Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
самостійної роботи з дисципліни «Гігієна та професійна патологія»
для підготовки доктора філософії
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Назва теми
Гігієна як наука. Місце і значення гігієни в системі медичних наук та
практичній діяльності лікаря. Основні закони гігієни. Методи
гігієнічних досліджень
Гігієнічна оцінка променистої енергії, Методика визначення
інтенсивності ультрафіолетового випромінювання та його
використання для профілактики захворювань і санації повітряного
середовища.
Методика визначення гігієнічної оцінки природного та штучного
освітлення приміщень.
Методика визначення і гігієнічної оцінки температурно-вологісного
режиму приміщень та напрямку і швидкості руху повітря.
Методика гігієнічної оцінки повітряного середовища та ефективності
вентиляції приміщень. Гігієнічна оцінка комплексного впливу
мікроклімату на теплообмін людини.
Методика гігієнічної оцінки впливу клімато-погодних умов на здоров'я
людини.
Методика гігієнічної оцінки ґрунту за даними санітарного обстеження
земельної ділянки та результатами лабораторного аналізу.
Санітарна очистка населених місць.
Гігієна планування та забудови населених місць. Загальна методика
санітарного обстеження і описання об'єкта.
Методика санітарного обстеження джерел водопостачання та відбору
проб води для бактеріологічного та санітарно-хімічного дослідження.
Методика гігієнічної оцінки питної води за даними санітарного
обстеження систем водопостачання та результатами лабораторного
аналізу проб.
Гігієнічна оцінка водопостачання. Методи покращання якості питної
води.
Методика санітарного обстеження джерел водопостачання та відбору
проб води для бактеріологічного та санітарно-хімічного дослідження.
Методика гігієнічної оцінки питної води за даними санітарного
обстеження систем водопостачання та результатами лабораторного
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аналізу проб.
Гігієнічна оцінка водопостачання. Методи покращання якості питної
води.
Гігієнічна оцінка ступеня якості харчових продуктів. Методика
санітарної експертизи молока і молочних продуктів, м'яса, риби та
консервів.
Гігієнічна оцінка ступеня якості харчових продуктів. Методика
санітарної експертизи борошна, хліба та зернопродуктів. Методика
лабораторного контролю якості напоїв та оцінки їх фальсифікації.
Гігієнічні основи використання харчових добавок у харчуванні
людини.
Вивчення адекватності та збалансованості харчування. Методика
розрахунку енерговитрат людини та її потреб у харчових речовинах.
Вивчення адекватності та збалансованості харчування. Методика
гігієнічної оцінки харчування людини та організованих колективів.
Вивчення адекватності та збалансованості харчування. Методика
оцінки харчового статусу та вітамінної забезпеченості організму
людини.
Теоретичні аспекти та методика профілактики аліментарних та
аліментарно-зумовлених захворювань. Гігієнічні основи лікувальнодієтичного та лікувально-профілактичного харчування.
Методика та профілактика випадків харчових отруєнь
Харчування в профілактичній медицині. Організація харчування в
лікувально-профілактичних закладах та на промислових
підприємствах. Гігієнічні аспекти лікувально- профілактичного
харчування. Лікувальні та дієтичні властивості окремих харчових
продуктів.
Особливості взаємодії харчових продуктів з лікарськими речовинами
при різних функціональних станах організму та захворюваннях.
Санітарно-гігієнічний контроль за харчуванням. Харчування в умовах
екологічно несприятливого середовища.
Аліментарна регуляція діяльності шлунково-кишкового тракту,
діяльності ендокринної системи, обміну речовин та імунобіологічної
реактивності організму. Нутриціологічна профілактика захворювань
органів травлення, атеросклерозу, ожиріння, цукрового діабету та
передчасного старіння.
Гігієнічні основи комплексної оцінки стану здоров’я дітей і підлітків
Методи оцінки фізичного розвитку дітей і підлітків.
Гігієнічна оцінка режиму дня та навчально-виховного процесу учнів
різного віку.
Методи гігієнічної оцінки устаткування та утримання навчальновиховних установ для дітей і підлітків. Гігієнічна оцінка дитячих
меблів.
Лікарсько-санітарний нагляд за умовами виховання та навчання дітей і
підлітків у школі.
Психогігієнічні основи оптимізації повсякденної діяльності людини.
Гігієнічні аспекти медичної біоритмології та хроногігієни. Гігієна
адаптаційного процесу. Наукові основи діагностики та профілактики
хронічної втоми.
Гігієнічна оцінка ступеня важкості та напруженості праці.
Гігієнічна оцінка впливу шуму та вібрації на організм людини.
Гігієнічна оцінка пилу та токсичних хімічних речовин. Методика
гігієнічної оцінки небезпечних і шкідливих факторів виробничого
середовища та реакції організму на їх вплив.
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Медико-санітарні частини та медичні пункти промислових
підприємств. Гігієнічні аспекти роботи цехового ординатора.
Методика вивчення захворюваності працівників виробничих
підприємств. Методика розслідування випадків професійних
захворювань та отруєнь. Розслідування та облік нещасних випадків на
виробництві. Комісія з розслідування нещасного випадку на
виробництві: порядок створення, права та обов'язки.
Медико-біологічні методи профілактики та реабілітації професійнозумовленої патології серед працівників промисловості та
сільськогосподарського виробництва. Організація медичного
обслуговування працівників промислових підприємств та
сільськогосподарського виробництва.
Методика радіаційного контролю при роботі з джерелами іонізуючих
випромінювань.
Розрахункові методи оцінки радіаційної безпеки та параметрів захисту
населення від зовнішнього опромінення. Гігієнічна оцінка
протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів
при застосуванні радіонуклідів та інших джерел іонізуючих
випромінювань в лікувальних закладах.
Закономірності формування променевого навантаження людини в
місцях проживання, методологія його гігієнічної оцінки та шляхи
зниження. Радіаційна небезпека та протирадіаційний захист на
об’єктах з радіаційно-ядерними технологіями.
Гігієнічна оцінка розміщення та планування окремих структурних
підрозділів лікарні за матеріалами проекту.
Гігієнічні основи профілактики внутрішньолікарняних інфекцій.
Гігієнічні основи санітарно-протиепідемічного режиму. Сучасні
методи дезінфекції.
Гігієнічна оцінка перебування хворих та праці медичного персоналу в
лікувальних закладах.
Гігієнічна оцінка лікарняного та побутового одягу. Методика
гігієнічної оцінки засобів по догляду за ротовою порожниною.
Гігієнічні основи здорового способу життя.
Основи організації та проведення санітарного нагляду за
водопостачанням особового складу Збройних сил України на період
надзвичайних ситуацій і катастроф та у воєнний час.
Основи організації санітарно-гігієнічних заходів у Збройних силах
України при надзвичайних станах мирного часу та у воєнний час.
Гігієна польового розміщення військ та формувань населення.
Гігієна праці особового складу Збройних сил України при ліквідації
наслідків надзвичайних станів та на воєнний час. Організація та
проведення санітарного нагляду за умовами праці ліквідаторів
наслідків надзвичайних ситуацій.
Організація та проведення розвідки вододжерел при надзвичайних
ситуаціях та під час війни. Організація та проведення санітарного
нагляду за очищенням, знезараженням та дезактивацією води в
польових умовах при надзвичайних ситуаціях.
Основи організації і проведення санітарного нагляду за харчуванням
особового складу формувань на період надзвичайних ситуацій і
катастроф та у воєнний час. Організація і проведення медичної
експертизи продовольства у польових умовах при надзвичайних
ситуаціях та в умовах бойових дій за допомогою табельних засобів.
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