Опис навчальної дисципліни (анотація)
Програма вибіркової навчальної дисципліни стосується можливої
раннього виявлення хворих на предіабет та цукровий діабет, призначення
адекватного лікування і попередження тих ускладнень, що він викликає.
ЦД 2 типу відрізняється підвищеним ризиком серцево-судинних
захворювань, до яких він може призвести. Це може проявлятися у вигляді
ішемічної хвороби серця (інфаркт, стенокардія), захворювання периферичних
артерій (кульгавість, гангрена), захворювання судин головного мозку
(інсульт, деменція). Багато людей з ЦД 2 типу мають однаковий ризик
серцево-судинних ускладнень з тими, хто не страждають на ЦД, але вже
мали перший серцевий напад; люди з діабетом і попереднім серцевосудинним ускладненням знаходяться у зоні дуже високого ризику, що
в 10 разів перевищує показник для досліджуваного населення. Відповідно,
контроль факторів серцево-судинних ризиків відіграє велику роль
при лікуванні пацієнтів з ЦД 2 типу, а також є надзвичайно ефективним
з точки зору економіки.
Програма вибіркової навчальної дисципліни визначає передумови
доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг,
необхідний для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії,
перелік загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей,
нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у
термінах результатів навчання, та вимоги до контролю якості вищої освіти.
Вибіркова навчальна дисципліна «Вибрані питання кардіології та
електрокардіографії» складається з 4 кредитів ЄКТС (120 годин): у кожному
кредиті по 15 аудиторних годин та 15 годин для самостійної роботи; усього
60 аудиторних годин та 60 годин для самостійної роботи.
Предметом вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Вибрані
питання діагностики, лікування та профілактики цукрового діабету» є
ознайомлення здобувачів з новими досягненнями та практичними навичками
за фахом. У діагностичному процесі суттєве значення мають знання та
вміння
провести оцінку факторів ризику цукрового діабету 2 типу,
можливості розвитку ускладнень та розробки заходів щодо їх запобігання.
Міждисциплінарні зв’язки: базуються на вивченні здобувачами
нормальної та патологічної клінічної анатомії, гістології, цитології та
ембріології, клінічної хімії, загальної та клінічної патологічної фізіології,
мікробіології, вірусології та імунології, фармакології, загальної фармації та
клінічної фармакології, пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії,
інфекційних хвороб, сімейної медицини, фтизіопульмонології, внутрішньої
медицини, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами та формувати
умінь застосовувати знання в процесі подальшого навчання та у професійній
діяльності.

1. Мета та завдання вибіркової навчальної дисципліни «Вибрані
питання діагностики, лікування та профілактики цукрового діабета»
1.1 Метою вибіркової навчальної дисципліни є підготовка фахівців, які
є здатними компетентно розв’язувати комплексні проблеми в галузі
професійної та дослідницької інноваційної діяльності при плануванні та
виконанні власних досліджень та підготовки докторів філософії до якісного
виконання функціональних обов’язків, пов’язаних з використанням сучасних
досліджень в діагностиці цукрового діабету 2 типу уражень серцево-судинної
системи та екстракардіальної патології, проведенням диференційної
діагностики, раціональним вибором сучасних антидіабетичних лікарських
препаратів, що має зменшити частоту, або попереджати, виникнення
ускладнень перебігу захворювання та небажаних ефектів під час їх
фармакотерапії.
1.2 Основними завданнями вибіркової навчальної дисципліни є:
1) надання здобувачам ступеня доктора філософії знань відносно
патогенезу та факторів ризику цукрового діабету 2 типу;
2) надання здобувачам ступеня доктора філософії знань щодо
використання лабораторних методів дослідження у діагностичному процесі;
3) удосконалення у здобувачів ступеня доктора філософії знань щодо
реабілітації хворих на цукровий діабет за умов поліклініки та стаціонару;
4) формування у здобувачів ступеня доктора філософії практичних
навичок щодо призначення адекватної фармакотерапії хворих з метою
здобуття контролю глікемії та профілактики виникнення ускладнень
цукрового діабету і покращення якості життя хворого.
.
1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє
дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів
вищої освіти).
Згідно з вимогами освітньо-наукових програм спеціальностей,
дисципліна забезпечує набуття аспірантами компетентностей:
- інтегральна:
Здатність розв’язувати комплексні проблеми, проводити незалежне
оригінальне наукове дослідження та здійснювати педагогічну, професійну,
дослідницьку та інноваційну діяльність в галузі медицини.
- загальні (ЗК): ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7
ЗК1.
Здатність
до
вдосконалення
та
розвитку
власного
інтелектуального та загальнокультурного рівню.
ЗК2. Вміння працювати автономно, з дотриманням дослідницької
етики, академічної доброчесності та авторського права.
ЗК3. Навички до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК4. Здатність до спілкування і роботи у професійному середовищі та з
представниками інших професій у національному та міжнародному
контексті.

ЗК5. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність
генерувати нові ідеї.
ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК7. Вміння планувати та управляти часом.
- спеціальні (фахові, предметні, СК) сфері вищої медичної освіти.
СК2. Здатність до визначення потреби у додаткових знаннях за
напрямком наукових досліджень, формулювати дослідницькі питання,
генерувати наукові гіпотези у сфері медицини.
СК3. Здатність розробляти та управляти науковими проектами у сфері
медицини.
СК4. Здатність обирати методи та критерії оцінки досліджуваних
феноменів та процесів в галузі медицини та фармації відповідно до цілей та
завдань наукового проекту.
СК5. Володіння сучасними методами наукового дослідження.
СК6. Здатність проводити коректний аналіз та узагальнення результатів
наукового дослідження.
СК7. Здатність інтерпретувати можливості та обмеження дослідження,
його роль у суспільстві.
СК8. Впровадження нових знань (наукових даних) в освітній процес та
практику охорони здоров’я.
СК9. Оприлюднення результатів наукових досліджень в усній і
письмовій формах відповідно до національних та міжнародних стандартів.
СК10. Організовувати та реалізовувати педагогічну діяльність у вищій
медичній освіті, керувати науково-педагогічним (науковим) колективом.
Результати навчання (ПРН): ПРН1, ПРН2, ПРН3, ПРН4, ПРН5, ПРН6,
ПРН7, ПРН8, ПРН9, ПРН10, ПРН11, ПРН12, ПРН13, ПРН14, ПРН15,
ПРН16, ПРН17
Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких
сприяє навчальна дисципліна.
ПРН1. Застосовувати науково-професійні знання; формулювати ідеї,
концепції з метою використання в роботі освітнього та наукового
спрямування.
ПРН2. Демонструвати знання методології дослідження в цілому і
методів певної сфери наукових інтересів, зокрема.
ПРН3. Інтерпретувати та аналізувати інформацію, коректно оцінювати
нові й складні явища та проблеми з науковою точністю критично, самостійно
і творчо.
ПРН4. Виявляти невирішені проблеми у предметній області медицини
та визначати шляхи їх вирішення
ПРН5. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового
дослідження.
ПРН6. Самостійно і критично проводити аналіз і синтез наукових
даних.

ПРН7. Розробляти дизайн та план наукового дослідження,
використовуючи відповідні методи дослідження в галузі медицини та
фармації.
ПРН8. Виконувати та вдосконалювати сучасні методики дослідження
за обраним напрямом наукового проекту та освітньої діяльності.
ПРН9. Винаходити нові способи діагностики, лікування та
профілактики захворювань людини.
ПРН10. Використовувати результати наукових досліджень в медичній
та фармацевтичній практиці, освітньому процесі та суспільстві.
ПРН11. Інтерпретувати можливості та обмеження наукового
дослідження, його роль в розвитку системи наукових знань і суспільства в
цілому.
ПРН12. Представляти результати наукових досліджень в усній і
письмовій формах у науковому співтоваристві і суспільстві в цілому,
відповідно до національних та міжнародних стандартів.
ПРН13.
Управляти
роботою
колективу
студентів,
колег,
міждисциплінарної команди.
ПРН14. Організовувати навчання учасників освітнього процесу при
виконанні наукової та освітньої діяльності та впливати на їх соціальний
розвиток.
ПРН15. Оцінювати ефективність освітнього процесу, рекомендувати
шляхи його удосконалення.
ПРН16. Використовувати етичні принципи в роботі з пацієнтами,
лабораторними тваринами, дотримуватися наукової етики.
ПРН17. Демонструвати академічну доброчесність та діяти відповідально
щодо достовірності отриманих наукових результатів.

Результати навчання для дисципліни.
Аспірант (здобувач) має знати:
- основні принципи організації та надання медичної допомоги хворим
цукровим діабетом за амбулаторних та лікарняних умов;
- особливості діагностики і лікування хворих на цукровий діабет за сучасних
умов, заходів, спрямованих на запобігання розвитку ускладнень;
- принципи медичної реабілітації та покращення якості життя хворих;
- особливості експертизи працездатності.
Аспірант (здобувач) має вміти:
- визначити показання до проведення скринінгових заходів під час
амбулаторно-поліклінічний прийому пацієнтів різних вікових категорій задля
раннього виявлення предіабету;
- здійснювати ранню діагностику порушень вуглеводного обміну з
використанням всіх доступних методів дослідження;
- проводити аналіз результатів лабораторних досліджень при порушеннях
вуглеводного обміну;

- вміти за допомогою функціональних та лабораторних методів дослідження
своєчасно діагностувати стани, які потребують невідкладної терапії
- призначити адекватне немедикаментозне лікування та фармакотерапію
хворим на цукровий діабет, проводити об′єктивізацію лікувального процесу;
- вирішувати питання експертизи тимчасової та тривалої непрацездатності;
2. Структура вибіркової навчальної дисципліни «Вибрані питання
діагностики, лікування та профілактики цукрового діабета»
Назва змістових модулів і тем
Денна форма
Усього

Л

Кількість годин
Заочна форма

У тому числі
П
С
СРС

Усього
Л

У тому числі
П С
СРС

Змістовий модуль № 1. Цукровий діабет. Етіологія. Патогенез. Діагностика і
диференційна діагностика. Клінічні ознаки, ускладнення. Принципи лікування хворих.
Генетичні та патогенетичні основи
12
4
2
6
12
4
2
6
розвитку цукрового діабету.
Фактори ризику.
Метаболічний синдром та його
4
2
2
4
2
2
роль у розвитку цукрового діабету 2
типу
Алгоритм діагностики: предіабет,
8
2
2
4
8
2
2
4
цукровий діабет 1 тип, цукровий
діабет 2 тип, гестаційний діабет
Ураження серцево-судинної
12
4
2
6
12
4
2
6
системи при цукровому діабеті.
Ураження нервової системи при
8
2
2
4
8
2
2
4
цукровому діабеті.
Ускладнення цукрового діабету
4
2
2
4
2
2
(ураження органу зору та нирок,
діабетична стопа) . Діабетична
ангіопатія.
Коматозні стани при цукровому
4
2
2
4
2
2
діабеті.
Клінічна фармакологія та тактика
8
2
2
4
8
2
2
4
призначення антидіабетичних
засобів
Змістовий модуль №2. Модифікація способу життя хворих на цукровий діабет, як метод
компенсації захворювання та профілактики ускладнень і поліпшення прогнозу
Надмірна вага тіла та ожиріння,
8
4
4
8
4
4
як фактори ризику виникнення
цукрового діабету 2 типу
Модифікація способу життя хворих
16
4
4
8
16
4
4
8
на цукровий діабет: корекція харчування, виконання пацієнтом дозованих фізичних навантажень, тощо
Принципи лікування хворих на
16
4
4
8
16
4
4
8
цукровий діабет. Медикаментозні
та немедикаментозні методи.
Диспансерізація та реабілітація
12
4
2
6
12
4
2
6
Принципи лікування окремих кате8
2
2
4
8
2
2
4
горій хворих на цукровий діабет
(вагітних, осіб похилого віку, при
наявності коморбідної патології)
Разом:
120
8
26
26
60
120
8
26
26
60

3.1.Теми лекцій вибіркової навчальної дисципліни «Вибрані питання
діагностики, лікування та профілактики цукрового діабета»
№
1
2
3

4

Найменування теми
Генетичні та патогенетичні основи розвитку цукрового діабету
Метаболічний синдром та його роль у розвитку цукрового діабету
2 типу
Фактори ризику, клініка та перебіг цукрового діабету. Поняття
предіабету. Диференційна діагностика. Гострі ускладнення
цукрового діабету
Клінічна фармакологія та тактика призначення антидіабетичних
засобів. Принципи лікування хворих на цукровий діабет
ВСЬОГО

Обсяг у год
2
2
2

2
8

3.2. Теми семінарських занять вибіркової навчальної дисципліни «Вибрані
питання діагностики, лікування та профілактики цукрового діабета»
№

Найменування теми

1

Алгоритм діагностики: предіабет, цукровий діабет 1 тип, цукровий
діабет 2 тип, гестаційний діабет
Діагностика та диференційна діагностика цукрового діабету
Надмірна вага тіла , як фактор ризику виникнення цукрового діабету 2
типу
Клінічна фармакологія та тактика призначення антидіабетичних
засобів
Принципи лікування окремих категорій хворих на цукровий діабет
(вагітних, осіб похилого віку, при наявності комор бідної патології)
Ураження серцево-судинної системи при цукровому діабеті.
Ураження центральної нервової системи при цукровому діабеті.
Ожиріння, як фактор ризику розвитку метаболічного синдрому та
цукрового діабету. Модифікація способу життя хворих на цукровий
діабет: корекція харчування, виконання пацієнтом дозованих фізичних
навантажень, тощо
Принципи лікування окремих категорій хворих на цукровий діабет
(вагітних, осіб похилого віку, при наявності коморбідної патології)
ВСЬОГО

2
3
4
5
6
7
8

9

Обсяг у
год
2
2
2
4
4
4
4
2

2
26

3.3. Теми практичних занять вибіркової навчальної дисципліни «Вибрані
питання діагностики, лікування та профілактики цукрового діабета»
№

Найменування теми

Обсяг у
год

1

2

3

1
2
3
4

5

Алгоритм діагностики: предіабет, цукровий діабет 1 тип, цукровий
діабет 2 тип, гестаційний діабет
Практичні навички роботи з глюкометрами. Неперервний моніторинг
глікемії. Тести з навантаженням при цукровому діабеті
Види та диференційна діагностика цукрового діабету
Діагностика та диференційна діагностика розвитку ІХС при
цукровому діабеті, зокрема інфаркту міокарда та серцевої
недостатності.
Коматозні стани при цукровому діабеті. Фактори ризику розвитку.
Рання діагностика. Надання допомоги

2
4
2
2

2

1

6
7
8
9

10

2

3

Цереброваскулярні порушення при цукровому діабеті. Профілактика
неврологічних ускладнень цукрового діабету
Автономна нейропатія. Діабетичний гастропарез у дорослих
Ускладнення цукрового діабету (ураження органу зору танирок,
діабетична стопа) . Діабетична ангіопатія.
Принципи лікування хворих на цукровий діабет. Медикаментозні та
немедикаментозні методи. Алгоритм лікування хворих на цукровий
діабет 2 типу. Диспансерізація хворих
Модифікація способу життя хворих на цукровий діабет: корекція
харчування, виконання пацієнтом дозованих фізичних навантажень,
тощо
ВСЬОГО
4. Теми самостійних

2
2
2
4

4

26

робіт вибіркової навчальної дисципліни «Вибрані

питання діагностики, лікування та профілактики цукрового діабета»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.

10.
11.
12.

Найменування теми
Генетичні та патогенетичні основи розвитку цукрового діабету.
Фактори ризику.
Метаболічний синдром та його роль у розвитку цукрового діабету
2 типу
Алгоритм діагностики: предіабет, цукровий діабет 1 тип, цукровий
діабет 2 тип, гестаційний діабет
Ураження серцево-судинної системи при цукровому діабеті.
Ураження нервової системи при цукровому діабеті.
Ускладнення цукрового діабету (ураження органу зору та нирок,
діабетична стопа) . Діабетична ангіопатія.
Коматозні стани при цукровому діабеті.
Клінічна фармакологія та тактика призначення антидіабетичних
засобів
Надмірна вага тіла та ожиріння , як фактори ризику виникнення
цукрового діабету 2 типу Модифікація способу життя хворих на
цукровий діабет: корекція харчування, виконання пацієнтом
дозованих фізичних навантажень, тощо
Принципи лікування окремих категорій хворих на цукровий діабет
(вагітних, осіб похилого віку, при наявності коморбідної патології)
Клінічні настанови лікування в діабетології
Підготовка до залікового заняття (прийому практичних навичок).
Разом

Обсяг у год
6
2
4
6
4
2
2
4
12

8
4
6
60

5. Методи навчання
Викладання вибіркової навчальної дисципліни «Вибрані питання
діагностики, лікування та профілактики цукрового діабета» на практичних
заняттях забезпечується методичними розробками для кожного практичного
заняття, наочними засобами навчання для кожного заняття (презентації, відео
лекції,
ситуаційні
задачі),
інформаційним
ресурсом
кафедри,
структурованими алгоритмами контролю вмінь.
Самостійна робота при вивченні вибіркової навчальної дисципліни
забезпечується методичними розробками з самостійної роботи, наочними

засобами навчання (відеолекції, презентації), інформаційним ресурсом
кафедри, тематикою самостійних робіт, структурованими алгоритмами
контролю вмінь.
Підсумковий контроль не проводиться, вивчення дисципліни
завершується заліком на останньому практичному занятті (прийом
практичних навичок).
6. Форми оцінювання:
- тести вхідного та заключного контролю рівня знань за темою
практичного заняття;
- усна відповідь на питання за матеріалом поточної теми;
- розв’язання типових і нетипових клінічних ситуаційних задач;
- контроль практичних навичок;
- підсумковий залік.
7. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують аспіранти
Поточний контроль. Оцінювання успішності вивчення тем дисципліни
виконується за традиційною 4-х бальною шкалою. Наприкінці вивчення
дисципліни поточна успішність розраховується як середній поточний бал,
тобто середнє арифметичне всіх отриманих аспірантом оцінок за
традиційною шкалою.
Підсумковий контроль. Вивчення навчальної дисципліни завершується
заліком. Залік отримають аспіранти (пошукувачи), які не мають пропусків
лекцій і практичних занять або відпрацювали пропущені аудиторні заняття і
мають середній бал не менше, ніж 3,00.
8. Рекомендована література
Основна (базова):
1.
Андрейчин С. М. Методика обстеження терапевтичного хворого:
навчальний посібник / С. М. Андрейчин, Н. А. Бількевич, Т. Ю. Чернець. –
Тернопіль: ТДМУ; Укрмедкнига, 2015. – 259 с
2.
Наказ МОЗ України від 05.08.2009 № 574 «Про затвердження
протоколів надання медичної допомоги пацієнтам з ендокринними
захворюваннями».
3.
Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний внутренних
органов./ Под ред А.Н. Беловола, Г.Д. Фадеенко, О.Я. Бабака/ Справочник
врача «Семейній врач, терапевт» - К. ООО Библиотека «Здоровье Украині»,
2013, 552 с.
4.
Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених
захворювань внутрішніх органів (15е видавфництво, доповнене і
перероблене) / За редакцією Ю.М.Мостового. –ДП «ДКФ», 2013. – 655с.
5.
Діагностика і семіотика ендокринних захворювань: навчальний
посібник /Й. І. Пічкар. – К.: Люди в білому, 2014 – 137с

6.
Ендокринологія: навчальний посібник / П. М. Боднар, В. І. Боцюрко,
М. В. Власенко [та ін.]; за ред. П. М. Боднар. – Вінниця : Нова Книга, 2012. –
357 с.
7.
Епифанов В. А. Восстановительная
медицина:
учебник
/В. А. Епифанов. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2012. – 298 с.
8.
Окороков А.Н. Руководство по лечению внутренних болезней в 5
томах. Том 5. Лечение эндокринных болезней.// Медицинская литература. –
2018. – 528 с.
9.
Скворцов В.В., Тумаренко А.В. Клиническая эндокринология. Краткий
курс. // СпецЛит. – 2016. – 186
10. Эндокринология. Национальное руководство/ Под ред. И.И. Дедова,
Г.А. Мельниченко// ГЭОТАР-Медиа. – 2018. – 1112 с.
11. Щербак С.Г. Клиническая интерпретация лабораторных исследований
для клинического врача. – «Издательство БИНОМ», 2015. – 464 с.
12. 100 Избранных лекций по эндокринологии (второй выпуск, том ІІ) /
под ред. Ю.И.Караченцева, Н.А. Кравчун, И.М. Ильиной. – Харьков:
«С.А.М.», 2015. – 456 с.
Допоміжна
1.
Клинические рекомендации по кардиологии и коморбидным болезням /
под ред. Ф. И. Белялова. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : ГЭОТАРМедиа, 2020. — 384 с.: ил. — (Серия «Библиотека врача-специалиста»). —
DOI: 10.33029/9704-5362- 9-2020-KRK-1-384.
2.
Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової
медицини. Видавництво«Medycynapraktyczna», 2019, С.1632
3.
Внутрішні хвороби: у 2 частинах. Підручник / Л.В. Глушко, С.В.
Федоров, I.М. Скрипник та ін. Видавництво «Медицина», Київ, 2019, 584 с.
4.
Рекомендації ADA з лікування цукрового діабету (2020): нові
положення. Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 6 (475),
березень 2020 р.
5.
Наказ Міністерства охорони здоров'я від 21 грудня 2012 року № 1118
Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованної)
медичної допомоги . Цукровий діабет 2 типу.
6.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України 29 грудня 2014 № 1021
Уніфікований клінічний протокол первинної, ектреної, вторинної
(спеціалізованної) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги .
Цукровий діабет 1 типу у молодих людей та дорослих
7.
Реферативний огляд європейських настанов 2019 року щодо ведення
діабету, предіабету та серцево-судинних захворювань
8.
Гарднер Д., Шобек Д. Базисная и клиническая эндокринология. Книга 1
/ Пер. с англ. –М.: Издательство БИНОМ, 2017. – 464 с.
9.
Гарднер Д., Шобек Д. Базисная и клиническая эндокринология. Книга 2
/ Пер. с англ. –М.: Издательство БИНОМ, 2018. – 696 с.9.

Інформаційні ресурси
1. Асоціація діабетологів УКРАЇНИ http://uda.in.ua/
2. American Diabetes Association. https://www.diabetesjournals.org
http://care.diabetesjournals.org/content/41/Supplement_1/S1
3. European Association for the study of Diabetes. https: // www.easd.org
4. 2020 Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment of Type 2
Diabetes: Synopsis of the 2020 American Diabetes Association’s Standards
of Medical Care in Diabetes Clinical Guideline
5. 2014 Guidelines of the American Thyroid Association for the Treatment of
hypothyroidism https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4267409/
6. 2016 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and
Management
of
Hyperthyroidism
and
other
causes
of
thyrotoxicosis http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/thy.2016.0229
7. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult
Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The
American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules
and
Differentiated
Thyroid
Cancer http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/thy.2015.0020
8. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and
Management of Thyroid Disease during Pregnancy and the
Postpartum http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/thy.2016.0457
9. 2015 European Thyroid Association Guidelines on Diagnosis and Treatment
of
Endogenous
Subclinical
Hyperthyroidism https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4637513/
10.2014 European Society of Paediatric Endocrinology Consensus Guidelines
on
Screening,
Diagnosis
and
Management
of
Congenital
Hypothyroidism https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4207909/
11.2015 European Society of Endocrinology Clinical Guideline: Treatment of
chronic
hypoparathyroidism
in
adults http://www.ejeonline.org/content/173/2/G1.full
12.2011 Evaluation, Treatment, and Prevention of Vitamin D Deficiency, an
Endocrine
Society
Clinical
Practice
Guideline https://www.researchgate.net/publication/51196545_Evaluation_
Treatment_and_Prevention_of_Vitamin_D_Deficiency_an_Endocrine_Soci
ety_Clinical_Practice_Guideline
13.2014 USA: Clinician’s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis
(National
Osteoporosis
Foundation
(NOF) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4176573/
14.2017 International Osteoporosis Foundation and European Calcified Tissue
Society Working Group. Recommendations for the screening of adherence
to
oral
bisphosphonates https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5302161/
15.2015 Treatment of Cushing’s Syndrome: An Endocrine Society Clinical
Practice
Guideline https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4525003/

16.2014 Pheochromocytoma and paraganglioma: An Endocrine Society
Clinical Practice Guideline http://www.eje-online.org/content/174/5/G1.full
17.2016 Management of adrenal incidentalomas: European Society of
Endocrinology Clinical Practice Guideline in collaboration with the
European Network for the Study of Adrenal Tumours http://www.ejeonline.org/content/175/2/G1.full.pdf+html
18.2014 Consensus Statement on the diagnosis, treatment and follow-up of
patients
with
primary
adrenal
insufficiency https://academic.oup.com/jcem/article/101/2/364/2810222
19.2016 Національний консенсус щодо ведення пацієнток з
гіперандрогенією https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://repr
oduct-endo.com/article/viewFile/78797/74528
20.2016 Національний консенсус щодо ведення пацієнток з
гіперпролактінемією https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://r
eproduct-endo.com/article/viewFile/78796/74527
21.2014 Acromegaly: An Endocrine Society Clinical Practice
Guideline https://academic.oup.com/jcem/article/99/11/3933/2836347
On-line calculators:
Калькулятор индекса массы тела (Body mass index calculator, BMI)
Калькулятор расчёта скорости клубочковой фильтрации (Glomerular
filtration rate)
Калькулятор кардиоваскулярного риска (шкалы PROCAM, SCORE,
Framingham, IRIS II )

