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Метою вивчення дисципліни є засвоєння біологічних властивостей умовнопатогенних мікроорганізмів, вивчення особливості перебігу захворювань,
використання новітніх методів лабораторної діагностики, попередження поширення
захворювань у неінфекційних лікувальних закладах та внутрішньолікарняної
інфекційної патології.







Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування даної
дисципліни:
здатність інтерпретації результатів при розв'язанні спеціалізованих задач при
виконанні досліджень в лабораторіях різного профілю та у процесі навчання, що
передбачає застосування відповідних практичних навичок, певних знань з теорій та
методів відповідної науки;
здатність спілкуватися українською мовою, як усно, так і письмово; спілкуватися
другою мовою; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; знання та
розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; застосовувати
знання у практичних ситуаціях; вчитися і оволодівати сучасними знаннями; навики
здійснення безпечної діяльності; здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел;
здатність здійснювати безпечну професійну практичну діяльність згідно з
протоколами, рекомендаціями щодо безпеки та діючим законодавством;
здійснювати збір та верифікацію даних, прийом та обробку зразків згідно з
протоколами; проводити аналіз зразків та здійснювати валідацію результатів згідно
з існуючими протоколами; застосовувати сучасні методи та технології дослідження
зразків різного походження у лабораторіях різного профілю та розуміння
принципів дії цих методів; інтерпретувати результати на основі наукового знання,
розуміючи взаємозв’язок між результатами аналізу, діагнозом, клінічною
інформацією та лікуванням, представляти і повідомляти результати належним
чином та документувати конфіденційні дані; брати участь у внутрішньолабораторному контролі якості; професійно та компетентно взаємодіяти з
пацієнтами, колегами, медичними працівниками; дотримуватися нормативних та
етичних вимог до професійної діяльності; готовність до безперервного
професійного розвитку; комбінувати поєднання різних технологічних прийомів

лабораторних досліджень для вирішення професійних завдань; готовність
виконувати точно та якісно дослідження, удосконалювати методики їх проведення
та навчати інших.
Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії
Лаборант (медицина) в галузі охорони здоров'я, робота у лабораторіях різного
профілю
(гістологічній,
гістохімічній,
клініко-діагностичній,
біохімічній,
бактеріологічній, вірусологічній, імунологічній, цитогенетичній, молекулярногенетичній, цитологічній, санітарно-гігієнічній, патологоанатомічній, судовомедичній, паразитологічній тощо), організація та керівництво роботою структурних
підрозділів лабораторій.
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Зміст дисципліни (теми)
Діагностика внутрішньолікарняної, ранової та опікової інфекції, бактеріємії та
сепсису.
Діагностика бронхолегеневих інфекцій, запальних процесів очей, вух та менінгітів.
Діагностика гострих кишкових інфекцій.
Діагностика інфекцій сечової і статевої систем. Дослідження секційного матеріалу.
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