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ДОСВIД ПIДГОТОВКИ ЛIКАРIВ-IНТЕРНIВ
НАКАФЕДРI ВНУТРlшньо"fмЕДИЦИНИ N!!1

ТА КЛIНlчно"f ФАРМАкологff XAPКlBCbKOГO
НАЦIOНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНIВЕРСИТЕТУ

Масляева Л.В., Панченко г.Ю., Клiменко M.I., Шапошнiкова Ю.М.

Оптимiзацiя пiслядипломно'i освiти у вищiй медичнiй школi е питан-
ням надзвичайно важливим i актуальним.

Формою пiслядипломно·i пiдготовки випускникiв медичного вищого
навчального закладу е клiнiчна iHTepHaTypa.Пiслядипломна oCBiTaпе-
редбачае пiдготовку лiкарiв-iнтернiв до самостiйно'i роботи в закладах
охорони здоров'я. Лiкар-фахiвець повинен вмiти оцiнити конкретну кри-
тичну ситуацiю, досить швидко встановити дiагноз, надати невiдкладну
допомогу, бути готовим до прийняття органiзацiйних рiшень.

Одним з основних елементiв контролю, який визначае здатнiсть
молодого лiкаря riAHOпроявити себе в будь-якiй складнiй клiнiчнiй си-
туацП, е проведення лiцензiйного iHTerpoBaHoroiспиту (Крок 3).

Лiцензiйний iспит i пiдготовка до нього мають не тiльки професiйне,
а й виховне морально-етичне значення [2].

Ми вважаемо. що пiдготовлений до iспиту (Крок 3) лiкар-iнтерн
пiднiмае престиж i значення професП лiкаря-терапевта в суспiльствi,
пiдвищуе piBeHb самооцiнки i вимогливостi до свого професiйного й
етичного рiвня. Проведення такого контролю сприяе досягненню кiнце-
BO·jмети навчання лiкаря-iнтерна.

Лiцензiйний iспит е важливим досягненням у стандартизацП конт-
ролю отриманих знань, наближаючи вищу медичну oCBiTYУкра'iни до
вимог мiжнародних cTaHAapTiB. Вважаеться, що YKpa'iHcbКaмодель
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лiцензiйного iспиту «Крок 3••не повторюе жодну з iснуючих У cBiTi [1],
KpiMтрго, Лiцензiйний iспит е потужним стимулюючим фактором [2].

BiH стимулюе лiкарiв-iнтернiв до активно'i пiдготовки, допомагае за-
повнити прогалини в знаннях, змушуе переходити з аудиторii' в клiнiку,
де можна отримати необхiднi лiкарськi навички. Слiд пiдготувати лiкарiв-
iHTepHiBдо лiцензiйного iспиту так, щоб вони не тiльки отри мали необ-
хiдний BiAcOTOKправильних вiдповiдей, але й надалi могли використо-
вувати набутi знання i вмiння у сво'iй практичнiй дiяльностi,

3 цiею метою розроблено цiлу низку принципiв, за якими прово-
диться пiдготовка лiкарiв-iнтернiв до складання «Кроку 3•• [3], До них
належать принцип безперервностi мотивацi'i, принцип конкретизацii' та
систематизацi'j набутих знань, принципи аналогi'i та логiчного аналiзу,
перехресне самовдосконалення та заохочення iндивiдуально'i творчостi,

На кафедрi внутрiшньоi' медицини Ng1 та клiнiчно'i фармакологi'i (за-
вiдувач - д,мед,наук професор О,Я, Бабак) у процесi навчання лiкарiв-
iHTepHiBзастосовуеться бiльшiсть вищезазначених принципiв, Це доз-
волило покращити результати лiцензiйного iспиту на 10,8%,

При цьому для поточного контролю знань i BMiHb, що отримують
iнтерни на кафедрi, була створена система TecTiBз рiзних роздiлiв ВНУТ-
рiшньо'i медицини, Yci TecToBi програми, KpiM контрольних функцiй,
мають елементи навчання, що позначаеться на piBHiпрофесiйноi' пiдго-
товки кожного лiкаря-iнтерна,

KpiMтестового методу, значна увага на кафедрi придiляеться науково-
дослiднiй роботi лiкарiв-iнтернiв, Нами впроваджена така форма цiе',
роботи, як пiдготовка i захист дипломно'j (науково-дослiдно'i) роботи,

Дана форма пiдготовки лiкарiв-iнтернiв спрямована на формуваННR
творчого мислення молодого лiкаря i виконуеться протягом усього про-
цесу навчання в iнтернатурi, Розпочинаючи дослiдницьку роботу, лiкарi-
iнтерни за допомогою доцентiв кафедри, якi е керiвниками Тхдипломних
робiт, визначають мету й завдання, складають план роботи i переХОДRТЬ
до ii' виконання, Виконуючи роботу, лiкарi-iнтерни проводять лiтератур-
ний пошук, що розширюе дiапазон i глибину знань з вiдповiдно'i пробле-
ми, набувають навички порiвняльного аналiзу рiзних MeToAiBдiагности-
ки, лiкування та профiлактики терапевтичних захворювань, У перiод на-
бору матерiалу лiкарi-iнтерни опановують методику роботи з облiково,
звiтною документацiею, знаходять недолiки у роботi лiкарiв, вчаться ро-
бити узагальнення i висновки, вiдповiднi рекомендацН i пропозицi'i,

Дипломна робота рецензуеться керiвником iHTepHiBта представ-
ником адмiнiстрацi'i ДУ «Iнститут терапi'i iMeHi Л,Т Мало'i НАМН YKpa'i-
ни••, яка е основною клiнiчною базою пiдготовки лiкарiв-iнтернiв, 3а-
хист дипломноi" роботи проходить перед комiсiею у складi завiдувача
кафедри, викладачiв, представникiв керiвництва Iнституту терапl'i,
лiкарiв практично"j охорони здоров'я,

Наш AocBiA свiдчить про те, що дана методика пiдготовки лiкарiв-
iHTepHiBсприяе формуванню молодих лiкарiв високо'j квалiфiкацi'i. Ре-
зулыати проведеного aHoHiMHOrOопитування показали, що ця форма
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навчання отримала позитивну оцiнку у 78,6% iHTepHiB.3 них 25,3%
лiкарiв-iнтернiв характеризували 'l"iяк головний та найбiльш привабли-
вий навчальний метод.
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА РОБОТА - ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ
В ПIДГОТОВЦI IНТЕРНIВ-ПЕДIАТРIВ

Одинець Ю,В" Саратов В,М" Ручко А.Ф., Казанов В.Я,

Професiйна пiдготовка лiкаря-спецiаЛiста залишаеться i дотепер
достатньо складною та багатогранною проблемою. Цей процес мiстить
у собi не тiльки удосконалення лiкарем-iнтерном навичок, набутих пiд
'jac навчання у ВН3, а й пiдготовку лiкаря, який мае навички дослiдни-
ка. Тiльки лiкар, що володiе навичками аналiзу та узагальнення, заслу-
говуе на найвищу оцiнку свое","професiйно"i дiяльностi, тому виконання
науково-практично'i роботи лiкарем-iнтерном, на наш погляд, може
вiдiгравати важливу роль у пiдготовцi молодих спецiалiстiв,

Метою дано","роботи е визначення значущостi виконання науково-
практично'i роботи для ефективностi та якостi пiдготовки лiкарiв-iнтернiв
за фахом «Педiатрiя».

На кафедрах педiатричного профiлю XapKiBcbKOrOнацiонального
медичного унiверситету, на яких проводиться навчання лiкарiв-iнтернiв
за фахом «Педiатрiя», бiльше 15 pOKiByci лiкарi-iнтерни виконують нау-
ково-практичнi роботи, Форми та формат цих робiт достатньо рiзно-
манiтний: огляди лiтератури за конкретною тематикою з актуальних
проблем педiатрi"i, аналiз клiнiчних матерiалiв з висновками та реко-
мендацiями, niAroToBKa витягiв з iсторiй хвороб пацiентiв з рiдкiсними
захворюваннями та iH.

Огляд лiтератури проводиться лiкарем-iнтерном за конкретною проб-
лемою. Пiд час пiдготовки лiкар-iнтерн проводить аналiз icтopi"iпроблеми,
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