
ЗАТВЕРДЖУЮ: 

 

Декан факультету інтернатури 

                                                                                                                                                                    післядипломної освіти ДНМУ 

 

            к.мед.н., доцент         Баличевцева І.В.  

«30» березня 2020 р.                             

 

Календарно-тематичний план  занять лікарів – курсантів на циклі тематичного  

удосконалення «Сексуально-трансмісивні захворювання» з 

дисципліни дерматовенерологія   в весняному семестрі 2019-2020 н.р. (квітень, дистанційне навчання) 

 

 

День Група 

1,2,3,3 

Вид 

заняття 

Кіл-ть 

годин 

Тема Викладач 

1 01.04 Лекція 
 

2,0  Первинні та вторинні морфологічні елементи шкіри.  

 

 

Гр. № 1,2 

проф. 

Айзятулов 

Р.Ф.; 

 гр. №3,4 

доц. Полях 

Я.О. 

 

 

 

Практ. 

заняття 

4,0 Прийом та оформлення документів. Вихідний рівень знань 

Побудова шкіри. Гістоморфологічні зміни шкіри у хворих з 

дерматозами. Загальна патогістологія шкіри: патогістологія 

епідермісу (акантоз, паракератоз, гіперкератоз, гранульоз, 

діскератоз, спонгіоз, акантолізіс, атрофічні та гіпертрофічні зміни 

в епідермісі). Патогістологія дерми: запалення, гіпертрофія, 

атрофія. Імунологія та імунологічні реакції (органи імуної 

Гр. № 1,2 

проф. 

Айзятулов 

Р.Ф.; 

гр. № 3,4 

доц. Полях 

Я.О. 



системи, імунокомпетентні клітини, імуноглобуліни, алергія. 

Аутоімунні процеси. Фізіологічно-морфологічні особливості 

щкіри, ії придатків при функціонуванні організму в нормі та при 

сексуально-трансмісивних захворюваннях  

 

 

2 02.04 Семінар. 

заняття 

2,0 Принципи загального лікування хворих на шкірні та венеричні 

хвороби: етіотропне, патогенетичне, симптоматичне лікування. 

Хіміотерапевтичні засоби, антибактеріальні препарати. Засоби 

активної імунізації. Глюкокортикостерїдні препарати в лікуванні 

хворих. Принципи кортикостероїдної терапії. Показання та 

протипоказання до лікування гормонами. Корегуюча (захисна) 

терапія. Протизапальні засоби. 

 

Гр. № 1,2 

проф. 

Айзятулов 

Р.Ф.; 

 гр. № 3,4 

доц. Полях 

Я.О. 

 

Практ. 

Заняття 

 

2,0 

 

 Основи діагностики шкірних хвороб: збір анамнезу та огляд 

хворого на шкірні захворювання. Клінічне дослідження шкіри: 

огляд, пальпація, діаскопія та інш. Лабораторне обстеження 

шкірних хворих.  

 

Гр. № 1,2 

проф. 

Айзятулов 

Р.Ф.; 

 гр. № 3,4 

доц. Полях 

Я.О. 

 

Лекція 2,0 Сучасні методи лабораторної діагностики інфекцій, що 

передаються статевим шляхом 

Гр. № 1,2 

проф. 

Айзятулов 

Р.Ф.; 

 гр. № 3,4 

доц. Полях 

Я.О. 

 

3 03.04 Практ. 

Заняття 

 

2,0  Гарднерельоз. Етіологія, шляхи передачі,епідеміологія, 

патогенез, клінічні особливості захворювання, патоморфологія, 

диференціальна діагностика, приципи лікування та профілактики. 

Гр. № 1,2 

проф. 

Айзятулов 

Р.Ф.; 



 гр. № 3,4 

доц. Полях 

Я.О. 

 

 

Лекція 
 

2,0 Клінічні прояви, ускладнення, діагностика та лікування 

бактеріального вагіноза. 

 

Гр. № 1,2 

проф. 

Айзятулов 

Р.Ф.; 

 гр. № 3,4 

доц. Полях 

Я.О. 

 

Семінар. 

заняття 

2,0 Генатільний герпес (етіопатогенез, клінічні прояви, діагностика, 

принципи лікування хворих). 

 

Гр. № 1,2 

проф. 

Айзятулов 

Р.Ф.; 

 гр. № 3,4 

доц. Полях 

Я.О. 

 

4 

 

06.04 Лекція 

 

2,0 ВІЛ-інфекція класифікація,етіологія, патогенез, загальна біологія 

збудника, шляхи передачі інфекції, групи ризику. Діагностика 

ВІЛ-інфекції (вірусологічні, вірусоскопічні, серологічні, 

імунологічні методи).  

 

 

Гр. № 1,2 

проф. 

Айзятулов 

Р.Ф.; 

 гр. № 3,4 

доц. Полях 

Я.О. 

 



Практ. 

заняття 

4,0 Сечостатевий мікоплазмоз.  Класифікація мікоплазмозів, 

етіологія, патогенез, клінічні особливості захворювання. 

патоморфологія, диференціальна діагностика, приципи лікування 

та профілактики. Патоморфологія, диференціальна діагностика, 

приципи лікування та профілактики захворювань. 

. 

Гр. № 1,2 

проф. 

Айзятулов 

Р.Ф.; 

 гр. № 3,4 

доц. Полях 

Я.О. 

 

5 

 

 

07.04 

 

 

Лекція 
 

2,0 Особливості перебіга сифілісу на сучасний період. Помилки в 

діагностиці сифілітичної інфекції. 

 

Гр. № 1,2 

проф. 

Айзятулов 

Р.Ф.; 

 гр. № 3,4 

доц. Полях 

Я.О. 

Семінар. 

заняття 

4,0 Урогенітальний хламідіоз (етіопатогенез, клініка, сучасні методи 

діагностики, принципи лікування). Хвороба Рейтера (етіологія, 

патогенез, клінічні прояви, принципи діагностики). 

 

Гр. № 1,2 

проф. 

Айзятулов 

Р.Ф.; 

 гр. № 3,4 

доц. Полях 

Я.О. 

6 08.04 Лекція 
 

 

 

 

 

2,0 Сифіліс серорезистентний Гр. № 1,2 

проф. 

Айзятулов 

Р.Ф.; 

 гр. № 3,4 

доц. Полях 

Я.О. 

 

 



 

Практ. 

заняття 

 

4,0 Загальна патологія сифілісу. 

Морфологія блідої трепонемы, патогенез, шляхи зараження, 

імунітет. Класифікація. Інкубаційний період. Клініка сіфілісу: 

первинний період (твердий шанкер та його атипові форми, 

ускладнення; регіонарний лімфаденіт). Вторинний сифіліс: 

сифілітична розеола, папульозний сифілід, сифілітична алопеція, 

сифілітична лейкодерма, ураження слизових оболонок.  

Гр. № 1,2 

проф. 

Айзятулов 

Р.Ф.; 

 гр. № 3,4 

доц. Полях 

Я.О. 

 

 

 

7 09.04 Лекція 2,0 Ураження нервової системи при сифілітичній інфекції. Гр. № 1,2 

проф. 

Айзятулов 

Р.Ф.; 

 гр. № 3,4 

доц. Полях 

Я.О. 

 

Семінар. 

заняття 

4,0 Третинний сифіліс: горбикуваті сифіліди, гумозні сифіліди, 

ураження кісток, суглобів та внутрішніх органів. Сифіліс 

вроджений: ранній та пізній. Парасифілітичні захворювання. 

Серологічна діагностика сифілісу. Головні принципи та методи 

лікування хворих на сифіліс (антибактеріальна терапія, 

використання препаратів вісмуту, йоду; неспецифічна терапія 

хворих на сифіліс). Критерії вилікованості хворих. 

 

Гр. № 1,2 

проф. 

Айзятулов 

Р.Ф.; 

 гр. № 3,4 

доц. Полях 

Я.О. 

 

8 10.04 Практ. 

заняття 

6,0 Гонорея. Етіопатогенез, імунітет, інкубаційний період, шляхи 

поширення інфекції в організмі. Морфологія та біологія гонокока. 

Загальний плин гонореї. Інкубаційний період. Шляхи 

розповсюдження інфекції в організмі. Особливості перебігу 

гонореї на сучасному етапі.  Методи діагностики гонореї: схема 

клінічного обстеження хворих. Лабораторна діагностика 

(бактеріоскопічна, бактеріологічна). Уретроскопія, вагіноскопія 

 

Гр. № 1,2 

проф. 

Айзятулов 

Р.Ф.; 

 гр. № 3,4 

доц. Полях 

Я.О. 



 

9 13.04 Практ. 

заняття 

6,0 Гонорея чоловіків, гонорея жінок, гонорея дівчинок та вагітних. 

Екстрагенітальні форми гонореї (гонорейний фарингіт, 

кон’юнктивіт, стоматит, ангіна). Гонорейні поразки шкіри, кісток, 

суглобів, серцево-судинної системи, нервової системи. 

Гонорейний проктит. Дисемінована гонорея, септицемія, 

бактериемія. Цистіт, пиеліт, пиелонефріт. Загальні принципи 

лікування, профілактики гонореї. Експертиза непрацездатності 

хворих. 

Гр. № 1,2 

проф. 

Айзятулов 

Р.Ф.; 

 гр. № 3,4 

доц. Полях 

Я.О. 

 

10 14.04 Практ. 

заняття 

6,0 Дерматологічні прояви ВІЛ-інфекції. ВІЛ-асоційовані дерматози. 

Саркома Капоши. Кандидоз слизових оболонок та шкіри. 

Дерматомікози. Вірусні хвороби. Короста. Себорейний дерматит. 

Ксеродерма. Піодермії. 

 

Гр. № 1,2 

проф. 

Айзятулов 

Р.Ф.; 

 гр. № 3,4 

доц. Полях 

Я.О. 

 

11 15.04 Іспит 6,0   Гр. № 1,2 

проф. 

Айзятулов 

Р.Ф.; 

 гр. № 3,4 

доц. Полях 

Я.О. 

 

 

                    Завідувач кафедри дерматовенерології та 

                    косметології,  д.м.н., професор         Айзятулов Р.Ф. 

 


