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Анотація
У навчальному посібнику викладена анатомія органів
сечостатевої системи людини, і особливості її будови у
новонароджених, розвиток, аномалії розвитку.
Навчальний посібник відповідає навчальним програмам
«Анатомія людини» (для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного і медико-психологічного
факультетів) Міністерства охорони здоров'я України,
затвердженим 27.06.2002 року, і написано у відповідності зі стандартом Міжнародної анатомічної номенклатури.

Передмова авторів
Даний навчальний посібник призначений для
студентів медичного, педіатричного і стоматологічного факультетів, оскільки він містить необхідну інформацію, що стосується не тільки норми
сечової і статевої систем дорослої людини, але й
особливостей анатомії новонародженого. Етап
новонародженості – це один з найважливіших
вікових періодів у житті людини, один з вузлових
і визначальних етапів постнатального онтогенезу.
У навчальному посібнику описана не тільки нормальна анатомія сечостатевої системи немовляти,

а також її варіанти й аномалії, що найбільше часто зустрічаються в клінічній практиці. У людини
аномалії нирки й органів сечовиділення зустрічаються частіше інших. З виникненням в останні
десятиліття сучасних методик дослідження вони
стали усе більше виявлятися у новонароджених і
дітей у ранньому віці, що має важливе клінічне і
соціальне значення.
У посібнику нами логічно об'єднані наукові
дані, що стосуються нормальної анатомії сечової і
статевої систем дорослої людини, а також періоду
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новонарожденості. Коротко освітлені механізми
виникнення аномалій розвитку і патологій сечостатевої системи людини. На нашу думку, це повинно значно полегшити студентам пошук необхідної інформації при підготовці до занять з анатомії, гістології, патологічної анатомії, урології,
гінекології і з деяких іншіх медичних дисциплін.
З метою закріплення досліджуваного матеріалу і самоконтролю його засвоєння після кожного розділу розміщені контрольні питання, тести
і ситуаційні задачі. Посібник ілюстрований 55
оригінальними рисунками.

Матеріал навчального посібника може бути
використаний під час підготовки до практичних
занять відповідно до вимог кредитно-модульної
системи по організації самостійної роботи студентів у навчальному процесі з урахуванням положень Болонської декларації.
Автори сподіваються, що створений ними
навчальний посібник буде позитивно прийнятий
викладачами і студентами. Усі побажання, пропозиції і критика будуть прийняті авторами з вдячністю.
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