


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ 

«Вікова дегенерація макули, сучасні методи лікування» 

№ Назва курсу та розділу Л С П Всього 

1 Актуальність проблеми вікової 
дегенерації макули. Етіологія, 

патогенез, класифікація.  

2   2 

2 Сучасні підходи до діагностики 
вікової дегенерації макули. 
Кольорове фотографування, 
флуоресцентна ангіографія. 

2 2 2 6 

3 Сучасні підходи до діагностики 
вікової дегенерації макули. Оптична 

когерентна томографія. 

2 2 2 6 

4 Сучасні підходи до лікування вікової 
дегенерації макули. 

Медикаментозна та лазерна терапія. 

4 2 10 16 

5 Сучасні підходи до лікування вікової 
дегенерації макули. Антиангіогенна 

терапія. 

4 2 10 16 

6 Сучасні підходи до лікування вікової 
дегенерації макули. Хірургічне 

лікування. 

4 2 8 14 

 ВСЬОГО 18 10 32 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ 

«Вікова дегенерація макули, сучасні методи лікування» 

№ Найменування теми Обсяг 
у год. 

1 Актуальність проблеми вікової дегенерації макули. Етіологія, 
патогенез, класифікація.  

2 

2 Сучасні підходи до діагностики вікової дегенерації макули. 
Кольорове фотографування, флуоресцентна ангіографія. 

2 

3 Сучасні підходи до діагностики вікової дегенерації макули. 
Оптична когерентна томографія. 

2 

4 Медикаментозна терапія вікової дегенерації макули. 2 

5 Лазерна терапія вікової дегенерації макули. 2 
6 Антиангіогенна терапія вікової дегенерації макули. Показання, 

алгоритми застосування. 
2 

7 Ускладнення антиангіогенної терапії вікової дегенерації 
макули. Невідкладна допомога, медикаментозне та хірургічне 

лікування. 

2 

8 Хірургічне лікування вікової дегенерації макули. Транслокація 
макули, ексцизія субретинальної неоваскулярної мембрани. 

2 

9 Субретинальні імпланти та штучні засоби корекції  2 

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ 

«Вікова дегенерація макули, сучасні методи лікування» 

№ Найменування теми Обсяг у 
год. 

1 Сучасні підходи до діагностики вікової дегенерації макули. 
Кольорове фотографування, флуоресцентна ангіографія. 

2 

2 Сучасні підходи до діагностики вікової дегенерації макули. 
Оптична когерентна томографія. 

2 

3 Сучасні підходи до лікування вікової дегенерації макули. 
Медикаментозна та лазерна терапія. 

2 

4 Сучасні підходи до лікування вікової дегенерації макули. 
Антиангіогенна терапія. 

2 

5 Сучасні підходи до лікування вікової дегенерації макули. 
Хірургічне лікування. 

2 

 

 

 

 



ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ 

«Вікова дегенерація макули, сучасні методи лікування» 

№ Найменування теми Обсяг 
у год. 

1 Сучасні підходи до діагностики вікової дегенерації макули. 
Кольорове фотографування, флуоресцентна ангіографія. 

2 

2 Сучасні підходи до діагностики вікової дегенерації макули. 
Оптична когерентна томографія. 

2 

3 Медикаментозна терапія при віковій макулопатії та сухій 
формі вікової дегенерації макули. Саплементарна та вітамінна 

терапія. 

2 

4 Медикаментозна терапія при ексудативній формі вікової 
дегенерації макули. Протиішемічна терапія. 

2 

5 Лазерна терапія при віковій макулопатії. Селективна лазерна 
коагуляція та мікропульс лазерна коагуляція 

2 

6 Фотодинамічна терапія субретинальных неоваскулярних 
мембран. 

2 

7 Лазерна коагуляція живильних судин лазерами 532 та 577 нм. 
Фокальна лазерна коагуляція субретинальных неоваскулярних 

мембран. 

2 

8 Антиангіогенна терапія вікової дегенерації макули. 
Найважливіші клінічні дослідження антиангіогенних 

препаратів для лікування сухої та ексудативної форми. 

2 

9 Антиангіогенна терапія вікової дегенерації макули. Показання, 
алгоритми застосування. Особливості вибору препарату. 

2 

10 Хірургічна методика інтравітреального та субтенонового 
введення препаратів. 

2 

11 Серозне відшарування пігментного епітелію сітківки. 
Патогенез, основні клінічні прояви. Патогенетичне лікування. 

2 

12 Ускладнення антиангіогенної терапії вікової дегенерації 
макули. Невідкладна допомога, медикаментозне та хірургічне 

лікування. 

2 

13 Транслокація макули. Особливості хірургічної техніки. 
Можливі ускладнення та їх вирішення.  

2 

14 Ексцизія субретинальної неоваскулярної мембрани. 
Особливості хірургічної техніки. Можливі ускладнення та їх 

вирішення. 

2 

15 Субретинальні імпланти.  Особливості хірургічної техніки. 
Можливі ускладнення та їх вирішення. 

2 

16 Штучні засоби корекції. Особливості хірургічної техніки. 
Можливі ускладнення та їх вирішення. 

2 

  




