
# 3 (167) 2018 71

Висновки. У жінок з артеріальною гіпертен-
зією та ожирінням у постменопаузі, що пра-
цюють під впливом НФВ, виявлені структурно-
функціональні зміни кісткової тканини різного
ступеня вираженості. Рекомендована матема-
тична модель дозволяє з високим ступенем то-
чності виявляти та оцінювати ступінь тяжкості
остеопоротичних змін кісткової тканини.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ АСПЕКТ
У ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЗАГАЛЬНА
ПРАКТИКА — СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»

Г. В. Чернецька, О. В. Чернецька

Одеський національний медичний
університет, Одеса, Україна

Для формування основних компетенцій сі-
мейного лікаря та забезпечення якісного ово-
лодіння студентами і інтернами практичними
навичками на етапах додипломної та післядип-
ломної підготовки бажано проводити навчання
на клінічних базах кафедр (у поліклініці, на-
вчально-практичних центрах первинної меди-
ко-санітарної допомоги, відділеннях сімейної
медицини, амбулаторіях і стаціонарах); у тре-
нінгових і симуляційних центрах. У навчальній
роботі використовується «Наскрізна програма
підготовки студентів медичних факультетів і
лікарів-інтернів для оволодіння практичними
навичками та методиками, необхідними для
праці на посадах лікарів за спеціальністю “За-
гальна практика та сімейна медицина”». Врахо-
вуючи реформування системи охорони здоро-
в’я, було визначено, що первинна медична до-
помога, яка надається лікарем загальної прак-
тики — сімейним лікарем, передбачає здійснен-
ня консультацій, проведення діагностики та лі-
кування найбільш поширених хвороб, отруєнь,
травм, патологічних, фізіологічних (під час ва-
гітності) станів, здійснення профілактичних за-
ходів, надання невідкладної медичної допомо-
ги, яка не потребує екстреної спеціалізованої
або високоспеціалізованої медичної допомоги.
Важливо, щоб студенти і випускники мали не
лише теоретичні знання, а і працювали над
оволодінням практичними навичками, рівень
підготовки яких надає можливість використову-
вати їх для подальшої самостійної роботи.

Упровадження в навчальну роботу наскріз-
ної програми для підготовки лікарів за спеці-
альністю «Загальна практика — сімейна меди-
цина» сприяло міждисциплінарній інтеграції різ-
них кафедр університету. Комплексний підхід
до підготовки найбільш затребуваних лікарів
створив можливість взаємодії кафедр різного
напряму: педіатричного (педіатрії №№ 1, 2, ди-
тячих інфекційних хвороб), хірургічного (хірур-
гії №№ 1, 2, 3, 4 з курсом онкології, травмато-

логії та ортопедії, урології та нефрології, оф-
тальмології, оториноларингології, анестезіоло-
гії, інтенсивної терапії з післядипломною підго-
товкою, акушерства та гінекології №№ 1,2), те-
рапевтичного (внутрішньої медицини №№ 1, 2,
3, 4, сімейної медицини і загальної практики, ін-
фекційних хвороб, професійної патології, клініч-
ної лабораторної та функціональної діагнос-
тики, загальної практики, неврології, фтизіо-
пульмонології, дерматології та венерології, пси-
хіатрії та наркології). Науково-педагогічні пра-
цівники цих кафедр неодноразово проводили
міжкафедральні наради, особливо з питань
одностайності оволодіння практичними навич-
ками згідно з Переліком практичних навичок,
якими повинні оволодіти студенти вищих медич-
них навчальних закладів і інтерни за спеціаль-
ністю «Загальна практика — сімейна медици-
на». Також питання оволодіння практичними
навичками систематично розглядались на за-
сіданнях предметно-циклових методичних ко-
місій та засіданнях Центральної координаційно-
методичної ради університету. Так, 28 лютого
2018 р. (протокол № 4) було заслухано пи-
тання «Стан виконання кафедрами факуль-
тетів втілення наскрізних програм». Голови
предметно-циклових методичних комісій з те-
рапевтичних, хірургічних, педіатричних дисцип-
лін та післядипломної освіти доповіли присут-
нім про використання в освітньому процесі на-
скрізної програми підготовки лікарів за спеці-
альністю «Загальна практика — сімейна меди-
цина». Науково-педагогічні працівники, що вхо-
дять до складу Центральної координаційно-
методичної ради, одностайно проголосували за
подальше активне впровадження цієї програ-
ми, наголосили на актуальності та значущості
її на сучасному етапі реформування освіти і
системи охорони здоров’я.
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Мета. Виявити поліморфізм деяких генів при
остеоартрозі колінних суглобів у жінок післяме-
нопаузального періоду

Матеріали та методи. Під нашим спостере-
женням було 120 жінок (основна група) зі вста-
новленим діагнозом остеоартрозу колінних су-
глобів за критеріями Американської колегії рев-
матологів (АСР), що мають I–IIІ рентгенологіч-
ну стадію за Kellgren–Lawrence, післяменопау-
зальний період (середня тривалість менопау-
зи — (8,50±0,43) року), віком від 50 до 70 років.


