
ПРОТОКОЛ  № 4 

ПРОВЕДЕННЯ  НАУКОВОГО СЕМІНАРУ КАФЕДРИ КЛІНІЧНОГО 

МЕДСЕСТРИНСТВА, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ 

(випускова для спеціальності 223 Медсестринство бакалаврського та 

магістерського рівня) 

м. Львів        14.05.2021 

в.о.зав кафедри- к.м.н., доцент, Грабовська Т.В. 

Модератор наукового семінару   к.м.н., доцент кафедри Карпінська Т.Г. 

Присутні : д. м. н., професор Кривко Ю.Я.; к.м.н., доцент Грабовська Т.В., 

к.м.н., доцент Карпінська Т.Г.,  к. м. н , доцент Короткий В.В.,  Орібко С. Д.- 

Заслужений лікар України; к. м. н., доцент; Согуйко Ю.Б.  к. м. н., 

Чайковська Г.С., викладачі кафедри: Куксенко І.В.; Наливайко Л.М.; 

Поцюрко Н.Т.; асистенти кафедри: Синиця С.В., Рик Т.М., Дідух О.О., 

Яворська Н.В., Гутей Г.М. 

Слухали 

1.  Доповідь на тему: Стан соматичного здоров'я студентської молоді 

Львівщини за даними проведеного сумісного дослідження ЛМА ім. Андрея 

Крупинського та КНП ЛОР "Центр спортивної медицини та реабілітації". 
 2. Обговорення доповіді і статті на тему « Визначення і аналіз стану 

здоров’я дітей шкільного віку м. Львова»,  яка подається до друку в 

матеріалах Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 

«Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних 

наук». Львів, 20 травня, 2021р.  Автори статті  Гнідишин Х., Карпінська Т.Г 

3. Обговорення статті на тему «Взаємини сестри/брата медичних з 

пацієнтами: чому це важливо», яка  яка подається до друку в матеріалах 

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та 

прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук». Львів, 20 

травня, 2021р.  Автори статті  Касперська Г., Кривко Ю.Я.  

Доповідач:  к. м. н., доцент Карпінська Т.Г. 

В доповіді було вивсвітлено результати проведених досліджень по темі 

наукової роботи кафедри. 

Текст доповіді додається. 

Ухвалили:  

1. Представлена доповідь   свідчить про достатній об'єм проведених 

досліджень на даний момент і високу значимість отриманих результатів.  

2. Стаття « Визначення і аналіз стану здоров’я дітей шкільного віку м. 

Львова»,  містить науково обгрунтовані висновки по стану здоров'я сучасної 

молоді Укрїни і може бути представлена на міжнародній конференції.  

3. Стаття «Взаємини сестри/брата медичних з пацієнтами: чому це важливо» 

висвітлює практично значимі проблеми спілкування медичних працівників із 

пацієнтами і щляхи їх ефективного покращення.    

 

В.о. зав. кафедри                                              к.м.н., доцент  Грабовська Т.В. 

 

Модератор наукового семінару                      к.м.н., доцент Карпінська Т.Г 


