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1. Метою вивчення курсу «Теоретичні і технічні основи діалізної терапії. Процедура 

гемодіалізу» є засвоєння теоретичних та практичних знань з діагностики хронічної 

хвороби нирок та її лікування за допомогою методів діалізної терапії у межах, що 

відповідають підготовці лікаря загального профілю з урахуванням особливостей його 

спеціальності. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Біологічна та біоорганічна хімія», 

«Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», 

«Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», 

«Фармакологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Пропедевтика педіатрії», 

«Загальна хірургія», «Неврологія», «Психіатрія і наркологія», «Внутрішня медицина», 

«Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами», «Клінічна хірургія з курсом 

анестезіології та реаніматології», «Акушерство і гінекологія». 

 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з пропедевтики внутрішньої медицини, 

пропедевтики педіатрії, загальної хірургії, неврології, психіатрії і наркології, 

внутрішньої медицини, педіатрії з дитячими інфекційними хворобами, клінічної 

хірургії з курсом анестезіології та реаніматології, акушерства і гінекології та ін. 

дисциплін для рішення конкретних науково-практичних задач; працювати з науковою 

та науково-методичною літературою. 

 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни 
Впродовж останніх років у світі спостерігається значне зростання кількості пацієнтів на 

хронічну хворобу нирок (ХХН), яка є причиною збільшення частоти інвалідизації, втрати 

працездатності та значно погіршують якість життя пацієнтів. Лікування пацієнтів на ХХН V 

стадії відбувається шляхом ниркової замісної терапії, в тому числі методом гемодіаліза. 

Більшість пацієнтів із ХХН V стадії, які лікуються гемодіалізом, проходять лікування в 

амбулаторному режимі у спеціалізованих медичних закладах. Досягнення у вивченні 

теоретичних основ діалізу, накопичений практичний досвід, значне покращення технічного 

забезпечення разом зі зростанням кількості пацієнтів змінили погляд на діалізну терапію лише 

як на засіб подовження тривалості життя. Гемодіаліз зберігає життя хворим з хронічною 

нирковою недостатністю та запобігає формуванню ускладнень, забезпечуючи прийнятну його 

якість та соціальну адаптацію. Програма курсу «Теоретичні і технічні основи діалізної терапії. 

Процедура гемодіалізу» на 5 курсі передбачає удосконалення знань з актуальних питань теорії 

та практики лікування гемодіалізом з метою покращення лікування, профілактики, якості 

життя та здоров’я населення.  

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори ХХН; 

 класифікувати ХХН; визначати стадію ХХН; 

 вільно володіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;  
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 проводити опитування і клінічне обстеження хворих із ХХН і аналізувати їх 

результати; 

 аналізувати типові клінічні ознаки, виявляти клінічні варіанти та ускладнення ХХН; 

 на підставі оцінки результатів лабораторного та інструментального обстеження, 

проводити диференційний діагноз, обґрунтовувати та встановлювати клінічний 

діагноз ХХН;  

 призначати лікування, визначати показання та протипоказання до замісної ниркової 

терапії (ЗНТ); проводити вибір методу ЗНТ. 

 проводити моніторинг фізикальних показників пацієнта під час проведення діаліза; 

 виконувати медичні маніпуляції;  

 

Навчальна дисципліна «Теоретичні і технічні основи діалізної терапії. Процедура 

гемодіалізу» формує засади для подальшого вивчення студентом клінічних дисциплін та 

вміння застосовувати клінічне мислення для подальшого навчання та у професійній 

діяльності. 

 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 

222 «Медицина» дисципліна «Теоретичні і технічні основи діалізної терапії. Процедура 

гемодіалізу» забезпечує набуття студентами наступних компетентностей:  

 

 інтегральна:  

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов та вимог.  

 

 загальні: 
o Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
o Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
o Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
o Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 
o Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
o Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
o Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 

 спеціальні (фахові, предметні): 
o Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні 

дані. 
o Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх результатів. 
o Навички виконання медичних маніпуляцій. 
o Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація; 4 - автономність 

та відповідальність) 

Форми (та/ 

або методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання    

Знати 
1.1. Визначення поняття ХХН, стадії, 

критерії діагностики. Фактори 

ризику ХХН. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль1, 

2; 

оцінювання презентації 

/доповіді; усних 

відповідей / доповнень 

6 

1.2. Тактика ведення пацієнта з ХХН на 

різних її стадіях. Сучасні стандарти і 

протоколи діагностики та алгоритми 

лікування ХХН 

Лекція, 

практичне 
заняття,  

самостійна 

робота 

Проміжний контроль1, 

2; 
оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

6 

1.3. Показання та протипоказання до 

початку ЗНТ. Вибір методу ЗНТ 

 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль1, 

2; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

6 

1.4. Теоретичні і технічні основи 

діалізної терапії ( стандарт якості 

води, концентрати, мембрани, гемо- 

діалізатори. Судинний доступ) 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль1, 

2; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

6 

1.5. Процедура гемодіалізу. Ускладнення 

гемодіалізу та їх лікування. 

Нутріційний стан хворого при 

лікуванні гемодіалізом 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль1, 

2; оцінювання 

виконання практичних 

робіт; 

оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

6 

1.6. Методики перитонеального діалізу, 

їх особливості та відмінності. 

Принцип вибору методу 

перитонеального діалізу. 

Трансплантація нирки 

 

Лекція, 

практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Проміжний контроль1, 

2; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

10 

Вміти 
2.1. Проводити опитування і фізикальне 

обстеження хворих з поглибленим 

дослідження нирок та аналізувати їх 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації / доповіді 
10 
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результати. Формулювати діагноз 

ХХН 

2.2. Аналізувати типову клінічну картину 

основних захворювань нирок. 

Складати план обстеження хворого 

та аналізувати дані лабораторних та 

інструментальних обстежень 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль1, 

2; 

оцінювання виконання 

практичних робіт 

10 

2.3. Визначати тактику ведення хворого 

та призначати ренопротекторне 

лікування ХХН ІІІ-ІV стадії 

Практичне 

заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль1, 

2; 

оцінювання виконання 
практичних робіт 

10 

2.4. Визначати показання та 

протипоказання до замісної ниркової 

терапії (ЗНТ); проводити вибір 

методу ЗНТ. 

Проводити моніторинг фізикальних 

показників пацієнта під час 

проведення діаліза 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль1, 

2; 

оцінювання виконання 

практичних робіт 

10 

2.5. Діагностувати та надавати медичну 

допомогу при невідкладних станах. 

Проводити первинну і вторинну 

профілактику. Виконувати медичні 

маніпуляції. Демонструвати 

володіння морально-

деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципами 

фахової субординації. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль1, 
2; 

оцінювання виконання 

практичних робіт 

10 

Комунікація 

3.1 Використовувати при фаховому та 

діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну 

мову; іноземну мову у професійній 

діяльності; встановлювати 

міжособистісні зв’язки для 

ефективного виконання завдань та 

обов’язків 

Практичне 
заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

5 

Автономність та відповідальність 

4.1. Дотримуючись етичних та 

юридичних норм, нести 

відповідальність за прийняття 

обґрунтованих рішень і дій щодо 

правильності встановленого 

синдромного діагнозу захворювання 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації / доповіді 
5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 
                                  Результати  навчання  

                                      дисципліни  (код) 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

Збирати інформацію про 

загальний стан пацієнта, 

оцінювати психомоторний та 

фізичний розвиток пацієнта, стан 

органів та систем організму, на 

підставі результатів 

лабораторних та 

інструментальних досліджень 

оцінювати інформацію щодо 

діагнозу (за списком 4). 

+  + +   +  + + + +  

Призначати та аналізувати 

додаткові (обов’язкові та за 

вибором) методи обстеження 

(лабораторні, рентгенологічні, 

функціональні та/або 

інструментальні ) за списком 4, 

пацієнтів із захворюваннями 

органів і систем організму для 

проведення диференційної 

діагностики захворювань (за 

списком 2). 

+ +   + + +  +  +  + 

Аналізувати та оцінювати 

державну, соціальну та медичну 

інформацію з використанням 

стандартних підходів та 

комп’ютерних інформаційних 

технологій. 

 +  + +  + + + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

 

- поточне оцінювання (поточний контроль):  

1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1 – 1.6, 2.2 – 2.5  – 20 балів / 10 балів 

2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1 – 1.6, 2.2 – 2.5  – 20 балів / 10 балів 

3. Оцінювання презентації / доповіді – РН 1.1 – 2.1, 3.1, 4.1 – 20 балів / 10 балів 

4. Оцінювання усних відповідей / доповнень – РН 1.1 – 1.6, 3.1 – 10 балів / 5 балів 

5. Оцінювання виконання практичних завдань – РН 1.5 – 1.6; 2.2 – 2.5  – 30 балів / 15 балів 

 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової 

оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2. Організація оцінювання: 

Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно.  

Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання 

підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доповнень 

проводиться упродовж семестру.  

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план   

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

Л
е
к

ц
ії

 

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

ії
  

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
*
 

Змістовний модуль 1 

1.  
Лекція 1. Визначення поняття ХХН, стадії, критерії 

діагностики 
2    

2.  Практичне заняття 1. Фактори ризику ХХН  3   

3.  
Самостійна робота. Поширеність ХХН в Україні та 

світі, нозологічний склад 
   4 

4.  
Практичне заняття 2.  

Методи обстеження нефрологічних хворих 

 

 3   

5.  
Самостійна робота. 

Основні синдроми при захворюваннях нирок 

  

   4 

6.  
Лекція 2. Механізми прогресування ХХН 
 

2    

7.  
Практичне заняття 3. Кардіо-васкулярні ризики при 

ХХН 

 

 3   

8.  
Самостійна робота. Дизелектролітні порушення при 

ХХН 
   4 

9.  Практичне заняття 4. Анемія при ХХН  3   

10.  
Самостійна робота. Мінеральні та кісткові порушення, 

пов’язані з ХХН 
   4 

11.  
Лекція 3. Тактика ведення пацієнта з ХХН на різних її 

стадіях 

 

2    

12.  Практичне заняття 5. Лікування ХХН І-ІІ стадії  3   

13.  
Самостійна робота. Нутриційний статус у пацієнтів з 

ХХН 
   4 

14.  
Практичне заняття 6. Ренопротекторне лікування 

хронічної хвороби нирок ІІІ-ІV стадії 
 3   

15.  
Самостійна робота. Поняття про гостре ушкодження 

нирок 
   4 

Проміжний контроль 1    1 
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Змістовний модуль 2 

16.  Лекція 4. Замісна ниркова терапія (ЗНТ)  2    

17.  
Практичне заняття 7. Показання та протипоказання 

до початку ЗНТ .  
 3   

18.  
Самостійна робота. Вибір методу ЗНТ - судинний та 

черевний доступ. 
   4 

19.  
Практичне заняття 8. Теоретичні і технічні основи 

діалізної терапії 
 3   

20.  
Самостійна робота. Нутріційний стан хворого при 

лікуванні гемодіалізом 

 

   4 

21.  Практичне заняття 9. Процедура гемодіалізу -техніка.  3   

22.  
Практичне заняття 10.  Процедура гемодіалізу - 

моніторинг фізикальних показників пацієнта  
 3  

 

 

23.  
Самостійна робота. Гострі ускладнення гемодіалізу та 

їх лікування 
   4 

24.  
Практичне заняття 11. 
Процедура перитонеального діалізу (техніка, основні 

показники моніторингу) 

 3   

25.  
Самостійна робота. Гострі ускладнення 

перитонеального діалізу та їх лікування 
   4 

22. 
Практичне заняття 12. Підготовка пацієнта до 

трансплантаціїї нирки. 
 3   

23. 
Самостійна робота. Ведення хворих з 

трансплантованою ниркою. 
   4 

Проміжний контроль    1 

 Всього: 90 годин / 3 кредити 8 36 0 46 

  * За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Практичні заняття – 36 год. 

Самостійна робота – 46 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна 

1. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Надання медичної допомоги хворим 

на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються гемодіалізом» - 

http://mtd.dec.gov.ua/index.php/uk/reiestr-mtd 

http://mtd.dec.gov.ua/index.php/uk/reiestr-mtd
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2. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Лікування методом перитонеального 

діалізу хворих на хронічну хворобу нирок V стадії» - http://mtd.dec.gov.ua/index.php/uk/reiestr-

mtd 

3. Колесник М.О., Степанова Н.М. Скринінг, моніторинг та лікування хворих на хронічну 

хворобу нирок//К.:ТОВ «Поліграф плюс», 2018. с8-23 

4. Нефрологія: Національний підручник / Л.А. Пиріг, Д.Д. Іванов, О.І. Таран (та ін.); за ред. 

академіка НАМН України, д.м.н., проф. кафедри нефрології Пирога Л.А., д.м.н., проф., зав. 

кафедри нефрології та нирково-замісної терапії Д.Д. Іванова. — Донецьк: Видавець 

Заславський О.Ю., 2014. — 292 с. 

5. Іванов Д.Д., Гоженко А.І., Савицька Л.М. Ренопротекція і її взаємозв’язок із рШКФ і 

функціональним нирковим резервом. ЖУРНАЛ «НИРКИ» ТОМ 7, №4, 2018 

6. Гемодіаліз // Універсальний словник-енциклопедія. — 4-те вид. — К. : Тека, 2006. 

 

Додаткова 

1. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах "Використання методів діалізної терапії 

у дітей з гострою та хронічною нирковою недостатністю, гострим отруєнням речовинами 

нефротоксичної дії. Третинна медична допомога" -  http://mtd.dec.gov.ua/index.php/uk/reiestr-

mtd 

2. Класифікація хвороб сечової системи // Український журнал нефрології та діалізу. – 2017. - № 

4(56). – С. 3-17. 

3. Abhinav Humar and Arthur J. Matas Kidney Transplantation. Atlas of Organ Transplantation. P. 91–

131.  

4. Гемодіаліз. eurecamed.com.ua. Volume 17 Issue suppl_7 | Nephrology Dialysis Transplantation | 

Oxford Academic. academic.oup.com (англ.).  

5. Kalble T., Alcaraz A. Трансплантация почки. Пер. с англ. М. Ю. Федякина (2011). 

6. Хронічна ниркова недостатність. Пиріг Л.А., Іванов Д.Д. Таран О. І., Ротова С.О., Кушніренко 

С. В., Іванова Т. П.// Під. ред. Академіка ЛА. Пиріг. – К,: «Аврора плюс» 2004. – 96 с.  

7. Nils Alwall. The artificial kidney and Gambro | Medicinska fakulteten, Lunds universitet [Архівовано 

28 листопада 2019 у Wayback Machine.] (англ.) 

8. Tattersall, J.; Martin-Malo, A.; Pedrini, L.; Basci, A.; Canaud, B.; Fouque, D.; Haage, P.; Konner, K. 

та ін. (1 травня 2007). EBPG guideline on dialysis strategies. Nephrology Dialysis Transplantation 

(англ.) 22 (Supplement 2). с. ii5–ii21. ISSN 0931-0509. doi:10.1093/ndt/gfm022.  

9. Rivara, Matthew B.; Adams, Scott V.; Kuttykrishnan, Sooraj; Kalantar-Zadeh, Kamyar; Arah, 

Onyebuchi A.; Cheung, Alfred K.; Katz, Ronit; Molnar, Miklos Z. та ін. (1 грудня 2016). Extended-

hours hemodialysis is associated with lower mortality risk in patients with end-stage renal disease. 

Kidney International 90 (6). с. 1312–1320. ISSN 1523-1755. PMC PMC5123950. PMID 27555118. 

doi:10.1016/j.kint.2016.06.028.  

10. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney 

Disease  

11. KDIGO 2020 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. 

OCTOBER 2020  

 

Інформаційні ресурси 

1. http://kdigo.org 

2. https://www.kidney.org/professionals/guidelines/guidelines_commentaries 

3. http://inephrology.kiev.ua/ 

4. https://nephrology.kiev.ua/ 

 

 

http://mtd.dec.gov.ua/index.php/uk/reiestr-mtd
http://mtd.dec.gov.ua/index.php/uk/reiestr-mtd
http://kdigo.org/
https://www.kidney.org/professionals/guidelines/guidelines_commentaries
http://inephrology.kiev.ua/
https://nephrology.kiev.ua/
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	1. Мета – метою викладання дисципліни є здобуття та поглиблення знань, умінь, навичок та інших компетентностей з питань ендокринології, необхідних у професійній діяльності. Мета створення у студентів цілісного уявлення про ендокринну систему, глибоке ...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Гігієна та екологія», «Клінічна біохімія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Пропедевтика педіатрії», «В...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з мікробіології, вірусології та імунології, гігієни та екології, клінічної біохімії, патоморфології, патофізіології, пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, внутрішньої медицини в тому числі...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни:
	Програма дисципліни „Ендокринологія”, викладання якої здійснюється на 6 курсі, передбачає удосконалення знань з актуальних питань теорії та практики найбільш поширених хвороб і синдромів, що зустрічаються в ендокринології та стосуються діагностики, ди...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	● Організацію ендокринологічної служби в країні та принципи диспансеризації хворих з ендокринною патологією
	● Роль ендокринної системи в патогенезі захворювань внутрішніх органів;
	● Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань ендокринної системи.
	● Виявляти основні варіанти перебігу та ускладнення основних захворювань ендокринної системи.
	● Складати план обстеження хворих із основними захворюваннями ендокринної системи, обґрунтовувати застосування основних інвазивних та неінвазивних діагностичних методів і визначати показання та протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення.
	● На підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження обґрунтовувати та формулювати діагноз при основних захворюваннях ендокринної системи.
	● Призначати лікування, проводити первинну та вторинну профілактику при основних захворюваннях ендокринної системи.
	● Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця.
	Навчальна дисципліна «Ендокринологія» формує засади для подальшого вивчення студентом дисциплін та вміння застосовувати клінічне мислення для подальшого навчання та у професійній діяльності.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Ендокринологія» забезпечує набуття студентами наст...
	● інтегральна:
	Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується компле...
	● загальні:
	o Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
	o Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
	o Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
	o Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності.
	o Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	o Здатність приймати обґрунтовані рішення.
	o Здатність спілкуватись англійською мовою.
	o Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	o Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	o Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	o Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	o Навички виконання медичних маніпуляцій.
	o Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм.
	o Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	7. Схема формування оцінки.
	7.1. Форми оцінювання студентів:
	- семестрове оцінювання:
	1. Підсумковий контроль  – РН 1.1–1.6, 2.2–2.5   – 20 балів / 10 балів
	2. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.6,  2.1, 2.3, 2.5, 3.1, 4.1 – 10 балів / 5 балів
	3. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.6, 2.3, 3.1 – 10 балів / 5 балів
	4. Оцінювання виконання практичних занять – РН 1.5–1.6, 2.1–2.5  – 60 бали / 30 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Підсумковий контроль проводиться по завершенні курсу практичних занять. Оцінювання практичних занять здійснюється протягом семестру. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей,  усних відповідей/доповнень проводиться упродовж практичних занять.
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
	Практичні заняття – 20 год.
	Самостійна робота – 100 год.
	9. Рекомендовані джерела:
	Основна
	1. Ендокринологія: підручник (П.М. Боднар, Г.П. Михальчишин, Ю.І. Комісаренко та ін.) За ред. професора П.М. Боднара, - Вид. 3, перероб. та доп. – Вінниця. Нова Книга, 2013. – 480 с.
	2. Ендокринологія: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закладів / за ред. проф. П.М. Боднара. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 360с.
	3. Невідкладні стани в ендокринології: навч. – метод. посіб. (М.В. Власенко, А.В. Паламарчук, В.С. Вернигородський та ін..) – К.: РВХ «ФЕРЗЬ», 2010. – 104с.
	Додаткова
	1. Basic & Clinical Endocrinology. Seventh edition. Edited by Francis S. Greenspan, David G. Gardner. – Mc Grew – Hill Companies, USA, 2004. – 976p.
	2. Endocrinology: Textbook (Ed. by prof. Petro M. Bodnar. – 2th ed. – Vinnytsia: Нова Книга, 2012. – 328 рр.
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	1. Метою вивчення курсу «Теоретичні і технічні основи діалізної терапії. Процедура гемодіалізу» є засвоєння теоретичних та практичних знань з діагностики хронічної хвороби нирок та її лікування за допомогою методів діалізної терапії у межах, що відпов...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Біологічна та біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія», «Пр...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, загальної хірургії, неврології, психіатрії і наркології, внутрішньої медицини, педіатрії з дитячими інфекційними хворобами, клінічної хірургії з кур...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни
	Впродовж останніх років у світі спостерігається значне зростання кількості пацієнтів на хронічну хворобу нирок (ХХН), яка є причиною збільшення частоти інвалідизації, втрати працездатності та значно погіршують якість життя пацієнтів. Лікування пацієнт...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори ХХН;
	 класифікувати ХХН; визначати стадію ХХН;
	 вільно володіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;
	 проводити опитування і клінічне обстеження хворих із ХХН і аналізувати їх результати;
	 аналізувати типові клінічні ознаки, виявляти клінічні варіанти та ускладнення ХХН;
	 на підставі оцінки результатів лабораторного та інструментального обстеження, проводити диференційний діагноз, обґрунтовувати та встановлювати клінічний діагноз ХХН;
	 призначати лікування, визначати показання та протипоказання до замісної ниркової терапії (ЗНТ); проводити вибір методу ЗНТ.
	 проводити моніторинг фізикальних показників пацієнта під час проведення діаліза;
	 виконувати медичні маніпуляції;
	Навчальна дисципліна «Теоретичні і технічні основи діалізної терапії. Процедура гемодіалізу» формує засади для подальшого вивчення студентом клінічних дисциплін та вміння застосовувати клінічне мислення для подальшого навчання та у професійній діяльно...
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Теоретичні і технічні основи діалізної терапії. Пр...
	 інтегральна:
	Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується компле...
	 загальні:
	o Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
	o Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
	o Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
	o Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності.
	o Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	o Здатність приймати обґрунтовані рішення.
	o Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
	 спеціальні (фахові, предметні):
	o Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані.
	o Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	o Навички виконання медичних маніпуляцій.
	o Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	7. Схема формування оцінки.
	7.1. Форми оцінювання студентів:
	- поточне оцінювання (поточний контроль):
	1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1 – 1.6, 2.2 – 2.5  – 20 балів / 10 балів
	2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1 – 1.6, 2.2 – 2.5  – 20 балів / 10 балів
	3. Оцінювання презентації / доповіді – РН 1.1 – 2.1, 3.1, 4.1 – 20 балів / 10 балів
	4. Оцінювання усних відповідей / доповнень – РН 1.1 – 1.6, 3.1 – 10 балів / 5 балів
	5. Оцінювання виконання практичних завдань – РН 1.5 – 1.6; 2.2 – 2.5  – 30 балів / 15 балів
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
	Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно.  Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / до...
	7.3. Шкала відповідності оцінок
	8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план
	* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
	Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
	Практичні заняття – 36 год.
	Самостійна робота – 46 год.
	9. Рекомендовані джерела:
	Основна
	1. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Надання медичної допомоги хворим на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються гемодіалізом» - http://mtd.dec.gov.ua/index.php/uk/reiestr-mtd
	2. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Лікування методом перитонеального діалізу хворих на хронічну хворобу нирок V стадії» - http://mtd.dec.gov.ua/index.php/uk/reiestr-mtd
	3. Колесник М.О., Степанова Н.М. Скринінг, моніторинг та лікування хворих на хронічну хворобу нирок//К.:ТОВ «Поліграф плюс», 2018. с8-23
	4. Нефрологія: Національний підручник / Л.А. Пиріг, Д.Д. Іванов, О.І. Таран (та ін.); за ред. академіка НАМН України, д.м.н., проф. кафедри нефрології Пирога Л.А., д.м.н., проф., зав. кафедри нефрології та нирково-замісної терапії Д.Д. Іванова. — Доне...
	5. Іванов Д.Д., Гоженко А.І., Савицька Л.М. Ренопротекція і її взаємозв’язок із рШКФ і функціональним нирковим резервом. ЖУРНАЛ «НИРКИ» ТОМ 7, №4, 2018
	6. Гемодіаліз // Універсальний словник-енциклопедія. — 4-те вид. — К. : Тека, 2006.
	Додаткова
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	2. Класифікація хвороб сечової системи // Український журнал нефрології та діалізу. – 2017. - № 4(56). – С. 3-17.
	3. Abhinav Humar and Arthur J. Matas Kidney Transplantation. Atlas of Organ Transplantation. P. 91–131.
	4. Гемодіаліз. eurecamed.com.ua. Volume 17 Issue suppl_7 | Nephrology Dialysis Transplantation | Oxford Academic. academic.oup.com (англ.).
	5. Kalble T., Alcaraz A. Трансплантация почки. Пер. с англ. М. Ю. Федякина (2011).
	6. Хронічна ниркова недостатність. Пиріг Л.А., Іванов Д.Д. Таран О. І., Ротова С.О., Кушніренко С. В., Іванова Т. П.// Під. ред. Академіка ЛА. Пиріг. – К,: «Аврора плюс» 2004. – 96 с.
	7. Nils Alwall. The artificial kidney and Gambro | Medicinska fakulteten, Lunds universitet [Архівовано 28 листопада 2019 у Wayback Machine.] (англ.)
	8. Tattersall, J.; Martin-Malo, A.; Pedrini, L.; Basci, A.; Canaud, B.; Fouque, D.; Haage, P.; Konner, K. та ін. (1 травня 2007). EBPG guideline on dialysis strategies. Nephrology Dialysis Transplantation (англ.) 22 (Supplement 2). с. ii5–ii21. ISSN 0...
	9. Rivara, Matthew B.; Adams, Scott V.; Kuttykrishnan, Sooraj; Kalantar-Zadeh, Kamyar; Arah, Onyebuchi A.; Cheung, Alfred K.; Katz, Ronit; Molnar, Miklos Z. та ін. (1 грудня 2016). Extended-hours hemodialysis is associated with lower mortality risk in...
	10. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease
	11. KDIGO 2020 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. OCTOBER 2020
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