Тематичний план практичних занять для студентів 4 курсу стоматологічного
факультету
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Рак губи, язика, стравоходу, шлунку, підшлункової залози, ободової і
прямої кишки. Рак легені, пухлини середостіння, лімфогранульоматоз.
Тема 2. Рак молочної залози, рак щитовидної залози, рак шкіри, меланома. Рак тіла
і шийки матки, рак яєчника. Курація хворих. Написання та захист учбової історії
хвороби.
Тема 3. Рак нирки, сечового міхура, передміхурової залози
Підсумковий контроль засвоєння модуля.
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Тематичний план практичних занять для студентів 5 курсу медичних
факультетів
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Загальна онкологія. Організація онкологічної служби. Деонтологія.
Тема 2. Принципи діагностики та лікування онкологічних захворювань.
Тема 3. Рак молочної залози. Курація хворих. Написання та захист учбової історії
хвороби.
Тема 4. Рак легені, пухлини середостіння, мезотеліома плеври.
Змістовий модуль 2.
Тема 5. Пухлини органів системи травлення.
Тема 6. Пухлини голови та шиї. Пухлини кісток, м’яких тканин та шкіри.
Тема 7. Пухлини статевих та сечостатевих органів. Лімфогранулематоз та
неходжкінські лімфоми.
Підсумковий контроль засвоєння модуля.
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Тематичний план практичних занять для студентів 5 та 6 курсу медикопсихологічного факультету
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Загальна онкологія. Організація онкологічної служби. Деонтологія.
Тема 2. Принципи діагностики та лікування онкологічних захворювань.
Тема 3. Рак молочної залози. Курація хворих. Написання та захист учбової історії
хвороби.
Тема 4. Рак легені, пухлини середостіння, мезотеліома плеври.
Змістовий модуль 2.
Тема 5. Пухлини органів системи травлення.
Тема 6. Пухлини голови та шиї. Пухлини кісток, м’яких тканин та шкіри.
Тема 7. Пухлини статевих та сечостатевих органів.
Тема 8. Лімфогранулематоз та неходжкінські лімфоми.
Підсумковий контроль засвоєння модуля.
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Тематичний план практичних занять для студентів 6 курсу медичних
факультетів
Тема 1. Онкозахворюваність і смертність від злоякісних пухлин. Диспансеризація
хворих. Причини запущеності онкозахворювань. Принципи профілактики та ранньої
діагностики злоякісних пухлин. Міжнародні та національні стандарти обстеження
онкологічних хворих. Наукові засади профілактики онкологічних захворювань.
Трудова і соціальна реабілітація онкохворих. Експертиза працездатності. Принципи
комбінованого та комплексного лікування злоякісних пухлин. Новітні та перспективні
лікувальні методи. Міжнародні та національні стандарти лікування онкохворих.
Скрінінг онкологічних хвороб. Державні програми скрінінгу. Організаційні аспекти
організації медичної допомоги хворим на рак.
Тема 2. Пухлини візуальних локалізацій. Передпухлинні стани. Сучасні стандарти
діагностики та лікування пухлин візуальних локалізацій. Паліативне та симптоматичне
лікування онкологічних хворих. Невідкладні стани в онкології. Актуальні питання
онкогематології. Сучасні протоколи лікування гемобластозів.
Тема 3. Сучасні методи діагностики та лікування пухлин системи травлення та
дихання. Пухлини голови та шиї. Поняття про косметичну та онкопластичну хірургію.
Актуальні питання онкомамології. Діагностика та лікування передпухлинних, фонових
захворювань молочної залози. Органозберігаюче лікування. Сучасні протоколи
лікування раку молочної залози. Пластична хірургія в онкологічній клініці.
Профілактика.

