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Теми практичних занять
Тема
Модуль 1.
Тема 1. Клінічні форми та класифікація дитячих інфекційних хвороб.
Основи епідеміології інфекційних хвороб у дитячому віці.
Тема 3. Клінічні симптоми, синдроми в дитячій інфектології:
екзантема, жовтяниця.
Тема 4. Діарейний синдром, кишкові токсикози у дітей.
Тема 5. Неспецифічні ураження нервової системи.
Тема 6. Інфекційно-токсичний шок у дітей.
Тема 7. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання
(ДВЗ).
Тема 8. Основні принципи лікування дітей з інфекційними
захворюваннями.
Разом за модулем 1.
Модуль 2.
Тема 2. Диференційна діагностика інфекційних захворювань з синдромом
екзантеми у дітей.
Тема 3. Диференційна діагностика інфекційних захворювань з синдромом
ангіни та дифтерії мигдаликів у дітей.
Тема 4. Діагностика кашлюку у дітей раннього віку.
Тема 5. Диференційна діагностика паротитної інфекції, інфекційного
мононуклеозу.
Тема 6. Диференційна діагностика найбільш поширених гострих
кишкових інфекцій (ГКІ) у дітей.
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Тема 7. Диференційна діагностика вірусних гепатитів (ВГ) у дітей.
Тема 8. Діагностика найбільш поширених інфекційних захворювань
нервової системи у дітей. Диференційна діагностика менінгітів та
енцефалітів різної етіології у дітей. Діагностика менінгококової інфекції,
поліомієліту та поліомієлітоподібних захворювань у дітей.
Тема 10. TORCH-інфекції у дітей.
Разом за модулем 2.
Модуль 3.
Тема 2. Календар профілактичних щеплень. Щеплення за віком.
Рекомендовані щеплення. Щеплення за станом здоров’я. Протипоказання
до вакцинації. Поствакцинальні реакції та ускладнення, їх діагностика та
лікування.
Тема 3. Діагностика невідкладних станів при коклюші. Невідкладна
допомога при апное.
Тема 4. Гіпертермічний та судомний синдром при грипі та ГРВІ у дітей,
невідкладна допомога.
Тема 5. Клініко - патогенетичні особливості справжнього та
несправжнього крупу. Диференційна діагностика та тактика ведення
хворого з синдромом ГСЛТ при ГРВІ та при дифтерійному крупі.
Невідкладна допомога.
Тема 6. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при
синдромах токсикоз-ексикозу та нейротоксикозу. Тактика ведення хворих,
невідкладна допомога.
Тема 7. Провідні клінічні симптоми ІТШ та НГМ при інфекційних
захворюваннях нервової системи у дітей. Тактика ведення хворих та
невідкладна допомога на догоспітальному етапі та у стаціонарі.
Тема 8. Провідні клінічні симптоми гострої печінкової недостатності при
ВГ у дітей. Показники лабораторних та інструментальних досліджень в
оцінці ступеня тяжкості та прогнозу перебігу ВГ з синдромом гострої
печінкової недостатності. Тактика ведення хворого, невідкладна
допомога.
Разом за модулем 3.
Підсумковий контроль
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