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182 СЕКЦІЯ «ПЕДІАТРІЯ З ДИТЯЧИМИ ІНФЕКЦІЯМИ» 

ВИПУСКНИКИ МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ ПРО СВОЄ МАЙБУТНЄ 

Загородній М.П. Богданова Г.В.* 

Кафедра педіатрії з курсом медичної генетики медичного інституту СумДУ, СОДКЛ* 

 Уряд остаточно ще не доповів суспільству яку систему охорони здоров’я планується 

будувати. Введення страхової медицини в такій  бідній країні, як Україна, в  багатьох 

відомих організаторів охорони здоров’я викликає сумнів.  

Проведені нами анкетування випускників два роки назад і в даний період свідчать про 

зміни в пріоритетах у випускників.  

Мета нашого дослідження: на основі анонімного анкетування 92 випускників 

медичного інституту розглянути їх плани на майбутнє. 

Результати та їх обговорення. Більше половини респодентів навчалося за контрактом. 

Як і при минулому анкетуванні, викладачами задоволені більшість респодентів (87,8%).  

Матеріальні можливості продовжити навчання чи стажування в зарубіжних 

університетах мають лише 8,7%, а пройти стажування в Білорусі, Польші, Прибалтійських 

країнах чи Росії готові 53,8% (2 роки назад цей показник сягав 82,2%). Серед студентів 

зменшився відсоток осіб, що в достатній мірі володіють іноземними мовами з 57,4 до 40,4%. 

В той же час  69,2% респондентів готові вивчати іноземну мову за додаткову оплату.     

На питання чи вважають випускники, що вони навчалися за болонськи процесом, 

відповіли позитивно 36,5% (2 роки назад -69,3%). Серед респондентів 88,5% відмічають, що 

їм цікаво вчитися у медичному інституті. Проте кожен четвертий випускник розчарувався у 

виборі професії за час навчання в інституті. Серед респондентів 78,8% позитивно відносяться 

до комп’ютерного тестування. Реформування охорони здоров’я підтримують 86,5% (2 роки 

7,9%). Це дає надію, що при такій підтримці можна досягти запланованих результатів.  

Серед випускників 63,5% планують працювати за кордоном (2  роки назад  - 37,7%).  

Якщо держава не змінить свою політику, то Україна поступово може стати державою, яка за 

свої кошти готує лікарів як для Європи та і Африканських країн.  

Висновок. Таким чином знання думок випускників  допоможе здійснювати адекватні 

організаційні заходи в реформуванні медичної галузі. 

 

 

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ЛЕГЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ З 

БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ 

Зайцев І.Е., доцент, Редько О.К., доцент 

Сумський державний університет, 

кафедра педіатрії з курсом медичної генетики 

Мета. Визначити питому вагу пацієнтів із структурними змінами легень серед дітей 

шкільного віку з середньотяжкою і тяжкою формою бронхіальної астми; уявити 

характеристику цих змін. 

Методи дослідження: комп’ютерна томографія органів грудної клітини. Обробка 

даних проводилася з використанням програмного пакета Microsoft Excell 2010 і Statistica 6.0. 

Законні представники кожного пацієнта дали інформовану згоду на виконання програми 

дослідження. 

Отримані результати. Обстежено 23 пацієнта з середньотяжкою і тяжкою формою 

бронхіальної астми. Середній вік обстежених склав 10,8 років. Переважали хлопчики 61,4%. 

У 57% пацієнтів за даними томографії виявлено структурні зміни легень, без статистично 

значущих відмінностей. В питомій вазі пацієнтів із структурними змінами легень 55,8% 

хлопчиків і 59,2% дівчаток (критерій Фішера = 0,06). Характер виявлених змін був 

наступним: пневмофіброз – 45%, посилення і деформація легеневого малюнка – 32,5%, 

субплевральні вузлики – 12,5%, еозинофільні інфільтрати – 5%, емфізема – 5%. 

Висновок: у більшій частині обстежених пацієнтів з середньотяжкою і тяжкою 

формами бронхіальної астми виявлено структурні зміни легень незалежно від гендерної 

приналежності пацієнтів. 

 

 


