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У системі підготовки лікаря особлива увага у клініці приділяється 

спілкуванню студентів з пацієнтами та їх батьками, вивченню основних 

методів фізикального обстеження усіх органів і систем організму. 

Запропонований словник призначений для англомовних студентів ІІІ 

курсу та включає в себе перелік основних питань щодо скарг пацієнта, 

анамнезу життя та захворювання, медичну термінологію об’єктивного 

обстеження та основні синдроми уражень органів та систем.  

Dans le système de formation des médecins dans la clinique une attention 

particulière est accordée  à la communication des étudiants avec les patients et 

leurs parents, à l'étude des méthodes de base d'examen physique de tous les 

organes et systèmes du corps. Le présent dictionnaire destiné aux étudiants 

francophones de la III année inclut la liste des questions  principales concernant 

des plaintes du patient,  son anamnèse de vie et de la maladie aussi bien que la 

terminologie médicale de l'examen objectif et les principaux syndromes des 

lésions des organes et des systèmes.  
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