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К-сть
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МОДУЛЬ 4. «Загальна семіотика ендокринних, гінекологічних та онкологічних захворювань.
Інфекційні захворювання у дорослих та дітей. СНІД»
Загальна семіотика ендокринних захворювань. ЦД. Етіологія, патогенез, діаг04.09.2014
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Ендокринні та метаболічні розлади. Метаболічний синдром: етіологія, патоге02.10.2014
3
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Загальна семіотика гінекологічних захворювань: запальних, пов’язаних із по09.10.2014 рушенням оваріального циклу, непліддям. Етіологія, патогенез, діагностика,
3
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Онкологічні захворювання: класифікація, етіологія, патогенез, діагности16.10.2014
3
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3
інфекції. Діагностика та загальні принципи лікування і профілактики.
Туберкульоз. Етіологія. Патогенез. Клінічні ознаки та симптоми, діагностика.
06.11.2014
3
Загальні принципи лікування та профілактики.
Інфекційні захворювання ШКТ: сальмонельоз, дизентерія, холера, ботулізм.
13.11.2014
3
Загальні принципи діагностики та лікування.
Вірусні гепатити. Клінічні прояви, діагностика. Лікування і профілактика.
20.11.2014
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Тема практичного заняття

Інфекційні захворювання, що передаються статевим шляхом. Вірусні та хламідійні інфекції. Сифіліс, гонорея. Клінічні прояви, методи хіміотерапії.
Дитячі інфекційні захворювання: кашлюк, паротит, менінгіт, кір, краснуха,
вітряна віспа, скарлатина. Етіологія, патогенез клінічні ознаки, діагностика.
Принципи лікування і профілактики.
Кишкові інфекції у дітей. Етіологія, патогенез клінічні ознаки, діагностика.
Принципи лікування і профілактики.
Синдром набутого імунодефіциту – СНІД.
Підсумковий тестовий контроль засвоєння модуля 4.
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№
К-сть
Тема самостійної роботи
з.п
год.
МОДУЛЬ 4. «Загальна семіотика ендокринних, гінекологічних та онкологічних захворювань.
Інфекційні захворювання у дорослих та дітей. СНІД»
Підготовка до практичних занять для опанування уміннями:
- оцінювати клінічну картину, симптоми та синдроми: ендокринних захворювань (ЦД, гіпо- та гіпертиреозів, гіпо- та гіперфункції наднирників, хвороби
Адісона, хвороби і синдрому Іценко-Кушинга); запальних захворювань у жінок; окремих онкологічних захворювань; гострих інфекційних захворювань
1.
(грипу, дифтерії, менінгококової інфекції); шлункових інфекційних захворю15
вань (дизентерії, сальмонельозу, холери, ботулізму); хворих на туберкульоз,
та вірусні гепатити; дитячі інфекційні захворювання (кашлюк, паротит, менінгіт, кір, краснуха, вітряна віспа, скарлатина) та кишкові інфекції;
- інтерпретувати результати застосовуваних методів клінічних досліджень хворих для обґрунтування діагнозу та загальних методів лікування.
Уміти:
- встановити стадії ожиріння у хворого з ЦД 2 типу за індексом маси тіла;
- розпізнати ознаки гіпо- та гіпертиреозу у хворого певного віку;
- зібрати анамнез у хворого на грип/гостру респіраторну вірусну інфекцію;
2.
- провести під наглядом лікаря клінічне обстеження (огляд та опитування) ди10
тини 5 років з ознаками кашлюка / паротиту;
- розпізнати за клінічними ознаками, результатами застосовуваних фізикальних, лабораторних та інструментальних методів дослідження найпоширеніші
інфекційні захворювання.
Індивідуальна робота в межах часу підготовки до практичних занять – підготовка
3.
15
огляду наукової літератури.
4.
Підготовка до підсумкового тестового контролю засвоєння модуля 4
2
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