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Рецензія на підручник для лікарів-інтернів
і лікарів – слухачів закладів (факультетів)
післядипломної освіти МОЗ України
«Функціональна діагностика»
Діагностика захворювань внутрішніх органів,
без сумніву, немислима без функціональної діагностики. Така спеціальність внесена до номенклатури лікарських спеціальностей в Україні.
Водночас підручника для підготовки спеціалістів
довгий час не було. Тому «Функціональна діагностика» за редакцією проф. О.Й. Жарінова, проф.
Ю.А. Іваніва, доц. В.О. Куця, за участю професорів Б.М. Тодурова, О.Є. Коваленко, В.К. Тащука,
В.Й. Целуйко, загалом, 17 співробітників профільних кафедр Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Інституту
серця МОЗ України, Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького,
Харківської медичної академії післядипломної
освіти, Буковинського державного медичного університету та інших є давно очікуваним підручником, актуальним в умовах сьогодення. Вважаю,
що цей підручник буде на чільному місці в підготовці як спеціалістів із функціональної діагностики, так і лікарів-інтернів, лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти, а також
лікарів загальної практики (сімейної медицини),
терапевтів, кардіологів.
Підручник є першим у цій галузі україномовним виданням, яке повністю відповідає вимогам
Наказу МОЗ України № 670/65 від 31.07.2013 р.
«Про організацію та роботу системи функціональної діагностики у закладах охорони здоров’я
України» та наказу МОЗ України № 768 від
26.07.2016 р. «Про внесення змін до Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорони здоров’я”». Зазначені
нормативні документи дозволили вперше в
Україні регламентувати роботу відділень і кабінетів функціональної діагностики в умовах реформування системи охорони здоров’я.
Це фундаментальне видання рекомендовано
Центральним методичним кабінетом з вищої освіти МОЗ України як підручник для лікарів-інтер-

нів, лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України.
На думку рецензентів, відомих в Україні вчених професорів Л.Г. Воронкова, І.М. Фуштея,
В.А. Потабашнього, Л.А. Стаднюка, цей підручник
може стати фундаментом для подальшого (після
закінчення національних і державних медичних
університетів) удосконалення та підвищення кваліфікації лікарів насамперед первинної ланки
медичної допомоги населенню України. Я, як
лікар-терапевт із 52-річним стажем практичної
роботи, повністю підтримую високоповажних
рецензентів підручника «Функціональна діагностика» в оцінці значущості цього видання для ефективної реформи медичної опіки в Україні.
Опанування лікарями первинної медико-санітарної допомоги новітніх технологій функціональної діагностики, доступно наведених у рецензованому підручнику, дасть їм можливість уже сьогодні домогтися якісного обстеження та лікування
пацієнтів, як це передбачено в нормативних документах МОЗ України.
Підручник «Функціональна діагностика» складається із 4 взаємопов’язаних частин: «Електрокардіографія», «Функціональні проби. Амбулаторне моніторування ЕКГ і артеріального тиску»,
«Ехокардіографія», «Методи оцінки функції зовнішнього дихання. Електроенцефалографія».
Більшу частину (86,0 %) становить інформація з
електрокардіографії та ехокардіографії, що відповідає вимогам реальної лікарської практики лікарів первинної ланки медико-санітарної допомоги.
Загалом, підручник «Функціональна діагностика» повністю відповідає вимогам нормативних документів щодо підготовки підручників
та навчальних посібників. У рецензованому підручнику враховані вимоги Наказів МОЗ України
щодо регламентів роботи системи функціо нальної діагностики в умовах реформування
медицини.
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