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Метою вивчення дисципліни є: формування знань про вплив на організм людини
шкідливих факторів виробничого середовища, причини і механізми розвитку
професійних хвороб і отруєнь, об'єм необхідних лікувальних міроприємств (у т.ч.
невідкладної, швидкої спеціалізованої медичної допомоги), а також набуття знань про
проведення
медико-соціальної
експертизи
та
профілактичних
заходів
профпатологічним хворим. Особливої актуальності набуває ця дисципліна в наш час
пандемії covid-19 у зв'язку з високим рівнем професійної захворюваності серед
медичного персоналу.
Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування даної
дисципліни:
 здатність використати теоретичні знання та практичні вміння для виявлення
основних симптомів та синдромів професійних захворювань;
 знання, необхідні для проведення та інтерпретації функціональних методів
дослідження в профпатології, розробки та вибору плану лікувальних та
профілактичних міроприємств, алгоритму експертизи профпридатності і зв'язку
захворювання із професією;
 вміння організації різних форм надання медичної допомоги особам, які працюють в
умовах впливу шкідливих факторів виробничого середовища;
 знання основ законодавства і нормативних документів по питаннях охорони
здоров'я та праці громадян, порядок розслідування, реєстрації та обліку професійних
захворювань та отруєнь, основні форми медичної документації;
 вміння надавати екстрену допомогу при невідкладних станах.
Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: заклади охорони
здоров’я, центри професійної патології, відділення професійної патології.
Зміст дисципліни (теми):
1. Вчення про професійні хвороби. Класифікація, діагностика та профілактика
професійних хвороб.
2. Клінічні варіанти професійних захворювань, обумовлених дією виробничого
пилу.
3. Хвороби, зумовлені дією фізичних факторів виробничого середовища.
Вібраційна хвороба. Променева хвороба.
4. Професійні хвороби, пов’язані зі зміною атмосферного тиску. Вплив на організм
високих і низьких температур виробничого середовища.

5. Професійні отруєння з переважним ураженням нервової системи.
6. Професійні отруєння з переважним ураженням системи крові.
7. Професійні отруєння сільськогосподарськими пестицидами і мінеральними
добривами.
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