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Наш досвід післядипломної освіти формується на таких кількісних показниках: за 2003-

2009 роки в інтернатурі підготовлено 67 лікарів, з них – 23 лікарі зі спеціальності «загальна 

практика – сімейна медицина», 44 – зі спеціальності «внутрішні хвороби».  На даний час 

здійснюється підготовка 22 лікарів-інтернів зі спеціальності «внутрішні хвороби». 

Показники успішності такі: середній показник по ELEX та середній бал успішності лікарів-

інтернів за останні роки такі: 2004 – 90,5 % і 4,0 бали; 2005 – 90,15 % і 4,0 бали; 2008 – 88,62 

% і 4,25; 2009 – 91,99 % і 4,36 бали. 

Магістратура з терапії на кафедрі внутрішньої медицини запроваджена  в 2003 року і за 

цей час підготовлено 10 магістрів. На даний час в магістратурі навчається 7 магістрантів, 

керівництво якою здійснюють професори: Орловський В.Ф., Приступа Л.Н., доценти 

кафедри: Лаба В.В., Псарьова В.Г., Деміхова Н.В. 

Клінічна ординатура з терапії запроваджена з 1999 року, її успішно закінчили 5 

клінічних ординаторів, 2 з яких – іноземці, зараз навчається 3 клінічних ординатори. 

Тематичне удосконалення лікарів-терапевтів проводиться з таких напрямків, як  

«Актуальні питання терапії з курсом ЕКГ» і «Клінічна фармакологія та фармакотерапія 

внутрішніх хвороб» (69 слухачів, серед яких:  47 лікарів м. Суми та 22 лікарі із районів).  

Цикли передатестаційної підготовки зі спеціальності «Терапія» проводяться протягом 

2008-2009 років, їх успішно закінчили 49 лікарів-терапевтів. 

Активно здійснюється видавнича діяльність кафедри із спрямування післядипломної 

освіти: 
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Ці дані дозволяють зробити висновки, що кафедра методично готова до занять з інтернами та 

проведення циклів тематичного вдосконалення і передатестаційних циклів з «Терапії», що 

дає змогу співробітникам кафедри повністю виконувати відповідні програми. 


