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Оптимальний склад кафедри сімейної
медицини?

Незважаючи на те що в Україні при
медичних вузах створені та

функціонують 20 кафедр сімейної
медицини, не до кінця вирішеними

залишаються питання їх оптимального
складу та розташування у лікувальних

закладах.



ОрганізаціяОрганізація тата 1010--річнийрічний досвіддосвід роботироботи
кафедрикафедри сімейноїсімейної медицинимедицини БДМУБДМУ

Створено
кафедру сімейної медицини

Розпочато підготовку
сімейних лікарів

через
дворічну інтернатуру

(кафедра госпітальної терапії
та клінічної фармакології)

2001 рік1997 рік

Мета: вдосконалення та
інтенсифікація підготовки

сімейних лікарів (інтернатура, 
спеціалізація дільничних
терапевтів та педіатрів)

БДМУ
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Клінічні бази кафедри сімейної медицини

КМУ “МП № 3” КМУ “МП № 1” Міська дитяча поліклініка

Міський клінічний
пологовий будинок № 1

Обласна лікарня швидкої
медичної допомоги



СтруктураСтруктура кафедрикафедри сімейноїсімейної медицинимедицини

Викладацький склад кафедри

терапевт

педіатр

хірург

невропатолог

Акушер-гінеколог

2 професори
3 доценти
5 асистентів

Всі викладачі пройшли
спеціалізацію та отримали сертифікат

сімейного лікаря.
Вищу категорію з СМ мають

2 професори, 
першу та другу категорію –

доцент та асистент.



Навчання на суміжних кафедрах

1010 дисциплін 88 суміжних кафедр БДМУ

1. Ендокринологія
2. Офтальмологія
3. Отоларингологія
4. Психіатрія
5. Протидія насильству в сім’ї
6. Інфекційні хвороби
7. Фтизіатрія
8. Дерматовенерологія
9. Реаніматологія та ІТ
10. Імунопрофілактика

1. Кафедра клінічної імунології, 
алергології та ендокринології

2. Кафедра офтальмології
3. Кафедра дитячої хірургії

та отоларингології
4. Кафедра нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології
5. Кафедра інфекційних хвороб

та епідеміології
6. Кафедра фтизіатрії та пульмонології
7. Кафедра дерматовенерології
8. Кафедра анестезіології та реаніматології

Висновок. Мультидисциплінарний підхід на рівні кафедри дав змогу
уніфікувати навчальний процес, виробляти командний підхід та єдину

ідеологію при підготовці спеціалістів сімейної медицини.



Організація ПМК з сімейної медицини

2003 рік створення ПМК з СМ

Мета: координація і
уніфікація навчального

процесу
Склад комісії

5. фтизіатрії та пульмонології
6. анестезіології та реаніматології
7. дитячої хірургії та отоларингології

(курс отоларингології)
8. офтальмології

представники кафедр:

1. сімейної медицини
2. інфекційних хвороб
3. нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології
(курс психіатрії)

4. дерматовенерології

Висновок. Організація ПМК повністю виправдала себе, дозволила
уніфікувати та оптимізувати підготовку сімейних лікарів на профільній
та суміжних кафедрах.



Спеціалізація та інтернатура

10 років
існування кафедри СМ

530 
дільничних терапевтів

і педіатрів міської
та сільської місцевості
пройшли спеціалізацію
та отримали сертифікат

сімейного лікаря

192
сімейних лікарів

підготовлено через
інтернатуру

МЕТА: завершити спеціалізацію дільничних терапевтів та
педіатрів до кінця 2012 року планується.



Безперервна професійна освіта

•• КажучиКажучи вв нашінаші днідні пропро медичнумедичну освітуосвіту, , необхіднонеобхідно
матимати нана увазіувазі нене тількитільки доддодиипломнпломнее іі
післядипломнепіслядипломне навчаннянавчання, , алеале іі безперервнийбезперервний
професійнийпрофесійний розвитокрозвиток ((ББПРПР), ), підпід якимяким розумірозумієтсяєтся
вв основномуосновному самостійнесамостійне навчаннянавчання фахівцяфахівця..

•• ПоняттяПоняття ББПРПР лікарівлікарів іі провізорівпровізорів -- continuingcontinuing
professionalprofessional developmentdevelopment ввелаввела УсесвітняУсесвітня
федераціяфедерація медичноїмедичної освітиосвіти..

Від освіти на все життя – до
освіти крізь усе життя!



Цикли удосконалення лікарів у БДМУ

План
2012 рік

Спеціалізація

ПАЦ
(1 міс.)

Цикл інформації та стажування
(0,25 міс.)

ТУ
(0,5 міс)

102

27

12

14

Терапевтичний профіль
(14)

Педіатричний профіль (17)
Хірургічний профіль (12)

Неврологічний профіль (6)
Акушерсько-гінекологічний

профіль (14)
Інші (39)



Наскільки перелічені цикли ТУ
задовольняють сімейних лікарів?

1

2

всі цикли ТУ – високоінформативні

більшість перелічених циклів ТУ
розраховані для лікарів другого рівня

надання медичної допомоги, 
а не для лікарів

загальної практики-сімейної медицини

АЛЕ



Тому, на кафедрі СМ організовані
та проводяться свої цикли ТУ

Мета – підвищення
кваліфікації сімейних

лікарів та забезпечення
їх безперервного

професійного розвитку

При цьому враховуються кваліфікаційна характеристика
сімейного лікаря, Наказ МОЗУ №191 від 05.05.2003 р. 

Про затвердження тимчасових державних соціальних нормативів
надання медичної допомоги за спеціальністю

“загальна практика-сімейна медицина”



Цикли тематичного удосконалення на
кафедрі СМ

1.1. ««СучасніСучасні підходипідходи додо діагностикидіагностики, , лікуваннялікування тата
профілактикипрофілактики захворюваньзахворювань серцевосерцево--судинноїсудинної системисистеми уу
практиціпрактиці сімейногосімейного лікарялікаря»»..

2.2. ««ЕлектрокардіографіяЕлектрокардіографія уу загальнолікарськійзагальнолікарській практиціпрактиці»»..
3.3. ««АктуальніАктуальні питанняпитання профілактикипрофілактики тата лікуваннялікування

захворюваньзахворювань внутрішніхвнутрішніх органіворганів уу дітейдітей вв практиціпрактиці
сімейногосімейного лікарялікаря»»..

4.4. ««НевідкладніНевідкладні станистани. . НаданняНадання допомогидопомоги нана
догоспітальномудогоспітальному етапіетапі»».  .  

5.5. ««КонсервативнеКонсервативне лікуваннялікування судиннихсудинних захворюваньзахворювань уу
практиціпрактиці сімейногосімейного лікарялікаря»»..

6.6. СумісноСумісно зз кафедроюкафедрою акушерстваакушерства, , гінекологіїгінекології тата
перинатологіїперинатології проводитьсяпроводиться циклцикл ТУТУ ««НевідкладніНевідкладні станистани
новонародженихновонароджених. . ПитанняПитання реанімаціїреанімації тата
післяреанімаційноїпісляреанімаційної допомогидопомоги вв ранньомуранньому неонатальномунеонатальному
періодіперіоді»»..



Передатестаційні цикли

ПАЦ
відповідальний етап

безперервної професійної освіти
сімейних лікарів

Нова програма Програма
2005 року

5 дисциплін
(внутрішні, дитячі

та хірургічні хвороби, 
неврологія, акушерство

та гінекологія)

12 дисциплін

Висновок. Наявність такого складу спеціалістів
на кафедрі СМ БДМУ дозволяє успішно однією
командою без залучення викладачів суміжних

кафедр професійно проводити ПАЦ для
сімейних лікарів



АтестаціяАтестація сімейнихсімейних лікарівлікарів..
21 червня 2006 р. 

За ініціативи кафедри сімейної медицини
Буковинського державного медичного

університету створена Асоціація сімейних
лікарів Чернівецької області, 

яка сприяє підвищенню
кваліфікації сімейних лікарів.

Участь у роботі атестаційної комісії
ГУОЗ Чернівецької ОДА приймають

найдосвідченіші співробітники кафедри, 
що також сприяє підвищенню

професійного рівня сімейних лікарів.



ВиданняВидання навчальноїнавчальної літературилітератури

6 6 монографіймонографій..

КафедроюКафедрою сімейноїсімейної медицинимедицини БДМУБДМУ підготовленопідготовлено тата видановидано::

АлгоритмиАлгоритми невідкладноїневідкладної допомогидопомоги
вв практиціпрактиці сімейногосімейного лікарялікаря
((двадва виданнявидання).).

ХірургічніХірургічні хворобихвороби вв практиціпрактиці
сімейногосімейного лікарялікаря ((двадва виданнявидання).).



Дистанційне навчання
• Перспективним напрямком щодо покращання

підготовки лікарів-інтернів та лікарів-слухачів
є використання створеного на сервері
дистанційного навчання БДМУ відповідного
електронного навчального курсу в
середовищі “Moodle”. 

• Завдяки цьому курсу є можливість через
Інтернет ознайомитися з навчальним
матеріалом (методична вказівка, конспект за
темою заняття, наочні матеріали у вигляді
відео, анімації, презентації тощо) та пройти
електронне тестування, виконати завдання та
відправити його на перевірку. 



Інтернет-сайт кафедри і АСЛ

Створено Інтернет-сайт
кафедри сімейної медицини

(simmed.bsmu.edu.ua), до
структури якого входить

підрозділ «Асоціація сімейних
лікарів Чернівецької області». 

Кафедра (4 аудиторії в
міській поліклініці № 3) 

під’єднана до мережі
системи Інтернет. 



Висновок

1

2 На кафедрі ефективно функціонує система
безперервної професійної освіти сімейних
лікарів: «Від освіти на все життя - до освіти
через усе життя».

Кафедра сімейної медицини БДМУ успішно
здійснює мультидисциплінарний підхід при
підготовці лікарів
загальної практики-сімейної медицини.




