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1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета. Вміти діагностувати захворювання хребта та спинного мозку, визначати
причини їх виникнення, призначати сучасне адекватне патогенетичне лікування, визначати
прогноз та намітити програму реабілітації хворих.
Завдання. У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант повинен
Знати: 1. Причини виникнення, патогенез, класифікацію, сучасні стандарти діагностики та
протоколи лікування захворювань хребта та спинного мозку.
Вміти: 1. Визначати стани, які привели до захворювань хребта та спинного мозку.
2. Визначати основні синдроми, необхідні для діагностики захворювань хребта та спинного мозку.
3. Складати і призначати схему діагностичного пошуку.
4. Оцінювати результати основних і додаткових методів дослідження.
5. Проводити диференціальну діагностику з іншою патологією хребта та спинного мозку.
6. Встановлювати остаточний діагноз та призначати відповідні засоби лікування.
7. Визначати прогноз, намітити програму реабілітації хворих з захворюваннями хребта та
спинного мозку.

2. Програма навчальної дисципліни
1.

2.

3.

4.

Соціальна гігієна, організація охорони здоров’я, медично-соціальна експертиза.
Історія розвитку нейрохірургії та неврології в Україні, СНД, світі. Основні питання
лікарської етики та деонтології. Організація спеціальної допомоги хворим на
захворювання хребта та спинного мозку. Диспансеризація неврологічних хворих.
Організація ЛТЕ при тимчасовій та стійкій непрацездатності.
Основні принципи будови та функціонування нервової системи. Топографічна анатомія
хребта, спинного мозку та його корінців. Топографічна анатомія судин хребта та спинного
мозку. Топографічна анатомія периферійної нервової системи. Клінічні синдроми ураження
хребта і спинного мозку та топічна діагностика. Аферентні системи мозку. Синдроми
ураження. Система моторики: довільні рухи, система статики та координації рухів.
Синдроми ураження. Спинномозкова рідина, лікворна система. Синдроми ураження.
Методи дослідження хребта і нервової системи.
Лабораторні й інструментальні методи дослідження. Люмбальна пункція та
дослідження спинномозкової рідини. Нейрофізіологічні методи дослідження:
електроміографія, викликані потенціали, стабілометрія. Ультразвукові методи
дослідження: ультразвукова доплерографія. Рентгенорадіологічні методи дослідження:
рентгенографія хребта, мієлографія, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна
томографія, ангіографія. Радіоізотопні методи дослідження.
Дегенеративно-дистрофічні ураження хребта. Остеохондроз хребта.
а) Остеохондроз хребта. Морфологічна сутність остеохондрозу. Дистрофія пульпозного
ядра. Дистрофія фіброзного кільця. Патогенез, патогенетична класифікація. Стадія
внутрішньодискового процесу. Стадія порушення фіксаційної здатності диска. Стадія
формування гриж диска. Неврологічні синдроми остеохондрозу хребта.
Клініка шийного остеохондрозу. Компресійно-корінцеві шийні вертеброгенні
синдроми іритативно-рефлекторні синдроми, шийна компресійна мієлопатія.
Грудний остеохондроз. Ураження заднього відділу диску. Ураження переднього відділу
диску (природне старіння). Артроз реберно-хребетних суглобів. Принципи
диференційованої діагностики й консервативного лікування. Диференціальний діагноз:
з пухлинами, з дегенеративними та запальними захворюваннями спинного мозку.
Остеохондроз попереково-крижового відділу. Частота, розповсюдженість, етіологія. Вплив
на розвиток попереково-крижового остеохондрозу засобів життя та практичної діяльності
осіб. Клініка, види зсуву дисків та засоби диференційованого лікування остеохондрозу та
протрузій дисків у попереково-крижовому відділі хребта. Люмбаго та люмбалгія,
3

4

5.

6.

7.

8.
9.
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люмбоішіалгічний синдром, м`язово-тонічний синдром. Попереково-крижовий радикуліт.
Консервативне лікування неврологічних ускладнень остеохондрозу хребта. Принципи
фізіотерапії й санаторно-курортного лікування.
Остеопороз хребта.
Судинні, запальні захворювання та пухлини хребта та спинного мозку
Класифікація судинних захворювань спинного мозку. Чинники ризику. Початкові
прояви недостатності кровопостачання спинного мозку. Повільно прогресуючі
порушення кровообігу спинного мозку. Хронічні порушення спинномозкового
кровообігу. Вертебрально-базилярна недостатність. Минущі порушення кровообігу,
синдром хребетної артерії. Спинальні інсульти. Реабілітація хворих при судинних
захворюваннях спинного мозку. Шляхи фізичної й соціально-трудової реабілітації.
Запальні захворювання хребта. Спондиліт, специфічний спондиліт – хвороба Пота,
епідурит, абсцес, можливості хірургічного втручання.
Пухлини спинного мозку та хребта. Класифікація, морфологічні особливості. Клінічні
прояви пухлин спинного мозку його корінців в залежності від гістології, локалізації
пухлинного процесу (висхідний та низхідний шляхи неврологічних порушень).
Діагностика та лікування. Прогноз кінцевих результатів лікування у залежності від
глибини вогнищеві симптомів ураження спинного мозку та часу проведеного
операційного втручання, розташування та гістобіологічних особливостей пухлин. Види
оперативних втручань при пухлинах спинного мозку. Можливі ускладнення.
Оперативна нейрохірургія при захворюваннях хребта та спинного мозку.
Оперативні втручання на хребті (дегенеративні, онкологічні захворювання). Показання,
протипоказання, оперативні доступи. Оперативні втручання на спинному мозку
(дегенеративні, запальні, онкологічні захворювання). Показання й протипоказання до
операції. Знеболювання: місцеве, загальне. Показання, протипоказання. Оперативні доступи.
Хірургічне лікування остеохондрозу. Мікрохірургічні прийоми при оперативних
втручаннях з приводу протрузії дисків: підходи, під оптичним збільшенням
операційного поля (операційний мікроскоп, лупа), уточнення ступеня протрузії дисків
хребта, уточнення анатомічної схоронності корінців спинного мозку, застосування
атравматичного шовного матеріалу та спеціального мікроінструментарію.
Мікронейрохірургічні засоби в залежності від ступеня та розмірів зміщення дисків
хребта. Післяопераційний перебіг. Інтенсивна терапія.
Вроджені аномалії розвитку хребта та спинного мозку. Спадкові захворювання,
які пов’язані з ураженням спинного мозку. Вроджені спинномозкові грижі: клініка,
діагностика, лікування. Сирінгомієлія. Спиноцеребелярна атаксія.
Бічний
аміотрофічний склероз.
Невідкладні стани при захворюваннях хребта та спинного мозку. Методи
інтенсивної терапії та ургентних хірургічних маніпуляцій при невідкладних станах.
Іспит
Додаткова програма:
Організація невідкладної допомоги в екстремальних ситуаціях Загальні клінічні
методи обстеження травматологічних хворих. Особливості перебігу та виникнення
сучасної ранової хвороби. Принципи надання кваліфікованої та спеціалізованої
медичної допомоги постраждалим та пораненим при екстремальних ситуаціях.
Особливості надання допомоги хворим з травматичними ушкодженнями кінцівок при
синдромі тривалого стиснення. Принципи лікування інфекційних ускладнень ран.
Принципи лікування опікової хвороби та опікового шоку. Особливості надання
допомоги постраждалим при міно-вибуховій травмі.
Терапія екстремальних станів
Медико-тактична характеристика надзвичайних ситуацій мирного часу. Актуальні питання
організації терапевтичної допомоги при надзвичайних ситуаціях. Особливості надання медичної
допомоги при невідкладних станах в клініці внутрішніх хвороб при надзвичайних ситуаціях
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3. Структура навчальної дисципліни
№ з/п

Назва розділів і тем
Лекції

Організація допомоги хворим з захворюваннями
хребта та спинного мозку, медико-соціальна
експертиза (МСЕК).
2. Основні принципи будови та функціонування
нервової системи. Синдроми ураження спинного
мозку та хребта, топічна діагностика.
3. Сучасні методи дослідження нервової системи.
Методи дослідження при захворюваннях хребта
та спинного мозку
4. Дегенеративно-дистрофічні ураження хребта.
Остеохондроз хребта. Реабілітація хворих на
захворювання хребта та спинного мозку.
5. Судинні, запальні захворювання та пухлини
хребта та спинного мозку.
6. Оперативна нейрохірургія при захворюваннях
хребта та спинного мозку
7. Вроджені аномалії розвитку хребта та спинного
мозку. Спадкові захворювання, які пов’язані з
ураженням спинного мозку
8. Невідкладні стани при захворюваннях хребта та
спинного мозку. Методи інтенсивної терапії та
ургентних
хірургічних
маніпуляцій
при
невідкладних станах.
9. ІСПИТ
10. Додаткова програма
10.1 Організація невідкладної допомоги в
екстремальних ситуаціях
10.2 Терапія екстремальних станів
ВСЬОГО:

Кількість годин
Практ.
заняття Семін. разом

1.

2

-

5

7

4

16

-

20

6

12

5

23

14

17

5

36

6

12

3

21

4

11

-

15

2

4

-

6

2

6

-

8

4

4

2

4

2

8

2
44

6
88

24

8
156

4. Теми лекцій
№з/п
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Тема

Кіл-сть
годин
Організація допомоги хворим на захворювання хребта та спинного мозку.
2
Медична етика і деонтологія.
Основні принципи будови та функціонування нервової системи. Клінічні
синдроми ураження хребта та спинного мозку.
Топографічна анатомія хребта, спинного мозку та його корінців.
2
Аферентні системи спинного мозку. Синдроми ураження. Система
2
моторики: довільні рухи, система статики та координації рухів.
Сучасні методи обстеження в неврології та нейрохірургії.
Методика обстеження хворих із захворюваннями хребта і спинного мозку.
2
Люмбальна пункція. Лабораторні методи. Нейрофізіологічні методи.
Рентгенорадіологічні методи дослідження хворих. Радіоізотопні методи
2
дослідження.
5

6

3.3.
4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
5
5.1.
5.2.
5.3.

6.
6.1.

6.2.

7.
8.
9.
9.1.

КТ– і МРТ методи дослідження у хворих з захворюваннями хребта і
спинного мозку.
Дегенеративно-дистрофічні ураження хребта. Остеохондроз хребта.
Частота, розповсюдженість, етіологія. Класифікація. Вплив на виникнення
остеохондрозу хребта засобів життя та практичної діяльності осіб.
Морфологічна сутність остеохондрозу.
Клініка шийного остеохондрозу. Судинна недостатність внаслідок шийного
остеохондрозу. Диференційна діагностика. Застосування консервативної та
хірургічної тактики лікування шийного остеохондрозу.
Остеохондроз грудного відділу хребта. Клінічні прояви. Диференційна
діагностика. Диференційній підхід у виборі методу лікування. Хірургічні
засоби лікування остеохондрозу грудного відділу хребта. Консервативні
засоби лікування остеохондрозу грудного відділу хребта.
Остеохондроз попереково-крижового відділу. Частота, розповсюдженість,
етіологія. Клініка, диференційна діагностика захворювань поперековокрижового відділу хребта.
Види зсуву дисків у попереково-крижовому відділі хребта. Засоби
диференційованого лікування остеохондрозу та протрузій дисків. Люмбаго
та люмбалгія, люмбоішіалгічний синдром, м`язово-тонічний синдром.
Попереково-крижовий радикуліт.
Види та засобі застосування хірургічного методу лікування протрузії дисків
попереково-крижовому відділу хребта. Диференційний підхід у виборі
методу лікування.
Комплексний підхід у лікуванні остеохондрозу хребта. Фізичні та
санаторно-курортні засоби лікування. Тракційні засоби лікування.
Судинні, запальні захворювання та пухлини хребта та спинного мозку
Судинні захворювання спинного мозку. Порушення спинального
кровообігу. Спинальні інсульти. Вертебрально-базилярна недостатність
Запальні захворювання спинного мозку. Спондиліт, специфічний спондиліт,
епідурит, абсцес, можливості хірургічного втручання.
Пухлини хребта і спинного мозку. Класифікація, морфологічні особливості.
Клінічні прояви. Діагностика та лікування. Види оперативних втручань при
пухлинах спинного мозку. Можливі ускладнення.
Оперативна нейрохірургія при захворюваннях хребта і спинного мозку.
Види хірургічних втручань. Показання й протипоказання до операції.
Знеболювання: місцеве, загальне. Показання і протипоказання. Оперативні
доступи. Хірургічне лікування остеохондрозу. Мікрохірургічні засоби при
оперативних втручаннях з приводу протрузії дисків
Диференційне лікування пухлин спинного мозку. Оперативні втручання у
шийному, грудному та попереково-крижовому відділах хребта. Можливі
ускладнення.
Вроджені аномалії розвитку хребта та спинного мозку. Спадкові
захворювання, які пов’язані з ураженням спинного мозку.
Невідкладні стани при захворюваннях хребта та спинного мозку. Методи
інтенсивної терапії при невідкладних станах.
Додаткова програма
Організація невідкладної допомоги в екстремальних ситуаціях.
Загальні клінічні методи обстеження травматологічних хворих. Особливості
перебігу та виникнення сучасної ранової хвороби. Принципи надання
кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги постраждалим та
пораненим при екстремальних ситуаціях.
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9.2.

№ з/п
1

Терапія
екстремальних
станів.
Медико-тактична
характеристика
надзвичайних ситуацій мирного часу. Актуальні питання організації
терапевтичної допомоги при надзвичайних ситуаціях.
РАЗОМ
5. Теми практичних занять та семінарів
Назва теми

Кількість
годин

Семінар. Організація допомоги хворим на захворювання
хребта та спинного мозку.

2

44

Разом
годин

2
5

2

Семінар. Медико-соціальна експертиза (МСЕК).

3

Основні принципи будови та функціонування нервової
системи.

3
5

3

Анатомо-топографічні відділи нервової системи. Основні
принципи функціонування нервової системи.
Система моторики: довільні рухи, система статики та
координації рухів.

3

Синдроми ураження спинного мозку.

3
6

Топічна діагностика уражень хребта та спинного мозку.
5

6

7

Семінар. Порядок обстеження
захворюваннях хребта.

2
5

Аферентні системи. Синдроми ураження чутливості.
4

2

та

його

об`єм

3
при

3
6

Об`єм захворювань та обстежень спинного мозку.
Методи обстеження при захворюваннях хребта та спинного
мозку.

3

Ультразвукові та нейрофізіологічні методи дослідження.
Семінар. Рентгенорадіологічні методи дослідження хворих на
захворювання хребта та спинного мозку.

3

3
6

2
5

Радіоізотопні методи дослідження. Остеопороз хребта.
8

9

Дегенеративно-дистрофічні ураження хребта.
Етіологія, механізми розвитку дегенеративно-дистрофічних
уражень хребта.
Остеохондроз шийного відділу хребта.
Остеохондроз грудного відділів хребта

10

Остеохондроз попереково-крижового відділу хребта.
Семінар. Диференційоване лікування остеохондрозу хребта.

3
5

5

5

5

2
5
3
2
5
3

7

8

11

12

Семінар. Реабілітація при захворюваннях хребта та спинного
мозку.
Семінар. Методи обстеження хворих на судинні
захворювання спинного мозку. Хірургічне лікування
атеросклеротичних уражень екстракраніального відділу
артерій головного мозку. Артеріальні аневризми спинного
мозку.
Запальні захворювання хребта та спинного мозку. Класифікація.
Особливості клінічних проявів.

2
5
3

2
4

Діагностика. Диференційоване лікування.

2

13

Порушення кровообігу спинного мозку.

14

Демієлінізуючі процеси спинного мозку на фоні порушення
кровообігу
Пухлини хребта і спинного мозку.

2

16

2
4

Класифікація. Діагностика. Лікування.
15

4
2

2

Оперативна нейрохірургія при захворюваннях хребта.
Оперативна нейрохірургія при видаленні пухлин хребта та
спинного мозку.
Особливості хірургічного лікування захворювань спинного
мозку.

2
5
3
3
6

Оперативна нейрохірургія при переломах хребта.
17
18

19
20

21

Вроджені спинномозкові грижі: клініка, діагностика,
лікування.
Невідкладні стани при захворюваннях хребта і спинного
мозку.
Методи інтенсивної терапії.
Іспит.
Організація невідкладної допомоги
ситуаціях.

3
4

4

3
6
3
4

в

екстремальних

Семінар. Військово-медична підготовка. Особливості надання
допомоги хворим з травматичними ушкодженнями кінцівок
при синдромі тривалого стиснення. Принципи лікування
інфекційних ускладнень ран. Принципи лікування опікової
хвороби та опікового шоку. Особливості надання допомоги
постраждалим при міно-вибуховій травмі.
Терапія екстремальних станів.
РАЗОМ

4

4

6
2

6

6
112

8
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6. Методи навчання
- Лекції
- Практичні заняття
- Семінари
7. Методи контролю
- Поточний тестовий контроль, контроль практичних навичок
- Іспит (підсумковий тестовий контроль, усна відповідь, перевірка практичних
навичок).
8. Оцінювання дисципліни
Оцінювання навчальної діяльності проводиться стандартизовано. Проводиться
оцінювання самостійної роботи курсантів - це оцінка ступеня оволодіння уміннями та навичками.
Виконання типових задач діяльності та умінь, що перевіряються, оцінюється
балами "1", "0,5" та "0" (виконано, виконано не повністю, не виконано).
Критерії оцінки:

5 балів - "відмінно";

4.5 - 4,0 балів - "добре";

3,5 - 3,0 бала - "задовільно";

2.5 бала і менш - "незадовільно".
Поточний тестовий контроль здійснюється за допомогою індивідуальних наборів тестів
формату А, що перевіряють досягнення конкретних цілей заняття.
Оцінка за роботу з тестовими завданнями виставляється згідно зі шкалою:

При наявності до 10 % помилкових тестів - «5»,

11 -25 % помилкових тестів - «4»,

26-40 % помилкових тестів - «3»,

більше 40 % помилкових тестів - «2»
9. Методичне забезпечення
- Методичні вказівки для курсантів
- Методичні рекомендації для викладачів
- Набори тестів поточного контролю та підсумкового контролю.
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