
 

 

 

 

 

 

 

 

Директору Департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації 

проф. Клименко В.І. 

 

Шановна Вікторіє Іванівно! 

  
У зв’язку з затвердженням Положення про систему безперервного професійного 

розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я (постанова  Кабінету Міністрів України від 

28 березня 2018 р. № 302) Запорізький державний медичний університет пропонує 

залучити кафедру дитячих хвороб ФПО до безперервного процесу навчання та 

вдосконалення професійних компетентностей фахівців педіатричного профілю закладів 

охорони здоров’я Запорізької області. 

Кафедра має широкі можливості для безперервного навчання та покращення  

стандартів професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я фахівців 

зі спеціальності «педіатрія», «неонатологія», «дитяча хірургія», «дитяча анестезіологія», 

«дитяча оториноларингологія», «загальна практика-сімейна медицина» та інших 

бажаючих. 

Для доступності та зручності навчання пропонуємо вузько тематичні 

короткотривалі цикли (36 годин) тематичного удосконалення у режимі «віддаленого 

слухача» без відриву їх від місця роботи фахівців. Такий режим навчання дозволить 

лікарям самостійно та оперативно за власною потребою формувати перелік тем для 

поглибленого вивчення.  

 

Перелік циклів ТУ кафедри дитячих хвороб ЗДМУ для лікарів- педіатрів, 

неонатологів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, дитячих неврологів, 

дитячих ендокринологів, дитячих кардіологів, дитячих гастроентерологів, дитячих 

алергологів (тривалість 36 годин: очна форма навчання (7,2 академічні години/день) – 5 

днів, для навчання без відриву від виробництва (4 академічні години/день) – 9 днів. 

 

1. Актуальні питання дитячої пульмонології (для педіатрів та сімейних 

лікарів). 

2. Гострі респіраторні хвороби у дітей молодшого віку (для педіатрів та 

сімейних лікарів). 

3. Фізіологія та патологія дітей молодшого віку. 

4. Раціональна антибіотикотерапія в педіатрії та неонатології. 

5. Актуальні питання дитячої гастроентерології (для педіатрів та сімейних 

лікарів). 

6. Актуальні питання дитячої неонатології (для неонатологів). 

7. Актуальні питання неонатології для педіатрів. 

8. Актуальні питання дитячої кардіології (для педіатрів та сімейних лікарів). 

9. Актуальні питання дитячої кардіології (для неонатологів). 

10. ЕКГ-діагностика в практиці педіатрів, неонатологів, сімейних лікарів. 
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11. Актуальні питання дитячої неврології (для педіатрів, сімейних лікарів, 

неонатологів). 

12. Актуальні питання дитячої оториноларингології (для педіатрів та сімейних 

лікарів). 

13. Актуальні питання дитячої оториноларингології (для дитячих 

оториноларингологів). 

14. Актуальні питання дитячої алергології. 

15. Клінічна імунологія в сучасній педіатрії та неонатології. 

16. Внутрішньоутробні інфекції у новонароджених. 

17. Передчасно народжені діти. Проблеми та їх вирішення (для педіатрів та 

сімейних лікарів) 

18. Передчасно народжені діти. Проблеми та їх вирішення (для неонатологів). 

19. Сучасна фармакотерапія в педіатрії та неонатології (для педіатрів, сімейних 

лікарів, неонатологів). 

20.  Здорова дитина. Вигодовування. Вакцинація. Профілактика захворювань 

(для педіатрів та сімейних лікарів). 

21. Дитяча нутріциологія. Вигодовування здорових та хворих дітей. 

22. Спадкові хвороби у дітей. 

23. Актуальні питання дитячої хірургії (для дитячих хірургів). 

24. Сучасні підходи до діагностики та лікування обструктивного магауретера у 

дітей (для дитячих хірургів). 

25.  Діагностика та вибір раціональної тактики лікування декомпенсованих 

форм рефлюксуючого уретерогідронефрозу у дітей (для дитячих хірургів). 

26.  Оптимальна тактика діагностики, лікування і профілактики захворювань 

органів репродуктивної системи у дітей (для дитячих хірургів). 

27. Сучасний раціональний підхід до діагностики та лікування інфекцій органів 

СВС (для дитячих хірургів). 

28. Діагностика та лікування захворювань і вад розвитку верхніх сечових 

шляхів. (для дитячих хірургів). 

29. Актуальні питання дитячої хірургії (для педіатрів, сімейних лікарів, 

неонатологів). 

30. Особливості анестезіологічного забезпечення дітей в різних галузях хірургії 

(для дитячих анестезіологів). 

31. Інтенсивна терапія гострої дихальної недостатності (для дитячих 

анестезіологів). 

32. Інтенсивна терапія гострої дихальної недостатності (для педіатрів, сімейних 

лікарів, неонатологів). 

33. Інтенсивна терапія при коматозних станах у дітей (для дитячих 

анестезіологів). 

34. Невідкладні стани в педіатрії. 

35. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку. 

 

За підсумками проходження тематичного удосконалення курсанти отримають   

Сертифікат про кількість балів відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я 

України від 07.07.2009 №484, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.07.2009 

за № 693/16709. 

 

З повагою 

 

Ректор, д.мед.н., професор                                                                                   Ю.М. Колесник 

Боярська Л.М., 224 93 75 


