
                                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                    Декан факультету післядипломної освіти

                                                                    ____________________ доцент І.В.Баличевцева

                                                                     «_____»___________2019 р.

Календарно-тематичний план лекцій, практичних та семінарських занять 

для інтернів спеціальності «Медицина невідкладних станів» 1 року навчання 

в осінньому семестрі 2019-2020 навчального року

Дата Вид Час, год Теми  лекцій (Лек), практичних (Пр) та семінарських (Сем) занять

02.09 Лек 2 Організація служби екстреної та невідкладної медичної допомоги в Україні

Сем 6
Основні нормативні документи, які регламентують роботу служби екстреної та невідкладної 

медичної допомоги в Україні

03.09. Пр 8

Організація роботи основних структурних підрозділів станції екстреної та невідкладної медичної 

допомоги

04.09. Пр 4
Оснащення загальнопрофільної та спеціалізованих бригад екстреної та невідкладної медичної 

допомоги

05.09. Пр 4 Документація бригади екстреної та невідкладної медичної допомоги

06.09. Пр 5
Організація та принципи роботи спеціалізованих бригад екстреної та невідкладної медичної 

допомоги

Сем 2
Функціональні обов'язки співробітників виїзної бригади екстреної та невідкладної медичної 

допомоги. Показники якості діяльності ЕНМД

09.09. Пр 5
Організація роботи служби екстреної та невідкладної медичної допомоги при надзвичайних 

ситуаціях

Пр 3

Порядок дій бригади екстреної та невідкладної медичної допомоги, яка першою прибула на місце 

події

10.09. Пр 7 Принципи надання допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях

Цикл:  реанімація та інтенсивна терапія на догоспітальному етапі

11.09. Сем 7 Критичні стани: діагностика та невідкладна допомога

12.09. Лек 2

Сучасні засоби забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів та штучної вентиляції легень  

на догоспітальному етапі

Пр 6

Способи забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів та судинного доступу на 

догоспітальному етапі

13.09. Пр 6 Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності на догоспітальному етапі

16.09. Сем 8 Артеріальна гіпотензія: причини та способи її корекції на догоспітальному етапі

17.09. Сем 8 Інфузійна терапія 

18.09. Лек 2 Невідкладна допомога при шоках на догоспітальному етапі

Пр 7 Невідкладна допомога хворим з гіповолемічним шоком

19.09. Пр 7 Невідкладна допомога хворим з травматичним та опіковим шоком

20.09. Пр 7
Невідкладна допомога хворим з септичним шоком, системною анафілаксією та анафілактичним 

шоком

27.09. Сем 6 Етіологія, патогенез, клініка та принципи невідкладної допомоги при набряку головного мозку

30.09. Пр 8 Невідкладна допомога хворим у комі на догоспітальному етапі

01.10. Лек 2 Екстрена медична допомога хворим з раптовою зупинкою серця

Сем 2 Раптова зупинка серця: причини та особливості діагностики залежно від місця події

Суміжний цикл: Невідкладна допомога при акушерсько-гінекологічній патології

Цикл:  організація надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному та ранньому госпітальному  етапах

23.09-26.09.



02.10. Пр 5 Технологія базової реанімації

03.10. Сем 3 Фармакологічне забезпечення розширеної реанімації

Пр 4 Технологія розширеної реанімації

04.10. Сем 2 Невідкладна допомога хворим з постасістолічним синдромом

Пр 7 Особливості серцево-легеневої реанімації хворих з супутньою патологією

07.10. Лек 2 Методи та засоби знеболювання на догоспітальному етапі

Пр 7 Методика огляду постраждалого залежно від от механізму ушкодження

08.10. Пр 8 Методика огляду терапевтичного хворого залежно від рівня свідомості

Суміжний цикл: Гострі хірургічні захворювання

Суміжний цикл: Травма та політравма

28.11. Пр 6 Невідкладна допомога при електротравмі та ураженні блискавкою

29.11. Пр 6 Невідкладна допомога при сонячному та тепловому ударі, гіпотермії

Суміжний цикл: Травма та політравма

06.12. Пр 6 Невідкладна допомога при утопленні та странгуляційній асфіксії

09.12. Пр 6 Невідкладна допомога при синдромі позиційного здавлення

Суміжний цикл:  Невідкладна допомога при інфекційних захворюваннях

Цикл:  інтенсивна терапія і реанімація  дітей

13.12. Лек 2 Анатомо-фізіологічні особливості дітей

Сем 6 Методи оцінки вітальних функцій дитини

16.12. Сем 6 Особливості медикаментозної терапії дітей

02.01. Пр 9 Особливості реанімаційних заходів дітей різного віку

03.01. Лек 2 Гостра дихальна недостатність у дітей

Сем 6

Причини, патогенез, клініка, діагностика і невідкладна допомога дітям з гострою дихальною 

недостатністю

04.01. Пр 9 Особливості забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів у дитячому віці

08.01. Пр 8 Невідкладна допомога дітям з обструкцією верхніх дихальних шляхів 

Суміжний цикл: «Медицина невідкладних станів» 

Суміжний цикл: Медичне право України

10.02. Пр 4 Невідкладна допомога дітям з бронхоспастичним і бронхообструктивним синдромом

11.02. Пр 4 Невідкладна допомога дітям з набряком легень

12.02. Лек 2 Порушення водно-електролітного обміну у дітей

Пр 6 Способи забезпечення судинного доступу у дітей

13.02. Сем 8 Особливості шоку в дитячому віці

14.02. Пр 9 Невідкладна допомога дітям з гіповолемічним шоком

17.02. Сем 4 Природжені вади серця в дитячому віці 

18.02. Пр 5 Невідкладна допомога дітям з декомпенсацією природжених вад серця

19.02. Пр 9 Невідкладна допомога дітям з гострою серцевою недостатністю та аритміями

20.02. Пр 9 Невідкладна допомога дітям з гострими алергічними реакціями та септичним шоком

21.02. Лек 2 Порушення свідомості та терморегуляції  дітей

Пр 6 Невідкладна допомога дітям з тепловою чи холодовою травмою, електротравмою

24.02 Пр 8 Невідкладна допомога дітям з лихоманкою чи судомним синдромом

25.02 Пр 8 Невідкладна допомога дітям з гострою декомпенсацією цукрового діабету

26.02 Сем 6 Гостра печінкова та ниркова недостатність у дітей

27.02 Пр 8 Невідкладна допомога дітям з гемолітико-уремічним синдромом чи синдромом Рея

28.02 4 г Комп'ютерний контроль знань

Іспит

Суміжний цикл:  Невідкладна допомога при захворюваннях серцево-судинної та дихальної системи

07.02.

09.01-06.02.

21.11-27.11

02.12-05.12.

Суміжний цикл: Діагностика та невідкладна допомога при захворюваннях нервової системи

09.10-06.11.

07.11-20.11.

10.12-12.12.

17.12-28.12.



Завідувач кафедрою анестезіології 

та інтенсивної терапії, професор                                                                                     О.М. Нестеренко


