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I. ПЛАН   ЗАНЯТТЯ. 

 

№ Розділи Час у хвилинах 

1. Кетоацидоз, діабетична кома (клініка, 

діагностика, надання невідкладної допомоги) 

90 

2.  Гіпоглікемічна кома (клініка, діагностика, 

надання невідкладної допомоги) 

45 

 

 

Тривалість 

заняття 

МЕТА 

3 г Підвищення рівня знань з питань надання медичної допомоги у хворих з 

кетоацидозом, з діабетичною та гіпоглікемічною комами 

 

 

 

 



II. ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ  

 

ДІАБЕТИЧНИЙ КЕТОАЦИДОЗ (ДКА) І КЕТОАЦИДОТИЧНА КОМА 

Основна причина - абсолютна або виражена відносна інсулінова недостатність 

Провокуючі чинники: 
1. Супутні захворювання (гострі запальні процеси, загострення хронічних захворювань, 

інфекційні хвороби). 

2. Порушення режиму лікування (пропуск або відміна введення інсуліну пацієнтами;  

помилки  у  призначенні  або  введенні  дози  інсуліну;   введення непридатного за 

терміном дії або за умовами зберігання інсуліну; заміна одного препарату на інший, до 

якого хворий виявився нечутливим; несправності в системах введення інсуліну - шприц-

ручках). 

3. Недостатній контроль за рівнем глюкози в крові. 

4. Хірургічні втручання і травми. 

5. Вагітність. 

6. Несвоєчасна діагностика ЦД, особливо типу 1. 

7. Хронічна терапія антагоністами інсуліну (глюкокортикоїдами, діуретиками та ін.). 

8 .  Несвоєчасне призначення інсулінотерапії при ЦД типу 2. 

9 .  Стрес  

Діагностика 

Клінічна картина Спрага; 

Поліурія (з подальшою олігурією і анурією); 

Наростаюча сухість шкіри і слизових оболонок; 

Слабкість, адинамія; 

Біль голови; 

Відсутність апетиту, нудота, блювота; 

Запах ацетону з ротової порожнини; 

Задишка з диханням Кусмауля; 

У 30-50% випадків - «абдомінальний синдром» з клінікою 

«гострого живота» 

(біль в животі, часта блювота, болючість і напруження    

черевної стінки, зменшення перистальтики та ін.). 

Загальний аналіз крові Лейкоцитоз 

Загальний аналіз сечі Глюкозурія; 

Кетонурія; 

Протеїнурія (непостійно). 

Біохімічний аналіз крові Гіперглікемія; 

Гіперкетонемія; 

Підвищення азоту сечовини і креатиніну (непостійно). 

Кислотно-лужний стан Декомпенсований метаболічний ацидоз. 

Лікування (клас ІІА, рівень доказовості В) 

Основні компоненти: 

1. Усунення інсулінової недостатності 

2. Боротьба з дегідратацією та гіповолемією 

3. Відновлення електролітного балансу і кислотно-лужної рівноваги (КЛР) 

4. Діагностика і лікування патологічних станів, що призвели до коми 

На догоспітальному етапі або в приймальному відділенні: 
1. Аналіз глюкози крові 

2. Аналіз сечі на ацетон  

3. Інсулін короткої дії 20 ОД в/м. 

4. 0,9% розчин хлориду натрію в/в із швидкістю 1 л/год 



5. Захист від переохолодження 

У реанімаційному відділенні або відділенні інтенсивної терапії: Лабораторний 

контроль: 
1. Експрес-аналіз глюкози крові - щогодини до зниження глікемії до  

13-14 ммоль/л, потім - 1 раз в 2 години. 

2. Аналіз сечі на ацетон (при можливості - кетонові тіла в сироватці) -  

2 рази на добу (у перші 2 доби, згодом - 1 раз на добу). 

3. Загальний аналіз крові і сечі; натрій і калій в плазмі крові, креатинін сироватки, 

газоаналіз і рН капілярної крові, коагулограма, ЕКГ. 

4. Щогодинний контроль за діурезом (постійний сечовий катетер) до усунення 

дегідратації або до відновлення свідомості і довільного сечовипускання. 

Регідратація  

1. 0,9% розчин хлориду натрію (при рівні натрію плазми <150 ммоль/л),  

з розрахунку 500 мл/час - дітям, 500-1000 мл/час - дорослим 

2. 0,45% розчин хлориду натрію - гіпотонічний (при рівні натрію плазми   

>150 ммоль/л) 

3. При глікемії <14 ммоль/л - 5-10% розчин глюкози, можливо разом з фіз. розчином 

4. Колоїдні плазмозамінники (при гіповолемії - систолічний АТ  

<80 мм.рт.ст. або центральний венозний тиск <4 мм водн.ст.). 

Швидкість регідратації: перша година - 1000 мл фіз. розчину; друга і третя години - по 

500 мл фіз. розчину; подальші години - по 300-500 мл фіз. розчину. Швидкість регідратації 

коректується залежно від показника центрального венозного тиску або за правилом: 

об'єм введеної за годину рідини може перевищувати годинний діурез не більше, ніж  на 

500-1000 мл. Припиняють інфузію при можливості самостійного прийому рідини. 

Пероральна регідратація: при тяжкій дегідратації та ацидозі проводиться лише 

маленькими частими ковтками прохолодної води; при клінічному покращенні, 

відсутності блювання - рекомендують фруктові соки, оральні регідратуючі розчини 

тощо; об'єм рідини повинен відповідати розрахованій для внутрішньовенної регідратації. 

Інсулінотерапія: режим малих доз. 

 Протягом першої години: 10-14 ОД інсуліну короткої дії в/в струминно. 

Інсулін короткої дії - 0,1 ОД/кг/год в/в на ізотонічному розчині хлориду натрію до 

зниження глікемії до 14 ммоль/л, використовуючи насос/перфузор. У випадку, коли 

встановити інфузійну систему не є можливим, вводять інсулін короткої дії 0,25 -1 

ОД/кг в/м кожні 2-4 години.  

 Якщо протягом 2 год терапії глікемію знизити не вдалося, дозу інсуліну 

збільшують вдвічі, при цьому рівень глюкози не повинен знижуватися більше ніж на 

5,5 ммоль/год. 

 У подальші години (до зниження глікемії до 14 ммоль/л): інсулін короткої дії 

по 4-8 ОД на годину (в середньому 6 ОД/год) в/в безперервно за допомогою перфузора 

або в краник/гумку інфузійної системи. 

 Приготування розчину інсуліну для перфузора: 50 ОД інсуліну короткої дії, 2 

мл 20% сироваткового альбуміну людини, довести загальний об'єм суміші до 50 мл за 

допомогою 0,9% розчину хлориду натрію. 

 Приготування розчину для в/в крапельного введення інсуліну: на кожні 100 мл 

0,9% розчину хлориду натрію - 10 ОД інсуліну короткої дії і 2 мл 20% сироваткового 

альбуміну людини (швидкість інфузії 40-80 мл/год). 

 За відсутності 20% сироваткового альбуміну людини сорбція інсуліну на склі і 

пластику у флаконі та інфузійних системах становить від 10% до 50%, що ускладнює 

контроль і корекцію введеної дози. Тому при неможливості використання 20% альбуміну 

людини введення інсуліну доцільно здійснювати в краник/гумку інфузійної системи. 

 Якщо через 2-3 години після початку інсулінотерапії рівень глікемії не знижується, 

слід вдвічі збільшити дозу інсуліну. 



 Швидкість зниження глікемії - не більше 5,5 ммоль/л за годину і не нижче 13-14 

ммоль/л у першу добу (при більш швидкому зниженні - небезпека синдрому осмотичного 

дисбалансу і набряку мозку). 

 При глікемії <14 ммоль/л - по 3-4 ОД інсуліну короткої дії в/в в краник/гумку 

на кожні 20 г введеної глюкози (200 мл 10% або 400 мл 5% розчину глюкози). 

 Підшкірне введення інсуліну малоефективне через погіршення всмоктування 

(порушення мікроциркуляції). 

 Внутрішньом'язове введення інсуліну може застосовуватися при неможливості 

здійснення внутрішньовенної інсулінотерапії за схемою: початкова доза 20 ОД інсуліну 

короткої дії в/м, а в подальшому - по 6 ОД інсуліну короткої дії 1 раз на годину. 

 Після стабілізації рівня глікемії не вище 10-12 ммоль/л, нормалізації КЛР, 

відновлення свідомості і стабілізації АТ - перехід на підшкірне введення інсуліну 

короткої дії (кожні 4-5 год., доза - залежно від рівня глікемії). На додаток до інсуліну 

короткої дії можливе введення фонового (пролонгованого) інсуліну в дозах 10-12 ОД 

двічі на добу з першого дня після переходу на підшкірну інсулінотерапію. 

Корекція електролітних порушень 

Оскільки існує високий ризик швидкого розвитку гіпокаліємії, тому внутрішньовенне 

крапельне введення препаратів калію розпочинають одночасно з початком 

інсулінотерапії з розрахунку: 

 

К
+
 плазми, ммоль/л Швидкість введення 

хлориду калію (ммоль на год) 

 При рН >7,1 

<3,5 40,0 

3,5 – 5,5 20,0 

>5,5 Препарати калію не вводяться 

*40 ммоль хлориду калію містяться в 30 мл 10% розчину хлориду калію. 

 Якщо рівень К
+
 плазми невідомий, в/в крапельне введення препаратів калію 

розпочинати не пізніше, ніж через 2 год. після початку інсулінотерапії під контролем 

ЕКГ і діурезу. 

Корекція метаболічного ацидозу 

Етіологічним лікуванням метаболічного ацидозу при кетоацидотичній комі є 

інсулінотерапія. 
Показання до введення бікарбонату натрію суворо обмежені:  

рН крові <7,0 або рівень стандартного бікарбонату <5 ммоль/л.  

Без визначення рН рутинне введення бікарбонату протипоказане. 

Профілактику синдрому дисемінованого внутрішньо судинного згортання крові 

проводять при підвищеній осмолярності плазми (вище 320 мОсм/л). 

Для профілактики синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ)  

вводять гепарин по 2500 - 5000 ОД 4 рази на добу (контроль часу згортання крові). 

Лікування і профілактика інфекційних захворювань:  

антибіотики широкого спектру дії у віковій дозі. 

Середня тривалість стаціонарного лікування: 
- 2-3 дні - для виведення хворого зі стану ДКА або кетоацидотичної коми   

Критерії ефективності лікування 
- суттєве покращення 

- покращення 

- без змін 

- прогресування 

- погіршення 

Очікувані результати лікування 



Виведення хворого зі стану ДКА або кетоацидотичної коми. 

 

ГІПОГЛІКЕМІЧНА КОМА І ГІПОГЛІКЕМІЯ 

Основна причина: 
надлишок інсуліну в організмі по відношенню до надходження вуглеводів ззовні (з їжею) 

або з ендогенних джерел (продукція глюкози печінкою), а також при пришвидшеному 

засвоєнні вуглеводів (м'язова робота). 

Провокуючі чинники: 
- Порушення дієти (пропуск своєчасного прийому їжі або недостатній вміст в ній 

вуглеводів); 

- Передозування інсуліну або препаратів сульфонілсечовини, у т.ч. з суїцидальною 

метою; 

- Прийом алкоголю без збільшення споживання їжі; 

- Фізичні навантаження (незаплановані або без прийняття відповідних заходів 

профілактики гіпоглікемії); 

- Порушення функції печінки і нирок. 

Класифікація гіпоглікемій за ступенем важкості: 
Легка (1 ст.): діагностується хворим, без втрати свідомості, не потребує сторонньої 

допомоги і усувається самостійно прийомом цукру, солодощів; 

Помірна (2 ст.): хворий не може усунути гіпоглікемію самостійно, потребує 

сторонньої допомоги, але лікування за допомогою прийому всередину цукру є успішним; 

Важка (3 ст.): хворий у напівсвідомості або в комі, потребує допомоги інших осіб, 

парентеральної терапії. 

Безсимптомна, «біохімічна гіпоглікемія». 

Діагностика 

Клінічна 

картина 

Адренергічні симптоми: 

тахікардія, мідріаз, тремтіння, блідість шкіри, посилена пітливість, 

нудота, сильний голод, неспокій, агресивність; 

Нейроглюкопенічні симптоми: 

слабкість, порушення концентрації, головний біль, головокружіння, 

парестезії, відчуття страху, дезорієнтація, порушення мови, зору, 

поведінки, амнезія, порушення координації рухів, судоми. 

Аналіз крові Глікемія нижче 2,8 ммоль/л (при комі - зазвичай, нижче 2,2 ммоль/л) 

Лікування (клас IIА, рівень доказовості В) 

Лікування легкої та помірної гіпоглікемії проводять амбулаторно, тяжкої гіпоглікемії 

(коми) у відділенні реанімації або інтенсивної терапії.  

Легка гіпоглікемія – без втрати свідомості, пацієнт не потребує сторонньої допомоги. 

- Прийом простих вуглеводів, які легко засвоюються в кількості 1-2 ХО: цукор (4-5 

кусочків, краще розчинити у воді або в чаї), або мед, або варення (1-1,5 ст.ложки), 

або 200 мл солодкого фруктового соку, або 100 мл лимонаду (пепсі-коли, фанти), або 4-

5 великих таблеток глюкози. 

- Якщо гіпоглікемія спричинена інсуліном тривалої дії, додатково з'їсти 1-2 ХО 

вуглеводів, які повільно всмоктуються (кусок хліба, 2 ст.ложки каші і т.д.). 

Тяжка гіпоглікемія – з втратою свідомості чи без неї, пацієнт потребує сторонньої 

допомоги: 

До приїзду лікаря: 

 Пацієнта, який втратив свідомість, повернути на бік, звільнити порожнину рота від 

залишків їжі (при втраті свідомості хворому не можна вливати в ротову порожнину 

солодкі розчини – небезпека асфіксії!).  



 В/в введення 40% розчину глюкози в кількості від 20 до 100 мл до повного 

відновлення свідомості; 

 Альтернатива – 1,0 мл розчину глюкагону внутрішньом’язово або підшкірно (може 

здійснювати родич хворого); 

 При відсутності відновлення свідомості після в/в введення 40% розчину глюкози, 

розпочати в/в крапельне введення 5-10% розчину глюкози і транспортувати хворого 

у відділення реанімації.  

У лікувальній установі – внутрішньовенно: 

 20% розчин глюкози (декстрози) з розрахунку 1 мл/кг маси тіла (або 2 мл/кг 10% 

розчину) за 3 хвилини, потім - 10% розчин глюкози 2-4 мл/кг з контролем глікемії, 

якщо немає відновлення свідомості - ввести 10-20% розчин глюкози для підтримки 

глікемії в межах 7-11 ммоль/л, контроль глікемії кожні 30-60 хв. 

Середня тривалість стаціонарного лікування: 
- 1-3 дні - для виведення хворого зі стану гіпоглікемічної коми 

Критерії ефективності лікування: 

- суттєве покращення 

- покращення 

- без змін 

- прогресування 

- погіршення 

Очікувані результати лікування: 
Виведення хворого зі стану гіпоглікемічної коми. 

Лікування (клас ІІА, рівень доказовості В) 

Основні компоненти: 

5. Усунення інсулінової недостатності 

6. Боротьба з дегідратацією та гіповолемією 

7. Відновлення електролітного балансу і кислотно-лужної рівноваги (КЛР) 

8. Діагностика і лікування патологічних станів, що призвели до коми 

На догоспітальному етапі або в приймальному відділенні: 
6. Аналіз глюкози крові 

7. Аналіз сечі на ацетон  

8. Інсулін короткої дії 20 ОД в/м. 

9. 0,9% розчин хлориду натрію в/в із швидкістю 1 л/год 

10. Захист від переохолодження 

У реанімаційному відділенні або відділенні інтенсивної терапії: Лабораторний 

контроль: 
5. Експрес-аналіз глюкози крові - щогодини до зниження глікемії до  

13-14 ммоль/л, потім - 1 раз в 2 години. 

6. Аналіз сечі на ацетон (при можливості - кетонові тіла в сироватці) -  

2 рази на добу (у перші 2 доби, згодом - 1 раз на добу). 

7. Загальний аналіз крові і сечі; натрій і калій в плазмі крові, креатинін сироватки, 

газоаналіз і рН капілярної крові, коагулограма, ЕКГ. 

8. Щогодинний контроль за діурезом (постійний сечовий катетер) до усунення 

дегідратації або до відновлення свідомості і довільного сечовипускання. 

Регідратація  

5. 0,9% розчин хлориду натрію (при рівні натрію плазми <150 ммоль/л),  

з розрахунку 500 мл/час - дітям, 500-1000 мл/час - дорослим 

6. 0,45% розчин хлориду натрію - гіпотонічний (при рівні натрію плазми   

>150 ммоль/л) 

7. При глікемії <14 ммоль/л - 5-10% розчин глюкози, можливо разом з фіз. розчином 



8. Колоїдні плазмозамінники (при гіповолемії - систолічний АТ  

<80 мм.рт.ст. або центральний венозний тиск <4 мм водн.ст.). 

Швидкість регідратації: перша година - 1000 мл фіз. розчину; друга і третя години - по 

500 мл фіз. розчину; подальші години - по 300-500 мл фіз. розчину. Швидкість регідратації 

коректується залежно від показника центрального венозного тиску або за правилом: об'єм 

введеної за годину рідини може перевищувати годинний діурез не більше, ніж  на 500-

1000 мл. Припиняють інфузію при можливості самостійного прийому рідини. 

Пероральна регідратація: при тяжкій дегідратації та ацидозі проводиться лише 

маленькими частими ковтками прохолодної води; при клінічному покращенні , 

відсутності блювання - рекомендують фруктові соки, оральні регідратуючі розчини 

тощо; об'єм рідини повинен відповідати розрахованій для внутрішньовенної регідратації. 

Інсулінотерапія: режим малих доз. 

 Протягом першої години: 10-14 ОД інсуліну короткої дії в/в струминно. 

Інсулін короткої дії - 0,1 ОД/кг/год в/в на ізотонічному розчині хлориду натрію до 

зниження глікемії до 14 ммоль/л, використовуючи насос/перфузор. У випадку, коли 

встановити інфузійну систему не є можливим, вводять інсулін короткої дії 0,25-1 

ОД/кг в/м кожні 2-4 години.  

 Якщо протягом 2 год терапії глікемію знизити не вдалося, дозу інсуліну 

збільшують вдвічі, при цьому рівень глюкози не повинен знижуватися більше ніж на 

5,5 ммоль/год. 

  У подальші години (до зниження глікемії до 14 ммоль/л): інсулін 

короткої дії по 4-8 ОД на годину (в середньому 6 ОД/год) в/в безперервно за допомогою 

перфузора або в краник/гумку інфузійної системи. 

 Приготування розчину інсуліну для перфузора: 50 ОД інсуліну короткої дії, 2 

мл 20% сироваткового альбуміну людини, довести загальний об'єм суміші до 50 мл за 

допомогою 0,9% розчину хлориду натрію. 

 Приготування розчину для в/в крапельного введення інсуліну: на кожні 100 мл 

0,9% розчину хлориду натрію - 10 ОД інсуліну короткої дії і 2 мл 20% сироваткового 

альбуміну людини (швидкість інфузії 40-80 мл/год). 

 За відсутності 20% сироваткового альбуміну людини сорбція інсуліну на склі і 

пластику у флаконі та інфузійних системах становить від 10% до 50%, що ускладнює 

контроль і корекцію введеної дози. Тому при неможливості використання 20% альбуміну 

людини введення інсуліну доцільно здійснювати в краник/гумку інфузійної системи. 

 Якщо через 2-3 години після початку інсулінотерапії рівень глікемії не знижується, 

слід вдвічі збільшити дозу інсуліну. 

  Швидкість зниження глікемії - не більше 5,5 ммоль/л за годину і не 

нижче 13-14 ммоль/л у першу добу (при більш швидкому зниженні - небезпека синдрому 

осмотичного дисбалансу і набряку мозку). 

  При глікемії <14 ммоль/л - по 3-4 ОД інсуліну короткої дії в/в в 

краник/гумку на кожні 20 г введеної глюкози (200 мл 10% або 400 мл 5% розчину 

глюкози). 

 Підшкірне введення інсуліну малоефективне через погіршення всмоктування 

(порушення мікроциркуляції). 

 Внутрішньом'язове введення інсуліну може застосовуватися при неможливості 

здійснення внутрішньовенної інсулінотерапії за схемою: початкова доза 20 ОД інсуліну 

короткої дії в/м, а в подальшому - по 6 ОД інсуліну короткої дії 1 раз на годину. 

 Після стабілізації рівня глікемії не вище 10-12 ммоль/л, нормалізації КЛР, 

відновлення свідомості і стабілізації АТ - перехід на підшкірне введення інсуліну 

короткої дії (кожні 4-5 год., доза - залежно від рівня глікемії). На додаток до інсуліну 

короткої дії можливе введення фонового (пролонгованого) інсуліну в дозах 10-12 ОД 

двічі на добу з першого дня після переходу на підшкірну інсулінотерапію. 



Корекція електролітних порушень 

Оскільки існує високий ризик швидкого розвитку гіпокаліємії, тому внутрішньовенне 

крапельне введення препаратів калію розпочинають одночасно з початком 

інсулінотерапії з розрахунку: 

К
+
 плазми, ммоль/л Швидкість введення 

хлориду калію (ммоль на год) 

 При рН >7,1 

<3,5 40,0 

3,5 – 5,5 20,0 

>5,5 Препарати калію не вводяться 

*40 ммоль хлориду калію містяться в 30 мл 10% розчину хлориду калію. 

 Якщо рівень К
+
 плазми невідомий, в/в крапельне введення препаратів калію 

розпочинати не пізніше, ніж через 2 год. після початку інсулінотерапії під контролем 

ЕКГ і діурезу. 

Корекція метаболічного ацидозу 

Етіологічним лікуванням метаболічного ацидозу при кетоацидотичній комі є 

інсулінотерапія. 
Показання до введення бікарбонату натрію суворо обмежені:  

рН крові <7,0 або рівень стандартного бікарбонату <5 ммоль/л.  

Без визначення рН рутинне введення бікарбонату протипоказане. 

Профілактику синдрому дисемінованого внутрішньо судинного згортання крові 

проводять при підвищеній осмолярності плазми (вище 320 мОсм/л). 

Для профілактики синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ)  

вводять гепарин по 2500 - 5000 ОД 4 рази на добу (контроль часу згортання крові). 

Лікування і профілактика інфекційних захворювань:  

антибіотики широкого спектру дії у віковій дозі. 

Середня тривалість стаціонарного лікування: 
- 2-3 дні - для виведення хворого зі стану ДКА або кетоацидотичної коми   

Критерії ефективності лікування 
- суттєве покращення 

- покращення 

- без змін 

- прогресування 

- погіршення 

Очікувані результати лікування 
Виведення хворого зі стану ДКА або кетоацидотичної коми. 

 

IІІ. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

1. Дати визначення клінічних проявів гострих ускладнень цукрового діабету. 

2. Скласти план лабораторного обстеження хворих, які мають гострі ускладнення 

цукрового діабету. 

3. Оцінити лабораторні показники. 

4. Перелікувати план надання першої допомоги хворим з гострими ускладненнями 

цукрового діабету. 

 

 

ІV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Матеріали, що необхідні для самопідготовки 
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752 с. 
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фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и нарушений обмена веществ: 

Руководство для практикующих врачей. / Под общ. ред. И. И. Дедова. Г. А. 

Мельниченко. - М.: Литера, 2006. - 1080 с. 

4. Ендокринологія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів 

/[П.М. Боднар, Г.П. Михальчишин, Ю.І. Комісаренко та ін.]; за ред. Проф. П.М. Боднара. 
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Ендокринолог» .- К.: ТОВ «ГІРА «Здоров´я України», 2005.-3012 с. – (Серія «Бібліотека 

України»). 

7. Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги «Цукровий діабет 2 типу», від 21.12.2012  

8. Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної 

(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (УКПМД) 

«Цукровий діабет 1 типу у молодих людей та дорослих», 2014 

9. Эндокринология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. И. И. 
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10. Эндокринология: Руководство для врачей. Под ред. Потемкина В.В. - М.:МИА. - 

2013 - 776 с.  

 
Інформаційні ресурси 

 
сайт кафедри внутрішньої медицини № 3 ХНМУ http://www. vnmed3.kharkiv.ua/, 

встановлене інформаційно-освітнє середовище Moodle  на піддомен сайта http://distance-

training. vnmed3.kharkiv.ua 

 

 

 

 Методична вказівка складена: асистентом М.О. Олійник  

                                                                          

Методична вказівка переглянута і затверджена на засіданні кафедри: 

_____________________________________________________  
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