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Вступ. В наш час широко використовуються сучасні ді-
агностичні методи, які засновані на морфологічних змінах 
органів та інших анатомічних утворень – УЗД-діагностика, 
ендоскопія, комп’ютерна томографія тощо. Однак в типо-
вих програмах навчальних дисциплін «Анатомія людини» 
та «Топографічна анатомія і оперативна хірургія» не пе-
редбачено вивчення будови органів за даними цих методів 
дослідження. Є окремі спроби вивчати елементи прижит-
тєвої анатомії в межах навчальної дисципліни»Анатомія 
людини», але це не є доцільним, тому що студенти на І 
курсі ще мають певного обсягу знань, щоб опанувати цей 
матеріал.

Згідно нагальних потреб сучасної медицини виокрем-
люється окрема галузь анатомії – «Клінічна анатомія». 
Предметне поле «Клінічної анатомії» досить широке: 
це вивчення за даними методів прижиттєвої візуалізації 
будови органів (УЗД-анатомія, ендоскопічна анатомія, 
рентгенанатомія, радіологічна анатомія, комп’ютерно-
томографічна анатомія тощо), варіантної анатомії, впливу 
варіантів будови органів та перебіг різних патологічних 
станів. Зміст навчальної дисципліни «Клінічна анатомі» 
дозволяє викладати цю дисципліну в цілому студентам 
V-VI курсів медичних факультетів ВНЗ паралельно із ви-
кладанням клінічних дисциплін. Також доцільно в період 
післядипломної освіти в інтернатурі до навчального плану 
включати окремі розділи «Клінічної анатомії» за напря-
мом підготовки інтернів, що дає змогу створити цілісну 
клініко-морфологічну картину певного патологічного про-
цесу.

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ» СТУДЕНТАМ 
МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВНЗ

В. А. Черняк, О. О. Шевченко 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
 

Висновки: 1.Включити до навчального плану підго-
товки студентів медичних вузів V– VI курсів окрему на-
вчальну дисципліну «Клінічна анатомія».

2.Включити до навчального плану післядипломної 
підготовки розділи навчальної дисципліни «Клінічна ана-
томія» за спеціальностями інтернів.
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В статті висвітлюються завдання Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо безпеки пацієнтів та запобігання ви-
падків інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги (ІПМД). Робиться висновок про необхідність збільшення обсягу 
підготовки студентів, які навчаються за спеціальностями «Медицина» та «Стоматологія», з епідеміології ІМПД, дезінфекції, 
стерилізації, організації профілактичних та протиепідемічних заходів, системи інфекційного контролю. Проблема ІПМД, за-
вдяки її складності та комплексності, може бути вирішена зусиллями лікарів різних спеціальностей, тому студенти медичних 
вищих навчальних закладів повинні отримати базові знання з епідеміології та профілактики ІПМД при вивченні епідеміології, 
які повинні поглиблюватися та розширюватися на післядипломному етапі медичної освіти.

The article highlights the goals of the World Health Organization on patient safety and prevention healthcare-associated infections 
(HAI). Authors conclude that it is necessary to increase training of students who study the  eld of «Medicine» and «Dentistry» on 
the epidemiology of HAI, disinfection, sterilization, preventive and anti-epidemic measures, infection control systems. HAI problem 
because of its dif culty and complexity can be solved by the efforts of doctors of various specialties, medical students because higher 
education institutions should receive basic knowledge of epidemiology and prevention HAI the study of epidemiology, which should 
deepen and expand postgraduate medical education stage.
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Вступ. Останнім часом Всесвітня організація охорони 
здоров’я (ВООЗ) приділяє особливу увагу безпеці пацієн-
тів, що є основоположним принципом медичної допомоги 
[1, 2]. Кожний етап медичного забезпечення хворого має 
певну небезпеку, яка може супроводжувати процеси діа-
гностики, лікування, догляду за хворим, профілактики та 
ін. Але найпоширенішим несприятливим явищем при на-
данні медичної допомоги населенню є інфекції, пов’язані 
з медичною допомогою (ІПМД) [2, 3]. ІПМД можуть вра-
жати пацієнтів в будь-яких типах установ, де вони отри-
мують медичну допомогу, і можуть також з’являтися після 
виписки пацієнтів. Крім того, вони включають професій-
ні інфекції серед персоналу. На сьогоднішній день жодна 
медична установа і жодна країна не можуть заявити про 
те, що вони вирішили проблему ІПМД. На основі даних, 
отриманих при дослідженнях в деяких країнах, можна 
припустити, що ІПМД щорічно вражають сотні мільйо-
нів пацієнтів у всьому світі [2, 3]. Кожен день ІПМД при-
зводять до тривалого перебування пацієнтів в лікарнях, 
довгочасної інвалідності людей, невиправданих випадків 
смерті, формування підвищеної стійкості мікроорганізмів 
до протимікробних препаратів, масових додаткових ви-
трат держави на систему охорони здоров’я, високих ви-
трат для пацієнтів та їх сімей тощо [4, 5]. 

Основна частина. ВООЗ створила Всесвітній альянс з 
безпеки пацієнтів, до якого серед інших країн приєдналась 
і Україна. Основним пріоритетом роботи цієї організації є 
запобігання інфекцій при наданні медичної допомоги [6, 
7]. Тому зрозуміло, що в Україні існує необхідність під-
готовки лікарів, які володіють знаннями щодо профілак-
тики та боротьби з ІПМД та відповідними практичними 
навичками; лікарів, які здатні правильно оцінити ризики 
та закономірності виникнення випадків таких інфекцій 
та вміють застосувати адекватні, економічно виправдані 
профілактичні та протиепідемічні заходи. Зараз в Україні 
склалася практика не реєструвати випадки ІПМД, тому що 
лікарі побоюються каральних заходів по відношенню до 
них. Але реєстрація випадків ІПМД дуже важлива, тому 
що диктує необхідність розслідування кожного такого 
випадку із з’ясуванням причин його виникнення, прове-
денням відповідних протиепідемічних та профілактичних 
заходів та створює умови для організації роботи щодо по-
передження в лікувально-профілактичному закладі поді-
бних випадків у майбутньому. 

Профілактика ІПМД – проблема державної важливос-
ті, яка визначає якість медичної допомоги, безпеку медич-
них втручань, ресурсозбереження при наданні медичної 
допомоги. Інтенсивний розвиток епідеміологічних знань 
при цій групі інфекцій дає змогу зрозуміти, що епідеміч-
на безпека є складовою системи якості медичної допомо-
ги. ВООЗ серед особливих факторів ризику виникнення 
ІПМД вказує на відсутність необхідної підготовки медич-
ного персоналу, тому що ІПМД викликаються багатьма 
причинами, які взаємопов’язані як з системами та про-
цесом надання медичної допомоги, так і з поведінковими 
чинниками персоналу [1, 3, 4]. 

На жаль, в сучасних умовах обмеженої кількості годин 
для освоєння епідеміології, випускники медичних вищих 
навчальних закладів ясно не уявляють масштаби пробле-
ми ІПМД та шляхи її розв’язання. Згідно з навчальними 
програмами останніх років в медичних вищих навчальних 
закладах України відбулось скорочення годин, відведених 
для вивчення епідеміології для студентів, які навчаються 

за спеціальностями «Медицина» та «Стоматологія», що 
було не виправдано, тому що країна втрачає досвідчених 
фахівців, які були б спроможні вирішувати проблеми про-
філактики захворювань сьогодення. Лікарі-клініцисти та 
стоматологи повинні знати основні закони розповсюджен-
ня інфекцій в стаціонарах, щоб запобігати інфекційних 
ускладнень захворювань, попереджати розповсюдження 
інфекцій та перешкоджати формуванню антимікробної 
резистентності збудників внутрішньолікарняних та інших 
інфекцій. 

В теперішній час ВООЗ визначила свою стратегію як 
гармонізований всеосяжний підхід до контроля інфекцій, 
що передбачає раннє виявлення та ліквідацію спалахів та 
епідемій, організацію швидких та ефективних відповід-
них дій.

На наш погляд, зараз існує нагальна потреба збіль-
шення обсягу підготовки студентів, які навчаються за 
спеціальностями «Медицина» та «Стоматологія», з епіде-
міології внутрішньолікарняних інфекцій, дезінфекції, сте-
рилізації, організації профілактичних та протиепідеміч-
них заходів, системи інфекційного контролю. Ці та інші 
актуальні розділи доцільно ввести в програми та навчаль-
ні плани викладання епідеміології з наданням необхідної 
кількості годин. Питання епідеміології та профілактики 
ІПМД також потрібно включати в післядипломну підго-
товку фахівців, в першу чергу на етапі навчання в інтер-
натурі. Якщо на додипломному етапі студенти повинні ви-
вчити загальні принципи розвитку епідемічного процесу 
ІПМД, опанувати базові навички профілактики та бороть-
би з ІПМД, то в інтернатурі в залежності від спеціалізації 
акцент робиться на проблемах та особливостях виникнен-
ня ІПМД та розповсюдження їх збудників в стаціонарах 
різного профіля (хірургічних, терапевтичних, багатопро-
фільних, педіатричних тощо), при здійсненні конкретних 
діагностичних або лікувальних процедур, вивчення епі-
деміології інфекцій, спричинених певними умовно пато-
генними збудниками, такими як Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Clostridium dif cile та ін. Суттєвим 
аспектом навчання на цьому етапі є вивчення механізмів 
формування резистентності збудників ІПМД до антимі-
кробних препаратів та опанування заходів, спрямованих 
на попередження розвитку антибіотикорезистентності у 
мікроорганізмів.

Поліпшення знань та удосконалення практичних на-
вичок з питань епідеміології та профілактики ІПМД у 
лікарів різного профілю здійснюється на курсах тематич-
ного удосконалення лікарів, де лікарі повинні отримати 
знання щодо нових безпечних технологій профілактики 
ІПМД. В Харківському національному медичному універ-
ситеті створені курси тематичного удосконалення лікарів 
з епідеміології та профілактики ІПМД, але, на жаль, досі 
ці курси зацікавили тільки лікарів-епідеміологів. Вислов-
люємо надію, що головні лікарі стаціонарів різного профі-
лю, розуміючи важливість проблеми ІПМД, направлятиме 
фахівців для навчання безпечним технологіям поперед-
ження ІПМД. 

Висновки. Таким чином, в сучасних умовах необхід-
ності поліпшення безпеки пацієнтів, значного розповсю-
дження ІПМД, загрози втрати таких лікарських препара-
тів як антибіотики через формування резистентності мі-
кроорганізмів існує нагальна потреба внесення коректив 
у навчальні плани підготовки лікарів за спеціальностями 
«Медицина» та «Стоматологія». Проблема ІПМД завдяки 
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її складності та комплексності може бути вирішена зусил-
лями лікарів різних спеціальностей, тому студенти медич-
них вищих навчальних закладів повинні отримати базові 
знання з епідеміології та профілактики ІПМД при вивчен-
ні епідеміології, які повинні поглиблюватися та розширю-
ватися на післядипломному етапі медичної освіти.
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Вступ. Підготовка кваліфікованого лікаря загальної 
практики, що здатний до самостійного клінічного мислен-
ня і прийняття нестандартних рішень є основою реалізації 
системою вищої медичної освіти України іноваційної мо-
делі у рамках Євроінтеграції. Серед медико-біологічних 
дисциплін, що сприяють оволодінню компетенціями, 
необхідними майбутньому спеціалісту у будь-якій галузі 
медицини, медичній генетиці належить вагома роль. В 
останні десятиріччя простежується пріоритетність у за-
гальній структурі патологій захворювань, у походженні 
яких значну, а інколи і вирішальну роль мають спадкові 
чинники. За даними експертів ВООЗ, серед загальної за-
хворюваності населення спадкова становить 15–25%. 
Відомо понад 3500 спадкових захворювань і кількість 
їх зростає, зокрема, одна дитина із 100 новонароджених 
страждає важкою патологією внаслідок ураження хромо-
сом, у 5–6% дітей спостерігаються різні генетичні дефек-
ти. Прорив у медичній генетиці та молекулярній біології, 
що стався на початку ХХІ століття у зв’язку з розшиф-
руванням геному людини, поповненням каталогу генів і 
мутацій, сформулюванням поняття трансдіючих мута-
цій, створює передумови для подальшого розвитку цієї 
медико-біологічної науки.

Основна частина. Відповідно до освітньо-
професійної програми і освітньо-кваліфікаційної характе-
ристики навчальна дисципліна «Медична генетика» (курс 
за вибором) для студентів 1-го курсу медичного факультету 
розрахована на 90 годин і вивчається на кафедрі медичної 
біології. З них 20 годин – це практичні заняття і 70 годин – 
самостійна позааудиторна робота студента. У курсі за ви-
бором «Медична генетика» студенти мають змогу погли-
бити свої знання, які вони отримали при вивченні медич-
ної генетики в рамках фундаментальної природничої дис-
ципліни медичної біології. Професорсько-викладацьким 
колективом кафедри розроблені методичні вказівки до 
практичних занять з даного курсу, в яких детально описа-
ний хід практичного заняття із застосуванням дослідниць-
ких методів (ділова гра, метод моделювання, навчальний 
експеримент), питання до контролю засвоєння теми, а 
також представлено перелік навчально-методичної літера-
тури, наукових статей вітчизняних і зарубіжних авторів. 

Самостійна позааудиторна робота студента передбачає 
підготовку реферативних доповідей, що супроводжуються 
мультимедійною презентацією, з генетики ендокринних 
захворювань, системних скелетних дисплазій, спадкових 
хвороб нирок, характеристики окремих моногенних хво-
роб (спадкових гемоглобінопатій) тощо. Велика увага від-
водиться вивченню мітохондріальних патологій, оскільки 
згідно сучасних наукових даних, вони діагностовані в 
1,6% серед здорового населення. У подальшому навчанні 
на клінічних кафедрах отримані знання з медичної гене-
тики будуть корисними студентам, а в майбутньому – фа-
ховим спеціалістам, бо спадкові хвороби зустрічаються в 
практиці лікаря будь-якої спеціальності. 

Висновки. Проблема обтяженості людської популяції 
спадковою патологією набуває все більшої актуальності, і 
своєчасна діагностика захворювань ендогенної етіології, 
тобто спадкових є одним з пріоритетних завдань медицини 
загалом і медичної генетики зокрема. Вивчення медичної 
генетики вже з перших курсів у медичних університетах 
необхідне для розуміння сутності спадкових захворювань, 
їх профілактики та лікування. Це забезпечить формуван-
ня у майбутніх лікарів високих професійних якостей, що 
відповідають актуальним і перспективним потребам сус-
пільства.
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