
Клінічний розбір пацієнта під керівництвом професора з Нью-Йорка 

 

Вперше в історії нашого університету 9 лютого 2019 відбувся захід нового 

формату – теоретичний аналіз реального клінічного випадку з педіатричної 

практики - Case Discussion Rounds (CDR). Даний метод навчання широко 

використовується у закладах вищої медичної освіти США та Європи і 

направлений на розвиток навичок клінічного мислення студентів старших курсів 

та інтернів.  

В основі - обговорення реального клінічного випадку, описаного в «New 

England Journal of Medicinе», інформація з якого подається студентам дозовано, 

відповідно до того, як вона б надходила при реальному спілкуванні з пацієнтом. 

Основна складність і перевага формату CDR – обговорення студентами 

англійською мовою диференційної діагностики з детальним аналізом 

лабораторних, інструментальних даних та поясненням механізмів.  

 Щороку Медичний коледж Вайля Корнелла з Нью-Йорка (Weill Cornell 

Medical College), два німецькі університети (Technical University of Munich, 

Ludwig Maximilian University of Munich) організовують літню школу в Мюнхені, 

де студенти з Німеччини та США практикують розгляд клінічних випадків 

(кейсів) під керівництвом досвідчених викладачів. Минулого літа учасником такої 

школи була студентка 5 курсу Повшедна Тетяна. Вона стала організатором і 

модератором скайп-конференції між Вінницею і Нью-Йорком, започаткувала 

впровадження CDR-формату в медніверситеті.  

За ініціативи, підтримки та участі представників Медичного коледжу Вайля 

Корнелла професора Марка Пекера та Ірини Івасюк (Mark S. Pecker, MD, Professor 

of Clinical Medicine; Iryna Ivasiuk; Zimi International) і доцента кафедри педіатрії 

№1 к.м.н Кислової Юлії Олексіївни близько 30 студентів обговорили перший 

клінічний кейс з педіатрії. Представники з США протягом трьох годин були 

присутні онлайн, даючи цінні коментарі та зауваження.  

 



По закінченню першого телемосту професор Пекер висловив задоволення рівнем 

організації, високим рівнем знань медицини і англійської мови вінницьких 

студентів, великою кількістю іноземних студентів. Особливо професор Пекер 

відмітив високу мотивацію студентів, адже клінічний розбір відбувався ввечері в 

суботу! Даний формат стане регулярним заходом, наступна зустріч планується 2 

березня і охоплюватиме різні спеціалізації медицини та педіатрії. Якщо Ви 

зацікавлені у тому, аби долучитись до дискусії, звертайтесь до Тетяни Повшедної 

(tunzpov@gmail.com). 

Олег Власенко, проректор 
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