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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Клінічна ординатура є вищою формою підвищення кваліфікації 

лікарів-спеціалістів з певного фаху у вищих медичних закладах освіти ІІІ-IV рівнів 

акредитації, закладах післядипломної освіти та клінічних науково-дослідних інститутах, 

центрах. Клінічна ординатура забезпечує одержання лікарем вищої кваліфікації на основі 

раніше здобутої освіти у вищому медичному закладі освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації і 

закладах післядипломної освіти та набутого досвіду практичної роботи 

лікарем-спеціалістом з певного фаху. Основним завданням клінічної ординатури є 

поглиблення професійних знань, підвищення рівнів умінь та навичок лікаря-спеціаліста 

за його лікарським фахом з метою підготовки висококваліфікованого лікаря для 

самостійної роботи в закладах охорони здоров’я. Навчання в клінічній ординатурі 

проводиться з відривом від виробництва. Тривалість навчання складає для громадян 

України два роки, початок занять - 1 вересня. Для іноземних громадян тривалість 

навчання в клінічній ординатурі може бути подовжено за дозволом Міністерства охорони 

здоров’я України ще на 1-2 роки. Початок занять обумовлюється в умовах контракту про 

навчання в клінічній ординатурі іноземного громадянина. 

До клінічної ординатури приймаються за конкурсом громадяни України, які 

мають освітньо-кваліфікаційний рівень лікаря-спеціаліста і стаж практичної роботи не 

менше трьох років за фахом після закінчення інтернатури або спеціалізації, лікарська 

спеціальність якої повинна відповідати спеціальності клінічної ординатури. У конкурсі 

можуть також брати участь лікарі без необхідного стажу практичної роботи, які успішно 

закінчили інтернатуру і рекомендовані Вченою радою вищого закладу освіти, закладу 

післядипломної освіти до навчання в клінічній ординатурі. Іноземні громадяни можуть за 

дозволом Міністерства охорони здоров’я України бути прийняті до клінічної ординатури 

безпосередньо після закінчення вищого закладу освіти і отримання кваліфікації 

спеціаліста "лікар". 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 20.01.97 N 38 "Про затвердження 

переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами" до 

клінічної ординатури на місця понад план державного замовлення можуть прийматися 

громадяни України на умовах контрактів за рахунок коштів галузевих міністерств, 

відомств, місцевих бюджетів, юридичних та фізичних осіб, що передбачають повне 

відшкодування вартості навчання клінічного ординатора. Іноземні громадяни 
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навчаються в клінічній ординатурі у вищих закладах освіти та наукових установах на 

підставі контрактів, що укладаються із вищим закладом освіти або науковою установою 

юридичними або фізичними особами і передбачають повне відшкодування витрат 

вищого закладу освіти, наукової установи за підготовку клінічного ординатора. 

Наказ про зарахування до клінічної ординатури є підставою для звільнення лікаря 

з попереднього місця роботи за його ініціативою у зв’язку із вступом до клінічної 

ординатури. 

Клінічна ординатура проводиться у формі очного навчання на кафедрах вищих 

медичних закладів освіти ІП-ІУ рівнів акредитації і закладів післядипломної освіти. 

Підготовка дерматовенерологів в клінічній ординатурі проводиться за індивідуальними 

навчальними планами, розробленими на підставі типового навчального плану і програми 

клінічної ординатури. 

Типовим навчальним планом підготовки лікаря-клінічного ординатора за 

спеціальністю "Дерматологія, венерологія" протягом дворічного періоду (24 місяця) 

передбачено: навчання на кафедрі дерматовенерології 2760 годин та на суміжних 

кафедрах 1200 годин. В тому числі: перший рік навчання — основна спеціальність 1440 

годин, суміжні дисципліни - 540 годин. Другий рік навчання - основна спеціальність 1320 

годин, суміжні дисципліни - 660 годин. 

За весь період підготовки в клінічній ординатурі лікар клінічний ординатор 

повинен оволодіти певним переліком практичних навичок та малоінвазивних втручань. В 

даному переліку передбачено три рівні засвоєння матеріалу: 1-й рівень (+) - 

ознайомлення з даним питанням; 2-й (++) - уміння застосовувати набуті знання і навички 

при курації хворих; 3-й (+++) - уміння самостійно застосовувати набуті знання та навички 

в обстеженні, діагностиці і лікуванні хворих. 

Після окремих курсів програми проводять контроль знань за рахунок годин, 

відведених для семінарських занять у формі заліків. В кінці кожного навчального року 

клінічні ординатори проходять атестацію. 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЛІКАРЯ КЛІНІЧНОГО ОРДИНАТОРА 

В адміністративному відношенні клінічний ординатор підпорядковується 

завідуючому кафедрою. 

На клінічного ординатора повністю поширюються правила внутрішнього 

трудового розпорядку, права та пільги, що встановлені для медичних працівників. Під 

час проходження клінічної ординатури, при здійсненні функції лікаря він володіє 
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правами і несе відповідальність за свої дії на рівні з іншими лікарями. 

Відповідно з існуючим положенням про клінічну ординатуру, лікар клінічний 

ординатор повинен самостійно забезпечувати діагностичний та лікувальний процес під 

керівництвом безпосереднього керівника. Необхідно звернути особливу увагу на зміст, 

що вкладається в розуміння «самостійно». В точному розумінні лікар клінічний 

ординатор не може працювати самостійно, оскільки він є учнем і йому неможливо надати 

усю повноту вирішення складних клінічних, організаційних чи деонтологічних завдань. 

Виходячи із сказаного, під поняттям "самостійність" необхідно розуміти тільки 

максимально можливу самостійність, яка, однак, повинна бути суворо контрольована 

керівником. Тут необхідний індивідуальний підхід, зумовлений конкретними 

теоретичними знаннями лікаря клінічного ординатора з цього чи іншого питання, 

ступенем засвоєння практичних навичок, його характерологічними особливостями та 

рядом інших факторів. Ступінь самостійності повинен прогресивно наростати в процесі 

навчання, і, в результаті, до кінця клінічної ординатури підготовка лікаря клінічного 

ординатора повинна відповідати поставленим вимогам самостійності у вирішенні 

клінічних задач, передбачених програмою. 

В період роботи у дерматовенерологічному відділенні клінічні ординатори несуть 

ургентні чергування в кількості, що забезпечує виконання навчальної програми. 

При здобутті необхідних практичних навичок лікар клінічний ординатор 

проводить маніпуляцію під керівництвом керівника чи призначеного ним досвідченого 

дерматовенеролога. Необхідно звертати особливу увагу на створення умов для виявлення 

ініціативи з боку лікаря клінічного ординатора, яка, однак, може бути здійснена тільки 

при умові правильності його дій. 

Діагностична робота 

Основна мета цього розділу роботи - оволодіння основними сучасними методами 

діагностики дерматовенерологічних захворювань. 

Керівнику клінічного ординатора необхідно приділяти велику увагу 

удосконаленню ними навичок у зборі анамнезу, в правильному виконанні фізикальних 

методів дослідження, інтерпретації даних об’єктивних досліджень у диференціальній 

діагностиці та вмінні використовувати при цьому спеціальну літературу. 

Лікувальна робота 

У процесі підготовки лікарі клінічні ординатори засвоюють принципи і методи 

консервативного лікування дерматовенерологічних хворих і, в першу чергу, тих, які 
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вимагають вирішення питань лікувальної тактики в ургентному порядку. 

Робота з хворими в палатах. Клінічний ординатор визначає лікувальну тактику, 

здійснює, консервативне лікування закріплених за ним хворих. 

Робота клінічного ординатора у поліклініці. Робота клінічного ординатора у 

поліклініці скерована на засвоєння та удосконалення знань і професійних навичок з 

організації роботи дерматовенеролога в амбулаторно-поліклінічних умовах. Вона 

здійснюється під керівництвом завідувача кафедрою. 

Метою підготовки клінічного ординатора в поліклініці є: 

• поглиблення знань з організації роботи дерматовенеролога поліклінічного 

відділення та принципів оформлення медичної документації; 

• удосконалення методики проведення диспансеризації дерматовенерологічних 

хворих; 

• вивчення контингенту дерматовенерологічних хворих, специфіки їх діагностики та 

лікування в амбулаторних умовах. 

ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА ЛІКАРЯ КЛІНІЧНОГО ОРДИНАТОРА 

Основою теоретичної підготовки лікаря клінічного ординатора є самостійна робота над 

літературою, а також відвідування лекцій професорів та доцентів. Керівник повинен 

вияснити у клінічного ординатора з якою літературою він ознайомлений, характером і 

якістю рефератів, що є у нього. Відповідно з цим в індивідуальний план клінічного 

ординатора включається реферування того чи іншого джерела обов’язкової літератури. 

При підготовці доповідей клінічним ординатором використовується додаткова 

література. Реферування опрацьованих джерел має дві цілі: по-перше, краще засвоєння 

матеріалу і підготовку анотацій, необхідних для використання в майбутньому і, по-друге 

- документування виконаної обов’язкової роботи. 

НАУКОВО-ДОСЛІДYА РОБОТА 

ЛІКАРЯ КЛІНІЧНОГО ОРДИНАТОРА 

В науковому плані клінічна ординатура має дати наукові та фахові навички для 

подальшого можливого навчання в аспірантурі. Основу науково-дослідyої роботи 

складають опис окремих клінічних випадків з практики, опрацювання та аналіз архівних 

матеріалів дерматовенерологічних відділень, демонстрація хворих та доповідей на 

лікарських конференціях. План наукової роботи складається спільно з керівником. У 

ньому вказуються терміни окремих фрагментів роботи. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 

Охарактеризована вище практична діяльність, теоретична підготовка, науково- 

дослідна робота і виховні аспекти навчання в клінічній ординатурі являють собою єдину 

інтегральну систему органічно пов’язаних між собою різних сторін одного і того ж 

процесу — навчання спеціальності, удосконаленню світогляду лікаря та базове 

формування наукового працівника. Їх виділення дуже умовне і має одну тільки мету - 

удосконалення та систематизації задач і методики навчання. По суті, кожна дія лікаря 

несе в собі елементи практики, теорії, деонтології та наукового підходу. Звідси виникає 

кардинальна вимога навчання в клінічній ординатурі — уся робота в клініці повинна 

переслідувати дидактичну мету: тобто, всіляко сприяти створенню умов для навчального 

процесу і його реалізації. Особливу роль в цьому відношенні набуває керівник клінічного 

ординатора, який, крім своєї звичайної роботи, повинен організувати забезпечення 

навчального процесу. Завчасно продумана і чітко спланована робота клініки з 

врахуванням потреб клінічного ординатора, як правило, дає можливість досягнути 

відмінного результату. Нижче ми подаємо ряд рекомендацій з цього приводу. 

Клінічний обхід хворих. Мета обходу - систематичне колективне обговорення 

усіма лікарями відділення клінічних питань. Основна роль належить лікуючому лікарю і 

особі, яка проводить обхід (завідувач кафедри). Здійснюється огляд хворих, перевірка 

відповідності діагнозу суб’єктивним і об’єктивним проявам захворювання, даним 

лабораторних, інструментальних досліджень, уточнюється діагноз, визначається вибір 

додаткових методів діагностики, оцінюється правильність дій лікаря і вирішуються 

питання подальшої тактики та перевіряється ведення медичної документації. Дні обходу 

повинні бути постійними. 

Клінічний розбір хворих є одним з основних і ефективних методів навчання 

лікарів клінічних ординаторів, який проводиться, в основному, після обходу хворих. 

Окрім того, вони здійснюються на ранкових конференціях лікарів і, при необхідності, 

невідкладних вирішень - в будь-який час. У клінічному розборі обов’язкова участь усього 

колективу клініки. Змістом його повинно бути остаточне обговорення та заключне 

тлумачення характеру патологічного процесу, встановлення діагнозу і конкретного плану 

лікування. У випадках, в яких розбору підлягає хворий, лікуючим лікарем якого є 

клінічний ординатор, останній доповідає усі відомості, що стосуються історії хвороби. 

Вимоги, що ставляться до доповіді - повнота інформації, її достовірність і точність. 

Ранкові конференції лікарів. Керівник повинен забезпечити активну участь 
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клінічних ординаторів на цих конференціях. Необхідно вимагати ознайомлення їх із 

станом усіх хворих, що знаходяться у важкому стані та з не виясненим діагнозом, 

незалежно від того, хто є їх лікуючим лікарем. При участі клінічного ординатора в 

лікуванні хворого бажано надавати слово для доповіді клінічному ординатору. 

Консиліуми. Дидактична цінність консиліумів є ідентичною значенню клінічних 

розборів. Бажано перед консиліумом провести з клінічними ординаторами спеціально 

для них призначений клінічний розбір хворих з детальним ознайомленням з історією 

хвороби та загостренням уваги на клінічній проблематиці, що повинна бути вирішена. 

Науково-практичні конференції клініки. Участь в них клінічних ординаторів у 

ролі доповідачів бажана. По можливості, необхідно уникати доповідей реферативного 

характеру, хоч і вони допустимі. Подібні доповіді в певному ступені відмежовують 

теорію від практики; у зв’язку з відсутністю безпосереднього практичного додатку, 

викладений теоретичний матеріал фіксується у пам’яті, як правило, гірше. Доповідь 

реферативного типу, прочитана перед аудиторією лікарів з практичним досвідом добре 

засвоюється і приносить велику користь, тому що узагальнює, скеровує та інтегрує 

знання, які вже є у лікаря. 
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Навчальний план практичної підготовки лікарів клінічних ординаторів за 

спеціальністю "Дерматовенерологія" 

При складанні індивідуального плану підготовки лікаря клінічного ординатора 

керівник встановлює конкретний термін оволодіння різними практичними навичками і 

кількість маніпуляцій з урахуванням характеру і обсягу лікувально-діагностичної роботи. 

Практична підготовка лікарів клінічних ординаторів досягається шляхом 

систематичної та активної участі їх в діагностичній і лікувальній роботі, обходах 

клінічних розборах, інших видах практичної діяльності відділення. 

Лікар клінічний ординатор повинен здійснювати діагностично- лікувальний 

процес у прикріплених за ним хворих (4-5 пацієнтів). У вказаних хворих лікар клінічний 

ординатор виконує увесь обсяг діагностичних досліджень та лікувальних заходів на 

правах лікуючого лікаря. Він зобов’язаний приймати участь у додаткових дослідженнях, 

що проводяться цим хворим (рентгенологічних, лабораторних тощо) і лікувальних 

маніпуляціях. 

Керівник повинен приділяти особливу увагу підбору хворих, зокрема, з 

урахуванням ознайомлення клінічного ординатора з їх патологією, тематика якої 

підлягає вивченню в даний період проходження клінічної ординатури, його можливості 

самостійно виконувати необхідні діагностичні та лікувальні маніпуляції. Однак, 

клінічному ординатору не слід обмежуватися тільки закріпленими за ним хворими. Він 

повинен знати всіх пацієнтів у відділенні, бути ознайомленим з динамікою захворювання 

та лікування важких хворих, з затруднениями в діагностиці, незалежно від того, хто є їх 

лікуючим лікарем. Особливо необхідно підкреслити, що обмеження діяльності клінічних 

ординаторів до рамок прикріплених за ним хворих - груба помилка навчання в клінічній 

ординатурі. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Розділ І. Медико-соціальпі питання дерматовенерології 

1.1. Основи законодавства охорони здоров’я та основні директивні документи, 

які визначають діяльність органів та закладів охорони здоров’я. 

1.2. Організація дерматовенерологічної допомоги населенню. 

1.3. Принципи диспансеризації в дерматовенерології. 

1.4. Номенклатура дерматовенсрологічної захворюваності. 

1.5. Організація боротьби з поширенням венеричних та заразних шкірних 

хвороб. 

1.6. Чинні накази МОЗ України та місцевих відділів охорони здоров’я щодо 

організації боротьби з поширенням венеричних та заразних шкірних 

захворювань. 

1.7. Санітарно-протиепідемічна робота в лікувально-профілактичних 

дерматовенерологічних установах . 

1.8. Спеціальна медична документація, звітні та облікові її форми. 

1.9. Лікарсько-трудова експертиза в дерматовенерології. 

1.10. Медична психологія, етика та деонтологія лікаря дерматовенеролога. 

Розділ 2. Загальні питання дерматології 

2.1. Будова га функції шкіри у дорослих та дітей. 

2.2. Будова та функції додатків шкіри (сальних та потових залоз, волосяного 

фолікула, нігтів) 

2.3. Кровоносна та лімфатична системи шкіри, нервово-рецепторний апарат 

шкіри. 

2.4. Значення екзогенних, ендогенних та соціальних факторів у виникненні та 

розвитку дерматозів. 

2.5. Поняття про сенсибілізацію, алергію та імунопатологію в дерматології. 

Значення генетичного фактора в патології шкіри. 

2.6. Запальні зміни в епідермісі: вакуолізація, спонгіоз, балонуюча 

дегенерація. 

2.7. Патологічні зміни в епідермісі (паракератоз, гігіеркєратоз, диекератоз, 

акантоз, атрофія, акантолізис). 

2.8. Гостре та хронічне запалення дерми. 

2.9. Семіотика шкірних висипів. Первинні та вторинні морфологічні елементи. 

2.10. Методика обстеження дерматологічного хворого. 

2.11. Спеціальні дерматологічні методи дослідження (пальпація, 

пошкрібування, діаскопія, шкірні проби, йодна проба, одержання ізоморфної 

реакції, симптом Нікольського, люмінісцентна 

діагностика). 

2.12. Основні принципи лікування хворих на шкірні захворювання у дорослих та 
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дітей. 

2.13. Загальна терапія дерматозів у дорослих та дітей. 

2.14. Принципи зовнішнього лікування дерматозів у дорослих та дітей. 

2.15. Лікарські засоби та форми, їх застосування в косметології. 

2.16. Фізіотерапевтичні методи лікування в дерматології. 

2.17. Санаторно-курортне лікування в дерматології. Показання та протипоказання. 

Розділ 3. Неінфекційні дерматози 

3.1. Дерматити. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика. 

Диференційна діагностика. Лікування. 

3.2. Токсикодермії. Патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика. 

Диференційна діагностика. Лікування. Токсико-алергічний бульозний 

епідермальний некроліз Лайєла. Профілактика токсикодермій. 

3.3. Екзема. Сучасні погляди на етіологію та патогенез. Класифікація. Клініка. 

Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика. 

3.4. Сверблячі дерматози. Шкірний свербіж. Пруріго. Кропив’янка. Нейродерміт. 

Патогенез. Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. 

Профілактика. 

3.5. Атопічний дерматит. Патогенез. Клініка. Лікування. 

3.6. Псоріаз. Сучасні погляди та етіопатогенез. Клінічні різновиди. Діагностика. 

Диференційна паї поетика. Лікування. Особливості перебігу у дітей. 

3.7. Червоний плоский лишай. Етіопатогенез. Клінічні різновиди. Діагностика. 

Диференційна діагностика. Лікування. 

3.8. Захворювання слизових оболонок та червоної окрайки губ. Клінічні 

різновиди. Лікування. 

3.9. Червоний волосяний лишай Девержі. Етіопатогенез. Клінічні різновиди. 

Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. 

3.10. Захворювання волосся. Патогенез. Клініка. Лікування. 

3.11. Гіперкератози. Патогенез. Клінічні різновиди. Лікування. 

3.12. Захворювання сполучної тканини. Склеродермія. Червоний вовчак. 

Дерматоміозит. Патогенез. Клінічні різновиди. Діагностика. Диференційна 

діагностика. Лікування. Профілактика рецидивів. 

3.13. Міхурчаті дерматози. Міхурчатка. Герпетиформний дерматоз Дюрінга. 

Пемфігоїд. Сучасні погляди та етіопатогенез. Клінічні різновиди. 

Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. 

3.14. Васкуліти. Патогенез. Класифікація. Клініка. Лікування. 

3.15. Багатоформна ексудативна еритема. Етіологія. Патогенез. Клініка. 

Лікування. Синдром Стівенса-Джонсона. 

3.16. Вроджений бульозний епідермоліз. Патогенез. Клінічні різновиди. 

Лікування. 
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3.17. Атрофії шкіри. Клінічні різновиди. Діагностика. Диференційна діагностика. 

Лікування. 

3.18. Професійні захворювання шкіри, прикмети (стигми). Класифікація. Клінічні 

форми профдерматозів. Профвідбір. 

3.19. Дисхромічні дерматози. Клінічні різновиди. Лікування. 

3.20. Гіпертрофії шкіри. Клінічні різновиди, лікування. 

3.21. Доброякісні пухлини шкіри. Класифікація. Клінічні форми. Діагностика. 

Диференційна діагностика. Принципи лікування. 

3.22. Передракові захворювання шкіри. Клінічні форми. Діагностика. 

Диференційна діагностика. Принципи лікування. 

3.23. Рак шкіри. Меланома. Саркома Капоші. Патогенез. Клініка. Принципи 

лікування. 

3.24. Лімфоми шкіри. Патогенез. Клініка. Діагностика. Диференційна 

діагностика. Лікування. 

Розділ 4. Інфекційні дерматози 

4.1. Піодерміти. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Діагностика. Диференційна 

діагностика. Лікування. Профілактика. 

4.2. Атипові хронічні піодермії. Патогенез. Клінічні різновиди. Діагностика. 

Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика. 

4.3. Вірусні захворювання шкіри. Простий міхурцевий лишай та оперізуючий 

лишай. Бородавки та гострокінцеві кондиломи. Контагіозний молюск. 

Етіологія. Патогенез. Лікування. 

4.4. Паразитарні захворювання шкіри. Короста. Вошивість. Етіологія. Патогенез. 

Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика. 

4.5. Туберкульоз шкіри. Локалізовані та дисеміновані форми. Етіологія. 

Патогенез. Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. 

Профілактика. 

4.6. Лепра. Етіологія. Патогенез. Клінічні різновиди. Принципи лікування. 

4.7. Хвороба Боровського (шкірний лейшманіоз). Етіологія. Патогенез. Клінічні 

різновиди. Лікування. 

4.8. Ураження шкіри при загальних інфекційних захворюваннях дорослих та 

дітей. Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Тактика 

лікаря-дерматовенеролога. 

4.9. Еритема хронічна мігруюча. Етіологія. Патогенез. Клініка. Лікування. 

4.10. Гостра виразка вульви і синдром Бехчета. Етіологія. Патогенез. Клініка. 

Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. 

4.11. Грибкові захворювання шкіри. Етіологія. Патогенез. Епідеміологія. 

Класифікація. Мікіди. 
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4.12. Висівковий лишай. Еритразма. Етіологія. Патогенез. Епідеміологія. Клініка. 

Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика. 

4.13. Мікроспорія. Етіологія. Патогенез. Епідеміологія. Клінічні різновиди у 

дорослих та дітей. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. 

Профілактика. 

4.14. Трихофітія. Етіологія. Патогенез. Епідеміологія. Клінічні різновиди у 

дорослих та дітей. Етіологія. Патогенез. Епідеміологія. Клініка. Діагностика. 

Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика. 

4.15. Парша. Етіологія. Патогенез. Етіологія. Клінічні різновиди. Принципи 

лікування. 

4.16. Пахова епідермофітія. Етіологія. Патогенез. Клініка. Диференційна 

діагностика. Лікування. Профілактика. 

4.17. Епідермофітія ступенів. Етіологія. Патогенез. Епідеміологія. Клінічні 

різновиди. Лікування. Профілактика. 

4.18. Рубромікоз. Етіологія. Патогенез. Епідеміологія. Клінічні різновиди. 

Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика. 

4.19. Рубромікоз. Етіологія. Патогенез. Епідеміологія. Клінічні різновиди. 

Ураження гладкої шкіри. Диференційна діагностика. Принципи лікування. 

Профілактика. 

4.20. Оніхомікоз. Етіологія. Патогенез. Епідеміологія. Клініка. Принципи 

лікування. 

4.21. Кандидоз шкіри та слизових оболонок. Етіологія. Патогенез. Клініка у 

дорослих та дітей. Принципи лікування та профілактики. 

4.22. Глибокі мікози. Етіологія. Епідеміологія. Патогенез. Клінічні різновиди. 

Принципи лікування. 

Розділ 5. Венеричні захворювання 

5.1. Етіологія сифілісу. Бліда трепонема, її морфологічні та біологічні 

властивості. Диференційна діагностика. Методи дослідження блідої 

трепонеми. 

5.2. Умови та способи зараження сифілісом. Поняття про джерело інфекції та 

контакти при сифілісі. Імунітет, реінфекція, суперінфекція. Вплив 

наркоманії та зловживання алкоголем на перебіг сифілісу. 

5.3. Загальний перебіг, періодизація сифілісу. Класифікація сифілісу. 

5.4. Первинний період сифіліса. Клініка первинної сифіломи. Диференційна 

діагностика первинної сифіломи. 

5.5. Атипові форми первинної сифіломи. Ускладнення первинної сифіломи. 

5.6. Вторинний період сифіліса. Загальна характеристика сифілідів вторинного 

періоду. Розеольозпі, папульозні, пустульозні сифіліди, їх різновиди. 
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Диференційна діагностика. 

5.7. Сифілітична лейкодерма. Сифілітичне облисіння. Ураження слизових 

оболонок при вторинному сифілісі. 

5.8. Третинний період сифіліса. Загальний перебіг. Загальна характеристика 

сифілідів. Горбикові та гумозні сифіліди, їх різновиди. Диференційна 

діагностика. 

5.9. Ураження кісток та суглобів при третинному сифілісі. Третинні сифіліди 

слизових оболонок. 

5.10. Шляхи передачі сифіліса потомству. Класифікація вродженого сифіліса. 

5.11. Вроджений сифіліс немовлят. 

5.12. Вроджений сифіліс дітей раннього дитячого віку. 

5.13. Пізній вроджений сифіліс. 

5.14. Серологічні реакції при сифілісі, їх діагностичне значення. Оцінка 

результатів дослідження КСР, PIT, РІФ у хворих в різні періоди сифілісу. 

5.15. Лікування сифіліса. Специфічні препарати. Неспецифічне лікування 

сифіліса. Критерії вилікування від сифіліса. 

5.16. Гонорея. Етіологія. Пагогенез Епідеміологія. Класифікація. Лабораторна 

діагностика. 

5.17. Клініка гонореї у жінок та дітей 

5.18. Гонорейний уретриту чоловіків. Ускладнення гонореї у чоловіків. 

5.19. Лікування гонореї. Критерії зняття з обліку. 

5.20. Урогенітальний кандидоз. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика та 

лікування. 

5.21. Хламідіоз. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика. Лікування. Хвороба 

Рейтера. 

5.22. Трихомоноз. Етіологія. Патогснез. Клініка. Діагностика. Лікування. 

5.23. Мікоплазмові ураження сечостатевих органів. Етіологія. Патогенез. Клініка. 

Діагностика. Лікування. 

5.24. Урогенітальний герпес. Етіологія. Патогенез. Клініка. Лікування. 

5.25. Дерматологічні аспекти СНІДу. 

 

 

 


