Здійснення післядипломної підготовки у Комунальному
закладі «Бердянський медичний коледж» Запорізької обласної
ради продиктоване необхідністю своєчасного підвищення
кваліфікації медичних працівників.
Метою
післядипломної
освіти
є
спеціалізоване
вдосконалення професійної підготовки фахівців шляхом
поглиблення, розширення та оновлення професійних знань,
умінь і навичок.
Підготовка молодших медичних і фармацевтичних
спеціалістів здійснюється відповідно до переліку циклів
спеціалізації та удосконалення, затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 07.09.1993 р. № 198
«Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з
медичною та фармацевтичною освітою».
Курси підвищення кваліфікації проходять на базі коледжу
та
лікувально-профілактичних
установ.
Викладання
здійснюється як викладачами, так і висококваліфікованими
фахівцями Бердянського центру первинної медико-санітарної
допомоги, Комунальної установи «Бердянське територіальне
медичне об’єднання».
Під час проведення теоретичних і практичних занять
слухачі
мають
змогу
ознайомитись
із
сучасними
діагностичними та лікувальними технологіями, досягненнями
медичної науки, питаннями медичної психології, інфекційного
контролю, охорони праці; вивчити чинні нормативно-правові
документи у сфері охорони здоров’я; сформувати сучасні
підходи до здорового способу життя. Належну увагу приділено
відпрацюванню навичок надання невідкладної медичної
допомоги та проведенню реанімаційних заходів.
Навчальний процес здійснюється з використанням сучасних
інноваційних технологій, зорієнтований на формування
компетентного медичного працівника, здатного до постійного
оновлення професійної майстерності, швидкої адаптації до змін
в умовах ринкової економіки та прогресу медичної науки.

У навчальну робочу програму вдосконалення включено
вивчення державних і регіональних цільових програм із
охорони здоров’я:
Регіональна цільова програма розвитку первинної медикосанітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до
2020 року;
Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки. Розпорядження КМУ
від 13.05.2013 р., № 1849;
Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними
захворюваннями на період до 2016 року;
Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії
захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки;
Державна цільова соціальна програма «Цукровий діабет»
на період до 2018 року;
Загальнодержавна програма «Здоров’я 2020: український
вимір». Розпорядження КМУ від 31.10.2011 р. № 1164;
Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії
захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки. Закон
України від 16.10.2012 № 5451.
По закінченні курсів підвищення кваліфікації та після
складання комплексного іспиту у формі тестування слухачі
отримують свідоцтво.
Перспективи розвитку:
1. Підвищення кваліфікації медичних працівників відомчих
установ, закладів освіти та приватних установ, які мають у
своєму штаті молодших медичних працівників;
2. Відкриття нових циклів спеціалізації та удосконалення
відповідно до потреб лікувально-профілактичних закладів;
3. Упровадження в навчання нових медичних технологій
відповідно
до
діючих
нормативних
документів
Міністерства охорони здоров’я України;

4. Участь у проведенні семінарів, нарад, конференцій із
питань післядипломної освіти.
Перелік циклів
на базі відділення післядипломної освіти
Комунального закладу «Бердянський медичний коледж»
Запорізької обласної ради
№ Найменування
п/п
циклів

Форма
навчання

Тривалість
циклу (в
місяцях)

Контингент слухачів

1.

Організація
здоров’я

охорони удосконалення

1

фельдшери (медсестри)
дошкільних
установ,
інтернатів, училищ

2.

Організація
здоров’я

охорони удосконалення

1

фельдшери ФАП і амбулаторій

3.

Швидка
допомога

невідкладна удосконалення

1

4.

Терапія

удосконалення

1

медсестри терапевтичних відділень і
кабінетів

5.

Амбулаторнополіклінічна справа

удосконалення

1

медсестри терапевтичних дільниць і
відділень профілактики

6.

Хірургія

удосконалення

1

медсестри хірургічних відділень

7.

Анестезіологія
реаніматологія

та удосконалення

1

медсестри-анестезисти
відділень
анестезіології і реаніматології

8.

Педіатрія

удосконалення

1

медсестри дитячих відділень

9.

Педіатрія

удосконалення

1

медсестри педіатричних дільниць,
кабінетів профщеплень та кабінетів
здорової дитини

10.

Функціональна
діагностика

удосконалення

1

медсестри відділень і кабінетів
функціональної діагностики

11.

Фізіотерапія

удосконалення та
спеціалізація

1/2

медсестри
фізіотерапевтичних
відділень і кабінетів

12.

Лікувальний масаж

удосконалення та
спеціалізація

1/2

медсестри масажних кабінетів

13.

Медсестра
лікаря

сімейного удосконалення та
спеціалізація

1/2

медсетри
загальної
сімейні медичні сестри

14.

Психіатрія

удосконалення

1

медсестри психіатричних закладів

15.

Фтизіатрія

удосконалення

1

медсестри
протитуберкульозних
відділень та диспансерів

16.

Фармація

1

фармацевти аптечних установ

удосконалення

дитячих
шкіл,

практики,

