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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
тематичного удосконалення лікарів-урологів на циклі „ Діагностика та  малоінвазивне лікування пухлин органів сечостатевої системи " на 2019-2020 навчальний рік
№
Тема
Всього
Лекції
Семінар.

Практзанять
Самост робота
1
Класифікація пухлин нирок
4

2
1
1
2
Клініка та діагностика пухлин нирок
4

2
1
1
3
Лікування пухлин нирок
2


1
1
4
Оперативне лікування пухлин нирок
7
2
2
1
2
5
Класифікація пухлин сечового міхура
5

2
1
2
6
Діагностика пухлин сечового міхура
3


1
2
7
Тактика лікування пухлин сечового міхура
7
2
2
1
2
8
Місце ТУР при ПСМ.
4

2
1
1
9
Радикальні операції при пухлинах сечового міхура
5

2
1
2
10
БЦЖ терапія при раку сечового міхура
7
2
2
1
2
11
Класифікація пухлин передміхурової залози
3


1
2
12
Клініка та діагностика раку                         передміхурової залози
7
2
2
1
2
13
Консервативне лікування раку                     передміхурової залози
7
2
2
1
2
14
Оперативне лікування раку                           передміхурової залози
7
2
2
1
2
15
Діагностика    та    лікування    пухлин зовнішніх статевих органів чоловіків
2


1
1
16
Іспит
4


2
2

Всього
78
12
22
15
27
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
тематичного удосконалення лікарів-урологів на циклі 
„ Діагностика та  малоінвазивне лікування пухлин органів сечостатевої системи "

на 2019-2020 навчальний рік

№
Тема
Години
1  
Оперативне лікування пухлин нирок
2
2  
Тактика лікування пухлин сечового міхура
2
3 
БЦЖ терапія при раку сечового міхура
2
4
Клініка та діагностика раку передміхурової залози
2
5
Консервативне лікування раку передміхурової залози.
2
6
Оперативне лікування раку передміхурової залози.
2

Всього
12


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
тематичного удосконалення лікарів-урологів на циклі
 „ Діагностика та  малоінвазивне лікування пухлин органів сечостатевої системи "

на 2019-2020 навчальний рік

№


Тема
Обсяг у
годинах
1.	
Класифікація пухлин нирок
1
2.	
Клініка та діагностика пухлин нирок
1
3.	
Лікування пухлин нирок
1
4.	
Оперативне лікування пухлин нирок
1
5.	
Класифікація пухлин сечового міхура
1
6.	
Діагностика пухлин сечового міхура
1
7.	
Радикальні операції при пухлинах сечового міхура
1
8.	
БЦЖ терапія при раку сечового міхура.
1
9.	
Класифікація пухлин передміхурової залози
1
10	
Клініка та діагностика раку передміхурової залози
1
11	
Консервативне лікування раку передміхурової залози
1
12	
Оперативне лікування раку передміхурової залози
1
13	
Діагностика та лікування пухлин зовнішніх статевих органів чоловіків
1
14
Іспит
2
15.
Всього
15



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
тематичного удосконалення лікарів-урологів на циклі
 „ Діагностика та  малоінвазивне лікування пухлин органів сечостатевої системи "
на 2019-2020 навчальний рік
№


Тема
Обсяг у
годинах
1.	
Класифікація пухлин нирок
2
2.	
Клініка та діагностика пухлин нирок
2
3.	
Оперативне лікування пухлин нирок
2
4.	
Класифікація пухлин сечового міхура
2
5.	
Тактика лікування пухлин сечового міхура
2
6.	
Місце ТУР при ПСМ.
2
7.	
Радикальні операції при пухлинах сечового міхура
2
8.
Клініка та діагностика раку передміхурової залози
2
9.
Консервативне лікування раку передміхурової залози
2
10.
БЦЖ терапія при раку сечового міхура
2
11.
Оперативне лікування раку передміхурової залози
2

Всього   
                                                                                                                         
22


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
тематичного удосконалення лікарів-урологів на циклі
 „ Діагностика та  малоінвазивне лікування пухлин органів сечостатевої системи "
на 2019-2020 навчальний рік
№
Тема
Самост робота
1
Класифікація пухлин нирок
1
2
Клініка та діагностика пухлин нирок
1
3
Лікування пухлин нирок
1
4
Оперативне лікування пухлин нирок
2
5
Класифікація пухлин сечового міхура
2
6
Діагностика пухлин сечового міхура
2
7
Тактика лікування пухлин сечового міхура
2
8
Місце ТУР при ПСМ.
1
9
Радикальні операції при пухлинах сечового міхура
2
10
БЦЖ терапія при раку сечового міхура
2
11
Класифікація пухлин передміхурової залози
2
12
Клініка та діагностика раку                         передміхурової залози
2
13
Консервативне лікування раку                     передміхурової залози
2
14
Оперативне лікування раку                           передміхурової залози
2
15
Діагностика    та    лікування    пухлин зовнішніх статевих органів чоловіків
1
16
Іспит
2

Всього
27



ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПРОМІЖНОГО ТА
ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЛІКАРІВ
Зі спеціальності "урологія"

Початковий контроль знань лікаря проводиться з самого початку навчання на циклі з співбесіди з викладачем, у ліжка хворого, маніпуляцій. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і включає перевірку практичних знань, вмінь та контролю володіння практичними навичками, котрі передбачені методичними розробками з відповідних тем.

Проміжний контроль проводиться на підсумкових заняттях наприкінці вивчення окремих розділів програми та відповідних циклів. Проміжний контроль передбачає перевірку практичної підготовки (в залежності від циклу комп'ютерне тестування за атестаційною програмою, співбесіду).

Підсумковий контроль (заключна атестація) здійснюється на піврічній та заключній атестації (на коротких циклах - після закінчення циклу), і включає в залежності від рівня слідуючи етапи:
	комп'ютерний тестовий контроль за атестаційною комп'ютерною програмою;
	перевірка практичної підготовки: робота з хворим (вміння зібрати анамнез, провести фізичне    обстеження    хворого,    інтерпретувати    результати    додаткових        методів обстеження, обґрунтування попереднього діагнозу, провести диференційний діагноз, сформулювати і обґрунтувати клінічний діагноз, визначити прогноз, скласти план лікування, реабілітації, виписати рецепти);
	вміння  провести  інші інструментальні діагностичні  та лікувальні  маніпуляції (за вибором екзаменатора);
	співбесіда за білетною програмою з обов'язковим вирішенням ситуаційних клінічних задач, інтерпретацією урограмм.

Контроль професійних вмінь і навиків здійснюється згідно переліку знань та вмінь у відповідності з вимогами до лікаря-спеціаліста відповідного фаху. Екзаменаційна оцінка враховує результати всіх етапів атестації.


МЕТОДИКА

проведення контролю знань лікарів із спеціальності "урологія"


Проведення контролю засвоєних знань у лікарів із спеціальності "урологія" складається з кількох етапів.
Перед атестацією кожен лікар відповідно графіку самостійно виконує показову операцію з переліку тих, які передбачені у практичних навичках, а також асистує на більш складних операціях. Отримані навички оцінюються членами екзаменаційної комісії, присутніми на операціях.
При заключному контролі знань  лікарі показують практичні знання, набуті протягом всього періоду навчання: збирання анамнезу, вміння фізикального обстеження хворого, проведення дифдіагностики, призначення лікування.
У подальшому кожний лікар одержує білет, де вказані відповідні питання з кожного розділу, а також клінічну задачу та рентгенограму.
Для підготовки виділяється від 30 до 45 хвилин, після чого кожний лікар відповідає на всі запитання білету та додаткові питання членів комісії.
В кінці проведення контролю знань проводиться обговорення знань кожного лікаря і виставляється загальна оцінка. У сумнівних та дискутабельних випадках рішення голови комісії являється вирішальним.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ЛІКАРІВ ПІД ЧАС проведення контролю знань лікарів із спеціальності "урологія"
Оцінка знань лікарів з урології проводиться диференційовано з урахуванням ступеня опанування практичних навичок-вміння здійснювати діагностику та диференційну діагностику урологічних захворювань, формулювати клінічний діагноз згідно з вимогами сучасних діючих класифікацій, визначати прогноз, надати допомогу при невідкладних станах, здійснити диференційоване лікування, реабілітацію та профілактику, вміти вирішувати конкретні питання медико-соціальної експертизи.

1. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВМІНЬ ТА ВОЛОДІННЯ ЛІКАРЯМИ ПРАКТИЧНИМИ НАВИЧКАМИ
А. Робота з хворим
Оцінка „відмінно" ставиться лікарю, який глибоко та досконало оволодів
методикою опитування та фізічного обстеження хворого, відміно володіє прийомами
визначення симптомів різних урологічних захворювань, вільно володіє
діагностичними та лікувальними маніпуляціями, вміє скласти план лікування, знає
об'єм і правильно інтерпретує дані додаткових(лабораторних, інструментальних,
рентгенологічних) методів дослідження.
Оцінка „добре" ставиться лікарю, який глибоко оволодів методикою
обстеження хворого, але допускає незначні помилки в порядку обстеження та
інтерпретації результатів лабораторних, інструментальних, рентгенологічних
методів обстеження, а також при проведенні діагностичних та лікувальних
маніпуляцій.
Оцінка „задовільно" ставиться лікарю, який оволодів методикою
обстеження хворого, але допускає суттєві порушення в порядку та методиці
проведення фізичного та додаткових методів обстеження хворого, в інтерпретації
результатів лабораторних, інструментальних, рентгенологічних методів
дослідження, помиляється при виконанні окремих діагностичних та лікувальних
маніпуляцій.
Оцінка „незадовільно" ставиться лікарю, який не засвоїв практичних
навичок або неповністю їх опанував.

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ЛІКАРІВ ТА ЇХ ЗАГАЛЬНОПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
«ВІДМІННО»
виставляється лікарю, який глибоко і досконало засвоїв програмний матеріал; повно, послідовно і логічно його викладає; у його відповідях тісно пов'язується теорія з практикою; при цьому інтерн не відчуває труднощів з відповідями на видозмінені завдання; вільно справляється із завданнями, питаннями та спеціальними методами дослідження в урології, показує знання монографічної літератури, правильно обґрунтовує прийняті рішення, володіє різноманітними навичками і способами виконання маніпуляцій та операцій.
Оцінка «ДОБРЕ»
виставляється лікарю, який добре знає програмний матеріал по урології; грамотно і по суті викладає його, який не допускає суттевіх помилок у відповідях на запитання, правильно використовує теоретичні положення при вирішенні практичних питань і завдань, володіє необхідними навичками та прийомами їх виконання.
Оцінка «ЗАДОВІЛЬНО»
виставляється лікарю, який має знання тільки основного матеріалу, але не засвоїв його деталей, допускає помилки при відповіді, непослідовно викладає програмний матеріал і відчуває труднощі у виконанні практичних навичок, обстеженні хворого і інші.

Оцінка «НЕЗАДОВІЛЬНО»
виставляється лікарю, який не знає значної частини програмного матеріалу,  допускає суттєві помилки, невпевнено, із труднощами виконує практичні завдання з урології.


Перелік  рекомендованої навчальної та навчально-методичної лimepamypu:

Клінічна анатомія сечостатевих органів: навчальний посібник/ За ред. В.І.Горового, В.О. Шапринського, Б.Ф. Мазорчука.- Вінниця: ТОВ «Нілін - ЛТД», 2016.- 640 с., іл.
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