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Короткий зміст дисципліни: Необхідність викладання вибіркової дисципліни
«Актуальні питання пульмонології» зумовлена значною розповсюдженістю захворювань
бронхолегеневої системи, несвоєчасна діагностика котрих та неадекватне лікування
призводить до збільшення летальності або до інвалідизації пацієнта, що спричинює значні
соціально-економічні витрати. Величезний вибір лікарських засобів та різних технологій
їх застосування і доставки створює проблему раціонального вибору з урахуванням
терапевтичної ефективності та безпечності. Поряд з традиційними методами діагностики
захворювань легень, що є необхідною базою знань лікаря, інтенсивно все більше у
клінічну рутинну практику впроваджуються сучасні методи дослідження функції дихання,
інвазивної і неівазивної діагностики запалення і пошкодження легень, що вимагає
практичного відпрацювання та тренінгу мікробіологічних, променевих та функціональних
методів дослідження. Суттєві зміни, що відбуваються у розумінні етіології, патогенезу,
діагностики та лікування основних захворювань дихальної системи та збільшення
захворюваності на ХОЗЛ, БА, рак легень, фіброзуючі альвеоліти, рідкі захворювання
легень, високий показник смертності від пневмоній та реформування системи охорони
здоровя з розподілом маршрутів ведення пацієнта відповідно до рівнів надання об’єму
діагностики та лікування і переважанням синдромної діагностики у практиці сімейного
лікаря створює передумови для необхідності викладання даного курсу за сукупністю
соціально-економічної значимості проблеми для суспільства.

Орієнтовний перелік тем навчальних занять (лекцій, практичних,
семінарських):
1. Загальні принципи діагностики респіраторної патології. Синдром запалення,
інфільтративно-деструктивні зміни у легенях. Поняття про феномен
хіміорезистентності. Практичний майстер-клас по рентгеносиміотиці захворювань
респіраторної системи.
2. Легеневі функціональні тести. Синдром задишки. Фармакологія захворювань
дихальних шляхів, що супроводжуються бронхообструктивним синдромом.
Майстер-клас по функціональній діагностиці та сучасних принципах топічної
доставки лікарських засобів.
3. Рідкісні захворювання респіраторної системи та легеневі пневмоніти. Майстер-клас
по диференційній діагностиці основних синдромів бронхолегеневої патології.
4. Вірусні, паразитарні, грибкові та рідкісні захворювання респіраторної системи.
Майстер-клас: проблеми мікроскопічної, мікробіологічної та вірусологічної
діагностики.

Перелік компетентностей, здобуття яких буде забезпечувати навчальна
дисципліна:

ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
ЗК6
ЗК7
ЗК8
ЗК9

СК1
СК2
СК3
СК4
СК6

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути
сучасно навченим.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
Здатність приймати обґрунтоване рішення; працювати в команді; навички
міжособистісної взаємодії
Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо

Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта
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 принципів та характеру лікування захворювань

Перелік науково-педагогічних (педагогічних) працівників,
забезпечуватимуть проведення навчальної дисципліни:
1. Тодоріко Л.Д.
2. Сливка В.І.
3. Сем’янів І.О.
4. Єременчук І.В.
5. Підвербецька О.В.

Завідувач кафедри __________________________проф. Тодоріко Л.Д.
(підпис)

які

