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1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ З ПИТАНЬ 
ПРОФІЛАКТИКИ ЙОДНОГО ДЕФІЦИТУ. 

2. Поглиблення і систематизація теоретичних знань з профілактики йододефіцитних станів, 
вдосконалення практичних навичок і вмінь зі спостереження за станом здоров'я населення, 
попередження розвитку дефіциту йоду та йододефіцитних захворювань, вироблення навичок 
спілкування з пацієнтами та їхніми родичами на основі принципів медичної етики та 
деонтології, що сприятиме покращенню надання медичної допомоги населенню на рівні 
первинної ланки медичної допомоги населенню. 

3. Навчальним планом циклу тематичного удосконалення «Профілактика йодного дефіциту» 
передбачено 40 години, з них лекцій - 10 годин, практичних занять - 12 годин, семінарських 
занять - 16 годин, залік (заключна конференція) - 2 години. Викладачі ВМНЗ 1-111 рівнів 
акредитації мають право вносити зміни до навчальної програми у межах 15%. Програмний 
матеріал циклу тематичного удосконалення «Профілактика йодного дефіциту» складається з 
теоретичного та практичного розділів. Теоретичний розділ має професійно-прикладний 
характер і реалізується у формі лекцій, пояснень навчального матеріалу в процесі практичних 
та семінарських занять. Практичний розділ передбачає оволодіння практичними навичками та 
уміннями: визначати серед населення групу ризику щодо розвитку йодного дефіциту; 
проводити пальпаторне обстеження щитовидної залози та визначати її об'єм; знати 
рекомендовану потребу у йоді людей різного віку; проводити профілактичну роботу серед 
вагітних щодо запобігання йодного дефіциту; знати та рекомендувати лікарські препарати, які 
рекомендовані для профілактики йодного дефіциту серед декретованої групи населення; 
вміти оцінювати йодний статус населення; рекомендувати продукти харчування, які містять 
йод; проводити індивідуальні, групові та масові профілактичні заходи щодо запобігання 
йодного дефіциту. 

4. Начально-методичний матеріал з програми циклу тематичного удосконалення «Профілактика 
йодного дефіциту». 

5. Виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. № 1263-р "Про 
затвердження плану заходів з виконання у 2010 році Загальнодержавної програми 
"Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 
року, наказу Міністерства охорони здоров'я України та Національної академії медичних наук 
України від 15 березня 2010 року № 227/14 «Про затвердження заходів МОЗ та АМН України 
щодо виконання у 2010 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо 
реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року у частині - забезпечувати 
підвищення кваліфікації медичних працівників, насамперед лікарів та середніх медичних 
працівників, які надають первинну медико-санітарну допомогу, лікарів-педіатрів, акушер-
гінекологів, дитячих ендокринологів та інших спеціальностей, а також працівників освіти з 
питань профілактики йододефіцитних захворювань (п. 1.5.6). 

6. Немає. 
7. Оволодіння молодшими спеціалістами з медичною освітою знань з проблеми йодного 

дефіциту, заходів з попередження розвитку йододефіцитних захворювань, профілактики 
дефіциту йоду серед населення, особливості заходів з профілактики серед декретованих груп 
населення, що мають ризик розвитку йодного дефіциту, здійснення моніторингу йодного 
статусу населення. 

8. Немає. 
9. Програма циклу тематичного удосконалення медичних працівників спеціальностей 

5.12010102 «Сестринська справа», 5.12010101 «Лікувальна справа» «Профілактика йодного 
дефіциту» (погоджено ДУ «ЦМК підготовки молодших спеціалістів» МОЗ України та 
затверджено Департаментом кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ 
України). 

10. НДР «Наукова оцінка реалізації Європейської політики «Здоров'я для всіх» в Україні 
(Державна програма)», № держреєстрації 0109U002439, термін виконання 2009-2011 роки. 

11. Немає. 
12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України: 02099, м. Київ, пров. Волго-

Донський, З тел.: (044) 576-41-19, факс (044) 576-41-20, E-mail: health@uiph.kiev.ua. 

mailto:health@uiph.kiev.ua


13. Шатило В.Й. (0412) 373015; Слабкий Г.О. (044) 576-41-19, Ященко Ю.Б. (044) 5764149, Кнут 
Р.П. (03722) 47825. 

14. Вчена рада Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України:, протокол 
засідання № 12 від 22.12.2011 р. 

15. Консультації розробників. 
 


