
Короткий опис навчальної дисципліни (анотація)  

для каталогу вибіркових навчальних дисциплін  
 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 
 

Спеціальність  «Медицина» / «Лікувальна справа», «Педіатрія» 

Освітній рівень Другий (магістерський) рівень / спеціаліст 

Термін навчання 

(курс) 

6 курс  

Форма навчання Денна  

Кафедра  Сімейна медицина 
 

Короткий зміст дисципліни. Дисципліна «Організаційні основи сімейної 

медицини» грунтується на вивченні студентами таких навчальних дисциплін як 

внутрішня медицина, педіатрія, хірургія, неврологія, соціальна медицина та 

охорона здоров’я і інші та інтегрується з ними; забезпечує вивчення правових і 

організаційних засад первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД); сприяє 

формуванню профілактичного напрямку діяльності майбутніх лікарів з 

урахуванням можливого впливу на стан здоров’я населення чинників різного 

походження; конкретизує методи впровадження формування здорового способу 

життя в родині; сприяє навчанню сімейного лікаря основ ведення всіх членів 

сім’ї протягом їхнього життя. 

 Особлива увага у викладені дисципліни приділяється питанням: 

визначення здоров’я всієї родини, ранньої діагностики, лікування та 

профілактики хворих на догоспітальному етапі, що сприяє підвищенню якості 

підготовки лікаря для амбулаторного підрозділу охорони здоров’я. 
 

Орієнтовний перелік тем навчальних занять (лекцій, практичних, 

семінарських). 

Програма дисципліни структурована на 1 модуль, до складу якого входить 4 

змістових модулі: 1. Основи ПМСД; 2. Організація позалікарняної допомоги 

(наступність догоспітального та госпітального етапів); 3. Організація 

проведення медико-соціальної експертизи; 4. Профілактична діяльність в 

практиці сімейного лікаря. Всього годин 90/3 кредити ЄКТС (практичних занять 

– 40 год, СРС – 50 год.). 

1. Визначення ПМСД (ВОНКА). Правові аспекти діяльності лікаря загальної 

практики-сімейного лікаря. 

2. Кваліфікаційна характеристика та компетенції лікаря загальної практики-

сімейного лікаря. 

3. Основи інформаційного забезпечення центрів ПМСД, амбулаторій сімейного 

лікаря. Електронні системи обліку пацієнтів. 

4. Принципи надання первинної медико-соціальної допомоги населенню на 

засадах сімейної медицини. Організація роботи сімейного лікаря. 



5. Організація роботи денних і домашніх стаціонарів. 

6. Загальні питання організації медико-соціальної експертизи (МСЕ). 

7. Здоровий спосіб життя. Виявлення, оцінка і корекція факторів ризику 

розвитку найбільш поширених хронічних неінфекційних захворювань. 

8. Скринінгові програми в практиці лікаря загальної практики-сімейного лікаря. 

9. Розробка моделі профілактичних програм при серцево-судинних 

захворюваннях, органів дихання, органів травлення та інших найбільш 

поширених синдромах. 

10. Перспективні технології розвитку здоров’я. Профілактичне харчування, 

«школи здоров’я». 

11. Залік. 
 

Перелік компетентностей, здобуття яких буде забезпечувати навчальна 

дисципліна. Вибірковий курс «Організаційні основи сімейної медицини» 

передбачає досягнення основних кінцевих цілей підготовки спеціаліста за 

спеціальністю «Медицина» / «Лікувальна справа», «Педіатрія» та набуття ними 

таких умінь: 

 Знати структуру ПМСД за принципом сімейної медицини. 

 Застосовувати правові, економічні аспекти діяльності сімейного лікаря. 

 Володіти етапами проведення скринінгу, реабілітації. 

 Проводити оцінку стану здоров’я членів родини. 

 Виявляти ранні симптоми, синдроми захворювань та складати плани 

обстеження та лікування. 

 Знати і володіти вмінням призначати лікування в денних і домашніх 

стаціонарах. 

 Виявляти види непрацездатності та строки їх надання. 

 Знати особливості впровадження здорового способу життя серед членів 

родини. 

 Знати показання та протипоказання для санаторно-курортного лікування. 

 Впроваджувати профілактичні заходи для збереження здоров’я. 

 Знати особливості міжсекторальної співпраці сімейних лікарів в умовах 

позалікарняної допомоги. 

 Оцінювати переваги сімейного лікаря в провадженні профілактичних 

заходів. 

 Орієнтуватися в моделі і основних напрямках діяльності сімейного лікаря. 
 

Перелік науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які 

забезпечуватимуть проведення навчальної дисципліни:  

1. к.мед.н., доцент Казанцева Т.В. 

2. к.мед.н, доцент Петринич О.А. 

3. к.мед.н., асистент Соколенко А.А. 

4. асистент Сем’янів М.М. 

 

 Завідувач кафедри      Сидорчук Л.П.  


