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Підготовка лікарів-інтернів спеціальності «Інфекційні хвороби» на кафедрі інфекційних хвороб з 

епідеміологією Медичного інституту Сум ДУ проводиться з 2003 року. За цей час кафедрою 

підготовлено кілька десятків спеціалістів, які працюють у різних регіонах України та поза її межами. 

Інфекційні хвороби, жертвами епідемій яких були сотні тисяч людей у недалекому минулому , не 

втрачають своєї актуальності і сьогодні. Повернення класичних інфекцій, поява нових, зростання 

резистентності у збудників до поширених антибактеріальних препаратів, соціально-економічні 

негаразди, недостатнє фінансування на придбання імунопрофілактичних препаратів сприяють 

зростанню інфекційної захворюваності. З огляду на це, програмою підготовки спеціальностей « 

Загальна практика – сімейна медицина», « Внутрішні хвороби», «Неврологія» передбачені суміжні 

цикли з вивчення найбільш поширених інфекційних хвороб. 

В Україні поширюється епідемія ВІЛ/СНІД, яка охопила всі верстви населення і становить 

об’єктивну загрозу здоров’ю населення, вагому проблему для держави та системи охорони здоров’я. 

Існування у різних регіонах світу діючих осередків особливо небезпечних інфекцій, внаслідок 

широких міжнародних зв’язків, становить небезпеку завезення їх на територію країни. Це вимагає від 

лікарів різних спеціальностей знань цих нозологій, а також діючих законодавств, нормативних 

документів, що регламентують роботу з ними. 

У зв’язку з цим програмою навчання лікарів-інтернів спеціальностей « Загальна практика – 

сімейна медицина», «Внутрішні хвороби», «Хірургія», «Педіатрія», «Акушерство і гінекологія», 

«Радіологія», «Неврологія», «Патологічна анатомія», «Ортопедія та травмотологія», «Пульмонологія 

та фтизіатрія» введений суміжний цикл «ВІЛ-інфекція/СНІД Особливо небезпечні інфекції», заняття 

з якого проводяться на базі кафедри інфекційних хвороб. Інтерни оволодівають знаннями з 

етіопатогенезу, клініки, діагностики і профілактики  ВІЛ/СНІДу та особливо небезпечних інфекцій, 

проведення протиепідемічних та карантинних заходів в осередку особливо небезпечних інфекцій.  

Програма інтернатури зі спеціальності «Інфекційні хвороби» розрахована на півтора року. 

Заочний цикл навчання лікарі проходять на базах стажування – це інфекційні відділення ЦРЛ,  

обласна клінічна інфекційна лікарня ім. З.Й. Красовицького. Очний цикл занять проводиться на 

кафедрі інфекційних хвороб, що розміщена на базі обласної інфекційної лікарні ім. З.Й. 

Красовицького. Клінічна база оснащена сучасною апаратурою для діагностики та лікування 

інфекційних хворих, в їх числі апарат для гемодіалізу з екстракорпоральною підтримкою печінки 

(«штучна печінка») «Prometeus». Крім роботи у спеціалізованих відділеннях, лікарі-інтерни 

залучаються до обов’язкових нічних чергувань. 

У проведенні навчального процесу з лікарями-інтернами є певні труднощі, пов’язані зі 

специфікою інфекційних хвороб – сезонністю, ендемічністю, відсутністю деяких нозологій  у нашому 

регіоні, а також зменшенням кількості госпіталізованих хворих. Тому в навчальному процесі широко 

застосовуються комп’ютерні технології. 

Навчальний процес на кафедрі повністю забезпечений методично. Є власний комп’ютерний банк 

тестових завдань для  контролю знань. Навчальні кімнати оснащені сучасними комп’ютерами. На 

семінарських заняттях широко використовуються мультимедійні презентації, які готують самі 

інтерни. Наявність сучасних інформаційних технологій надають можливість інтернам вивчати 

найсучасніші методи  діагностики, раціонального лікування хворих, переглядати мультимедійні 

компакт-диски, використовувати «Інтернет».  

Лікарі-інтерни приймають участь у клінічних, патологоанатомічних конференціях, рецензують 

історії хвороб. 

З метою оптимізації навчального процесу всі інтерни залучаються до науково-дослідницької 

роботи, результати якої оформляються у вигляді доповідей на науково-практичних конференціях і 

публікуються у матеріалах конференцій. 

Отже, навчальний процес з інтернатури на кафедрі спрямований на формування спеціаліста з 

творчим мисленням, який оволодів знаннями з інфектології, практичними навичками і готовий до 

самостійної роботи. 

 


