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підготовлений згідно діючим типовому навчальному 

плану та програмі спеціалізації (інтернатури) 

випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІУ 

рівнів акредитації зі спеціальності “Внутрішні 

хвороби”.  

У ньому на сучасному рівні висвітлені питання 

клінічної, лабораторно-інструментальної діагностики, 

диференційної діагностики, диференційованого 

лікування захворювань внутрішніх органів і надання 

невідкладної допомоги при загрозливих для життя 

станах. Рекомендований для лікарів-інтернів терапевтичного профілю. 
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