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потребами. «Мовленнєва естетика» у лікарів і фармацевтів працює, коли є можливість
інакше позначити неприємні реалії життя, як-ось:

а) захворювання й особливості лікування (хворі на СНІД – група людей високого
ризику; дієта – правильне (корисне) харчування; гіпертонія – підвищений тиск; псоріаз –
висипання, висип);

б) фізичні, розумові й психічні вади: німий – безмовний, безголосий; сліпий –
незрячий; шизик – хворий на шизофренію; хворі на ДЦП – сонячні діти; псих – людина із
психічними розладами;

в) соціальні вади: алкоголізм, наркоманія, проституція – людина, що маєзгубну(і)
звичку(и);

г) вказівка на вік, зовнішність людини: старий – похилого віку, літня людина; товстий
– гладкий, огрядний, пишний;

ґ) лікарські засоби: наркотики – кайф, хімія, важкі ліки.
Отже, медична лексика потребує особливої уваги, а знання витоків і шляхів розвитку

української медичної (фармацевтичної) термінології – це вагомий внесок у справу
підвищення мовленнєвої культури лікарів усіх спеціальностей і фармацевтів, а також
широкого загалу.
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First identify the incidence of kidney disease and urinary tract, and, accordingly, the

disability are important indicators of the health status of the child population in Ukraine.
The objective: analysis of the effectiveness of the implementation of local protocols and

clinical trials of patients with nephrological diseases in medical institutions of Chernivtsi region.
Materials and methods: The material for this study is reporting documentation about the condition
of the nephrological service care for children’s population of the Chernivtsi region in 2013-2019
and the data of The Center of medical statistics of Ministry of Health of Ukraine.

Analyzes the main indicators of child nephrology service in Chernivtsi region. The
introduction of local protocols and clinical trials of patients with nephrological diseases in medical
institutions of Chernivtsi region had a positive impact on reducing prevalence and first identified in
the incidence of diseases of the urinary system in children’s Chernivtsi region and allowed to
reduce the duration of the patient's stay in the nephrology bed by 11.40% and the average duration
of treatment of patients with infectious and inflammatory diseases of the urinary system by 2.93%
for 2016-2019.

So, the introduction of local protocols and clinical trails pediatric patients Nephrology
pathology in medical institutions of Chernivtsi region have improved the quality of care at all
stages, respecting the standards for the provision of specialized medical care.
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In modern conditions of lack of live communication and constant being in a static position
during distance learning, the issue of improving the physical culture of youth is extremely


