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       в період загострень і в період між нападами. 

18. Астматичний стан. Клінічні симптоми, надання невідкладної допомоги, догляд за 

пацієнтами. 

19. Туберкульоз легень. Етіологія, патогенез, класифікація, методи діагностики 

туберкульозу. 

20. Туберкульоз легень. Коротка характеристика клінічних форм туберкульозу легень, 

методи лікування, специфічна профілактика. 

21. Сухий плеврит. Етіологія, основні клінічні симптоми, лікування, догляд за 

пацієнтами, профілактика. 

22. Ексудативний плеврит. Етіологія, клінічні симптоми, діагностика. Лікування, 

догляд за пацієнтами, профілактика. 

23. Бронхоектатична хвороба. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми, ускладнення. 

Діагностика, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика. 

24. Рак легень. Чинники, які сприяють розвитку раку легень, клінічна картина залежно 

від локалізації пухлин. Методи діагностики хвороби та лікування пацієнтів, 

особливості догляду за ними. 

25. Емфізема та пневмосклероз легень. Визначення причини захворювань. Основні 

клінічні симптоми, лікування, догляд за пацієнтами, прогноз. 

26. Пневмоконіоз. Визначення, етіологія, види, основні клінічні симптоми, 

ускладнення, лікування, профілактика. 

27. Легеневе серце. Визначення, причини розвитку, патогенез. Основні клінічні 

симптоми, діагностика, профілактика, лікування, догляд за пацієнтами. 

28. Ревматизм. Етіологія, патогенез, клінічна класифікація. Позасерцеві форми 

ревматизму та їх основні клінічні ознаки. 

29. Ревмокардит. Роль вогнищевої інфекції у виникненні ревмокардиту. Клінічні 

симптоми, прогноз, діагностика ревматизму. 

30. Комплексне лікування хворих на ревматизм. Роль диспансерного спостереження, 

профілактика захворювання та його загострень. Прогноз захворювання, догляд за 

пацієнтами. 

31. Набуті вади серця. Визначення, види, причини розвитку. Компенсація і 

декомпенсація. Вади серця та вагітність. Принципи лікування пацієнтів з вадами 

серця. 

32. Мітральні вади серця (недостатність і стеноз). Етіологія, основні клінічні 

симптоми, лікування, догляд за пацієнтами. 

33. Аортальні вади (недостатність і стеноз). Етіологія, основні клінічні симптоми, 

лікування, догляд за пацієнтами. 

34. Бактеріальний ендокардит. Етіологія, клінічні симптоми, діагностика, лікування. 

Догляд за пацієнтами, прогноз. 

35. Міокардит. Етіологія, клінічні симптоми, діагностика, лікування, догляд за 

пацієнтами, профілактика. 

36. Гіпертонічна хвороба та симптоматична артеріальна гіпертензія. Етіологія і 

патогенез розвитку гіпертонічної хвороби. Клінічна класифікація, основні клінічні 

симптоми. Діагностика захворювання, принципи лікування. 

37. Ускладнення гіпертонічної хвороби. Гіпертонічний криз, його види, клінічні 

симптоми, невідкладна допомога. 

38. Атеросклероз. Етіологія, чинники ризику. Клінічні симптоми атеросклерозу 

залежно від локалізації. Принципи лікування, профілактика. 

39. Ішемічна хвороба серця. Чинники ризику. Стенокардія. Визначення, клінічна 

класифікація. Характеристика нападу стенокардії. Надання невідкладної допомоги 

при нападі стенокардії. 

40. Лікування пацієнтів на стенокардію, диспансерне обстеження. Профілактика 

захворювання. Прогноз. 
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41. Інфаркт міокарда. Визначення, причини, які зумовлюють захворювання, механізм 

його розвитку. Варіанти перебігу. Ускладнення інфаркту міокарда. 

42. Інфаркт міокарда. Клінічні форми. Невідкладна допомога, транспортування 

пацієнта. Лікування в період гострого інфаркту міокарда. 

43. Діагностика (лабораторна та інструментальна) інфаркту міокарда. Особливості 

догляду й спостереження за пацієнтами в блоці інтенсивної терапії. Реабілітація 

пацієнтів з інфарктом міокарда. Заходи безпеки під час експлуатації медичної 

апаратури (електрокардіограф). 

44. Кардіогенний шок як ускладнення інфаркту міокарда. Причини його розвитку. 

Клінічні симптоми, невідкладна допомога. 

45. Аритмія. Синусна тахі- та брадікардія, миготлива аритмія, екстраси-стологія. 

Основні клінічні симптоми, можливі ускладнення. Лікування пацієнтів з аритмією. 

46. Гостра лівошлуночкова недостатність. Причини, клінічні симптоми, принципи 

невідкладної допомоги. 

47. Гостра судинна недостатність (непритомність, колапс, шок). Причини, клінічні 

ознаки. Заходи невідкладної допомоги. 

48. Хронічна серцева недостатність. Визначення, клінічна класифікація, причини. 

Основні клінічні симптоми залежно від стадії. Методи лікування, догляд за 

пацієнтами. Прогноз. 

49. Гострий гастрит. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми, лікування, догляд за 

пацієнтами. 

50. Хронічний гастрит. Етіологія, класифікація, клінічні симптоми. Діагностика, 

лікування, диспансеризація. 

51. Виразкова хвороба шлунка й дванадцятипалої кишки. Етіологія, патогенез, клінічні 

симптоми. Методи діагностики лікування, диспансеризація. 

52. Виразкова хвороба. Ускладнення: клінічні ознаки шлункової кровотечі, перфорації 

шлунка. Принципи надання невідкладної допомоги. Особливості догляду. 

53. Рак шлунка. Передракові захворювання. Клінічні ознаки. Методи діагностики та 

лікування. Особливості догляду за пацієнтами. 

54. Хронічний гепатит. Етіологія, патогенез, клінічна класифікація. Основні клінічні 

ознаки, перебіг, методи діагностики. Лікування, догляд за пацієнтами. 

55. Цироз печінки. Етіологія, патогенез, основні клінічні ознаки. Методи діагностики, 

перебіг. Лікування, догляд за пацієнтами, профілактика. 

56. Цироз печінки. Ускладнення. Клінічні ознаки печінкової коми. Лікування, догляд 

за пацієнтами. 

57. Хронічний холецистит, дискінезія. Діагностика, лікування, догляд за пацієнтами, 

профілактика, методи діагностики. Перебіг, ускладнення, лікування. 

58. Жовчно-кам’яна хвороба. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми печінкової 

коліки. Діагностика, невідкладна допомога. 

59. Хронічний панкреатит. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми. Лабораторна 

діагностика, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика. 

60. Гострий гломерулонефрит. Етіологія, патогенез, клінічна класифікація. Лікування, 

догляд за пацієнтами, прогноз, диспансеризація. 

61. Хронічний гломерулонефрит. Етіологія, патогенез, клінічна класифікація. Клінічні 

ознаки, перебіг, діагностика, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика. 

62. Гострий та хронічний пієлонефрит. Етіологія, патогенез, основні клінічні 

симптоми. Перебіг, діагностика, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика. 

63. Гостра ниркова недостатність. Причини, основні клінічні симптоми, діагностика. 

Прогноз, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика. 

64. Хронічна ниркова недостатність. Етіологія, патогенез. Основні клінічні ознаки, 

діагностика. Прогноз, лікування. Догляд за пацієнтами, профілактика. 

65. Нироковокам’яна хвороба. Етіологія, патогенез. Основні клінічні ознаки ниркової 
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коліки. Діагностика, зняття нападу ниркової коліки. 

66. Цистит гострий і хронічний. Чинники, які спричинюють розвиток захворювання. 

Клінічна картина. Зміни в сечі. Перебіг, лікування. 

67. Ендемічний зоб. Етіологія, поширеність. Клінічні ознаки. Лікування, профілактика. 

68. Дифузний токсичний зоб. Етіологія, клінічні симптоми. Методи діагностики, 

лікування, догляд за пацієнтами. 

69. Гіпотиреоз. Етіологія, клінічні симптоми. Лікування, догляд за пацієнтами, 

профілактика. 

70. Цукровий діабет. Етіологія, патогенез, поширеність. Клінічна класифікація. 

Основні клінічні ознаки захворювання. 

71. Цукровий діабет. Лабораторна діагностика. Комплексне лікування пацієнтів. 

Профілактика захворювання та його ускладнення. 

72. Основні причини розвитку гіпо- й гіперглікемічної коми. Клінічні ознаки. 

Невідкладна допомога, догляд за пацієнтами. 

73. Залізодефіцитна анемія. Етіологія, види. Клінічні ознаки. Невідкладна допомога, 

догляд за пацієнтами. 

74. В12-дефіцитна анемія. Етіологія, патогенез, клінічні ознаки. Діагностика, лікування, 

догляд за пацієнтами. 

75. Геморагічний діатез. Визначення, класифікація. Етіологія геморагічного васкуліту 

й тромбоцитопенії. Клінічні ознаки, перебіг, лікування. 

76. Гострий лейкоз. Причини розвитку хвороби. Клінічні ознаки. Перебіг, прогноз, 

ускладнення. Лікування, догляд за пацієнтами. 

77. Хронічний лейкоз (мієлолейкоз і лімфолейкоз). Особливості клінічного перебігу 

захворювання. Діагностика, прогноз. Лікування, догляд за пацієнтами. 

78. Ревматоїдний артрит. Етіологія, клінічний перебіг, діагностика. Лікування, догляд 

за пацієнтами. 

79. Гострі алергійні захворювання. Причини. Клінічні ознаки кропив’янки і набряку 

Квінке. Невідкладна допомога. 

80. Анафілактичний шок. Причини, клінічні ознаки, невідкладна допомога, догляд за 

пацієнтами. 

81. Сироваткова хвороба. Причини, клінічні ознаки, перебіг, прогноз, лікування, 

профілактика. 

82. Основні види невідкладної допомоги в разі гострих інтоксикацій. 

83. Охорона праці при роботі з електроприладами. 

84. Профілактика професійних захворювань. 

 

З ПЕДІАТРІЇ 

1. Історія розвитку педіатрії в Україні. 

2. Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини. Характеристика та 

ознаки. 

3. Перший туалет новонародженої дитини. 

4. Фізіологічні стани новонароджених. 

5. Характеристика та ознаки недоношеної дитини. 

6. Функціональні особливості органів і систем недоношеної дитини. Вигодовування та 

зігрівання. 

7. Періоди дитячого віку та їх характеристика. 

8. Фізичний розвиток дитини. 

9. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи. Нервово-психічний розвиток 

дитини. 

10. Характеристика грудного вигодовування. Переваги грудного вигодовування. Види й 

терміни введення підгодовування. 

11. Характеристика змішаного вигодовування. Протипоказання й утруднення під час 
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грудного вигодовування. 

12. Характеристика штучного вигодовування. Молочні суміші. Гіпогалактія та її 

профілактика. 

13. Харчування дітей віком після року. Контроль за харчуванням у дитячому 

дошкільному закладі. 

14. Анатомо-фізіологічні особливості шкіри. Захворювання шкіри в новонародженої 

дитини. Етіологія. Клінічні ознаки. Лікування. Профілактика. Догляд за хворими. 

15. Внутрішньоутробні інфекції. Класифікація. Етіологія. Клінічні прояви. 

Профілактика інфекцій у новонароджених. 

16. Хвороби пупка. Етіологія. Клінічна ознаки. Лікування. Профілактика. Догляд. 

17. Сепсис новонароджених. Етіологія. Клінічна картина. Лікування. Профілактика. 

Догляд. 

18. Гемолітична хвороба новонароджених. Етіологія. Клінічні прояви. Лікування. 

Профілактика. 

19. Асфіксія новонароджених Етіологія. Клінічна картина. Лікування. Догляд. 

Профілактика. 

20. Пологові травми. Внутрішньочерепна родова травма. Етіологія. Клінічна картина. 

Лікування. Догляд. Профілактика. 

21. Гіповітамінози. Рахіт. Етіологія. Клінічні прояви. 

22. Анатомо-фізіологічні особливості кісткової системи. Профілактика і лікування 

хворих на рахіт. 

23. Гіпокальціємічний синдром. Етіологія. Клінічні ознаки. Лікування. Профілактика. 

24. Гострі розлади травлення у дітей раннього віку. Етіологія. Клінічні прояви. 

Лікування. Профілактика. Догляд. 

25. Гіпотрофія. Етіологія. Клінічна картина. Лікування. Профілактика. Догляд. 

26. Аномалії конституції. Ексудативно-катаральний діатез. Етіологія. Клінічні ознаки. 

Лікування. Профілактика. Догляд. 

27. Аномалії конституції. Лімфатико-гіпопластичний і нервово-артритичний діатез. 

Етіологія. Клінічні прояви. Лікування. Профілактика. Догляд. 

28. Анатомо-фізіологічні особливості ротової порожнини. Стоматит. Етіологія. 

Клінічна картина. Лікування. Догляд. Профілактика. 

29. Аскаридоз. Клінічні ознаки. Лікування. Профілактика. 

30. Ентеробіоз. Клінічні прояви. Лікування. Профілактика. 

31. Трихоцефальоз. Клінічна картина. Лікування. Профілактика. 

32. Пілоростеноз і пілороспазм. Етіологія і патогенез. Клінічні ознаки. Лікування. 

33. Гострий гастрит. Етіологія. Клінічні прояви. Лікування. Профілактика. 

34. Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання. 

Стенозувальнийларинготрахеобронхіт. Етіологія. Клінічна картина. Невідкладна 

допомога. 

35. Фолікулярна ангіна. Етіологія. Клінічна картина. Лікування. Догляд. Профілактика. 

36. Хронічний тонзиліт. Етіологія. Клінічні прояви. Лікування. Профілактика. 

Диспансерне спостереження. 

37. Гострий бронхіт. Етіологія. Клінічні ознаки. Лікування. Профілактика. 

38. Анатомо-фізіологічні особливості легень. Гостра пневмонія у дітей раннього віку. 

Етіологія, клінічна картина, лікування вогнищевої пневмонії. Догляд. 

39. Особливості перебігу пневмонії у новонароджених і недоношених дітей. Етіологія. 

Клінічні ознаки. Лікування. Догляд. 

40. Бронхіальна астма. Етіологія. Клінічні прояви. Лікування. Профілактика. 

Диспансерний нагляд. 

41. Анатомо-фізіологічні особливості органів кровообігу. Природжені вади серця, 

судин. Етіологія. Клінічні прояви. Лікування. Профілактика. Догляд. 

42. Ревматизм. Характеристика. Етіологія. Класифікація. Профілактика. 
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43. Ревматизм. Ендоміокардит. Етіологія. Клінічна картина. Лікування. Догляд. 

44. Ревматичний поліартрит. Етіологія. Клінічні ознаки. Етапи лікування. 

45. Ревматизм. Мала хорея. Клінічні ознаки. Лікування. Профілактика. 

46. Вегетосудинна дистонія. Етіологія. Клінічна картина. Лікування. Профілактика. 

47. Анатомо-фізіологічні особливості кровотворної системи. Анемія у дітей раннього 

віку. Етіологія. Клінічна картина. Лікування. Профілактика. Догляд. 

48. Лейкоз. Етіологія. Клінічні ознаки. Лікування. Профілактика. Догляд. 

49. Геморагічний васкуліт. Етіологія. Клінічні прояви. Лікування. Профілактика. 

50. Тромбоцитопенічна пурпура. Етіологія. Клінічна картина. Лікування. Профілактика. 

51. Гемофілія. Етіологія. Клінічні прояви. Лікування. Профілактика. Догляд. 

52. Анатомо-фізіологічні особливості сечових органів. Гострий пієлонефрит. Етіологія. 

Клінічні ознаки. Лікування. Профілактика. Догляд. 

53. Гострий гломерулонефрит. Етіологія. Клінічна картина. Лікування. Догляд. 

Профілактика. 

54. Анатомо-фізіологічні особливості ендокринних залоз (залоз внутрішньої секреції). 

Цукровий діабет. Етіологія. Клінічна картина. Лікування. Профілактика. Догляд. 

55. Гіпотиреоз. Етіологія. Клінічні прояви. Лікування. Прогноз. 

56. Імунопрофілактика інфекційних хвороб. Календар профілактичних щеплень. 

57. Грип. Етіологія. Клінічні ознаки. Лікування. Профілактика. Догляд. 

58. Аденовірусна інфекція. Етіологія. Клінічні ознаки. Лікування. Профілактика. 

Догляд. 

59. Туберкульоз. Характеристика. Етіологія. Віраж. Специфічна профілактика. 

60. Рання туберкульозна інтоксикація. Етіологія. Клінічна картина. Лікування. 

Неспецифічна профілактика туберкульозу. 

61. Первинний туберкульозний комплекс. Туберкульоз внутрішньогрудних 

лімфатичних вузлів. Етіологія. Клінічні ознаки. Туберкулінодіагностика. 

62. Дифтерія. Характеристика. Дифтерія мигдаликів. Етіологія. Епідеміологія. Клінічна 

картина. Ускладнення. Лікування. Заходи в осередку інфекції. 

63. Дифтерія гортані. Етіологія. Епідеміологія. Клінічні прояви. Лікування. Заходи в 

осередку інфекції. 

64. Рідкісні форми дифтерії. Етіологія. Епідеміологія. Клінічні ознаки. Специфічна 

профілактика дифтерії. Заходи в осередку інфекції. 

65. Кашлюк. Характеристика. Етіологія. Епідеміологія. Клінічна картина. Ускладнення. 

Лікування. Профілактика. Догляд. Заходи в осередку інфекції. 

66. Кір. Характеристика. Етіологія. Епідеміологія. Клінічні прояви. Ускладнення. 

Лікування. Догляд. Профілактика. Заходи в осередку інфекції. 

67. Краснуха. Характеристика. Етіологія. Епідеміологія. Клінічні ознаки. Лікування. 

Профілактика. 

68. Скарлатина. Характеристика. Етіологія. Епідеміологія. Клінічна картина. 

Ускладнення. Лікування. Профілактика. Заходи в осередку інфекції. 

69. Вітряна віспа. Характеристика. Етіологія. Епідеміологія. Клінічні прояви. 

Ускладнення. Лікування. Профілактика. Заходи в осередку інфекції. 

70. Епідемічний паротит. Характеристика. Етіологія. Епідеміологія. 

71. Менінгококова інфекція. Характеристика. Етіологія. Епідеміологія. Клінічні прояви. 

Лікування. Профілактика. Заходи в осередку інфекції. 

72. Менінгококова інфекція. Менінгококцемія. Етіологія. Епідеміологія. Клінічна 

картина. Лікування. Профілактика. Заходи в осередку інфекції. 

73. Дизентерія. Етіологія. Епідеміологія. Клінічні ознаки. Лікування. Профілактика. 

Заходи в осередку інфекції. 

74. Колі-ентерит. Етіологія. Епідеміологія. Клінічна картина. Лікування. Профілактика. 

Заходи в осередку інфекції. 

75. Сальмонельоз. Етіологія. Епідеміологія. Клінічні прояви. Профілактика. Заходи в 
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осередку інфекції. 

76. Гепатит А. Етіологія. Епідеміологія. Клінічна картина. Лікування. Заходи в осередку 

інфекції. 

77. Гепатит В. Етіологія. Епідеміологія. Клінічні прояви. Лікування. Профілактика. 

Заходи в осередку інфекції. 

78. СНІД. Етіологія. Клінічна картина. Епідеміологія. Лікування. Профілактика. 

79. Гостра дихальна недостатність. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

80. Стенозувальний ларинготрахеїт. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

81. Напад бронхіальної астми. Астматичний стан. Невідкладна допомога на 

догоспітальному етапі. 

82. Гіпертермічний синдром. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

83. Судомний синдром. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

84. Непритомність. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

85. Колапс. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

86. Анафілактичний шок. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

87. Набряк Квінке. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

88. Гіперглікемічна кома. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

89. Гіпоглікемічна кома. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

90. Носова кровотеча. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

91. Легенева кровотеча. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

92. Шлунково-кишкова кровотеча. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

93. Ознаки клінічної і біологічної смерті. Реанімація у випадку клінічної смерті. 

94. Основи охорони праці в педіатрії. 

 

З ХІРУРГІЇ 

1. Вклад М.І. Пирогова в хірургію. 

2. Кістки, їх з’єднання, особливості будови, функції; 

3. Основні групи м’язів людини, їхні властивості та функції; 

4. Шляхи проникнення інфекції в рану. Поняття про внутрішньолікарняну інфекцію; 

профілактика її. 

5. Поняття про антисептику та асептику. 

6. Фізична антисептика. 

7. Стерилізація, методи її. Контроль за стерильністю. 

8. Оброблення операційного поля. 

9. Класифікація кровотеч. Гостра крововтрата, її критерії, клінічні ознаки. 

10. Кровотечі в порожнини та порожнисті органи, їхні клінічні ознаки. 

11. Тимчасові та остаточні методи спинення кровотечі. 

12. Лабораторні та інструментальні методи діагностики кровотеч. 

13. Поняття про пов’язку та перев’язку. Види пов’язок. 

14. Наркоз: поняття, види. Схеми інгаляційного наркозу. 

15. Стадії ефірного наркозу. 

16. Ускладнення масочного інгаляційного наркозу. 

17. Неінгаляційний наркоз, його переваги, недоліки. Речовини для наркозу. 

18. Місцева анестезія. Види. Речовини для анестезії. 

19. Провідникова анестезія. 

20. Анестезія змазуванням чи оприскуванням. 

21. Інфільтраційна анестезія за Вишневським. 

22. Спинномозкова і перидуральна анестезія. Методика, можливі ускладнення. 

23. Поняття про групи крові. 

24. Поняття про резус-фактор. 

25. Показання та протипоказання до гемотрансфузій. 

26. Ускладнення під час переливання крові. 
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27. Догляд за хворими до, під час і після гемотрансфузій. 

28. Препарати крові. Характеристика. Показання до використання. 

29. Профілактика зараження СНІДом в умовах стаціонару. 

30. Кровозамінники. Характеристика їх. 

31. Шляхи і методи введення інфузійних розчинів. 

32. Загальна схема трансфузій. 

33. Консервація і зберігання крові. 

34. Поняття про хірургічну операцію. Види хірургічних операцій. 

35. Методика обстеження хірургічного хворого. Документація. Деонтологічні аспекти 

в роботі. 

36. Загальний аналіз крові в нормі та за наявності патології. 

37. Загальний аналіз сечі в нормі та за наявності патології. 

38. Поняття про передопераційний період. Підготовка хворого до планової та 

екстреної операції. 

39. Поняття про післяопераційний період. Профілактика ранніх і пізніх ускладнень. 

40. Поняття про рани. Види ран. Принципи надання першої медичної допомоги в разі 

поранення. Активно-пасивна профілактика правця у випадку ушкодження. 

Транспортування потерпілого. 

41. Первинне хірургічне оброблення поверхневих ран м’яких тканин, показання та 

протипоказання до операції. Можливі помилки під час оброблення ран. Принципи 

й техніка дренування ран. 

42. Загальні та місцеві ознаки нагноєння ран. Основні принципи місцевого лікування. 

Догляд за хворими з гнійними ранами залежно від перебігу ранового процесу. 

43. Хірургічний шок. Причини, патогенез, клінічна картина, діагностика. Фази й стадії 

хірургічного шоку. Роль фельдшера в транспортуванні та інтенсивній терапії 

хворих з травматичним шоком. Зміст протишокових заходів в умовах військових 

дій та екстремальних ситуацій. 

44. Травматизм. Види й профілактика травматизму. Поняття про ізольовані, змішані та 

комбіновані травми. Принципи надання першої медичної допомоги. 

45. Закриті механічні травми тканин (забій, розтягнення, розрив, струс і 

роздавлювання). Синдром тривалого роздавлювання. Симптоми, надання першої 

медичної допомоги, транспортування. Особливості лікування. 

46. Переломи кісток. Види, клінічні симптоми переломів. Роль фельдшера у наданні 

першої медичної допомоги в разі переломів. Принципи лікування хворого з 

переломом кісток. 

47. Вивихи. Клінічна картина. Діагностика. Роль фельдшера в наданні першої 

медичної допомоги в разі вивихів. Принципи лікування хворого звивихом. 

48. Опіки. Класифікація, визначення площі та клінічна картина опіків. Тактика 

фельдшера під час надання першої медичної допомоги. Принципи лікування 

хворих з опіками. Опікова хвороба. Принципи лікування. 

49. Електротравма. Загальна та місцева дія електричного струму, перша медична 

допомога у разі електротравми. Показання до проведення серцево-легеневої 

реанімації. 

50. Види холодової травми. Класифікація відморожень за ступенем ушкодження. 

Клінічна картина. Тактика фельдшера в наданні першої медичної допомоги. 

Лікування та догляд за хворими з відмороженнями. Профілактика холодової 

травми. 

51. Гостра гнійна хірургічна інфекція. Шляхи зараження. Профілактика та лікування 

окремих видів гнійно-запальних захворювань — фурункула, карбункула, абсцесу, 

флегмони, бешихи, остеомієліту, тромбофлебіту тощо. 

52. Загальна гнійна хірургічна інфекція. Види сепсису. Клінічна картина та лікування. 

53. Септичний шок, клінічна картина, перша медична допомога, реанімаційні заходи. 
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54. Поняття про анаеробну інфекцію. Газова гангрена, правець. Клінічна картина. 

55. Профілактика анаеробної інфекції після поранень. Перша медична допомога при 

анаеробній інфекції. Комплексна терапія газової гангрени, правця. 

56. Хірургічний туберкульоз та його форми. Клінічна картина, діагностика та 

лікування кістково-суглобового туберкульозу. 

57. Поняття про доброякісні і злоякісні пухлини, їхня класифікація. Клінічна картина 

доброякісних та злоякісних пухлин, профілактика та лікування. Організація 

онкологічної служби в Україні. Значення загальної диспансеризації в ранній 

діагностиці пухлин. 

58. Уявлення про некроз. Причини. Суха та волога гангрена. Місцеві й загальні 

прояви. Профілактика та лікування, догляд за хворими після операції. 

59. Закрита черепно-мозкова травма. Діагностика струсу і стиснення головного мозку. 

Перша медична допомога, транспортування. Принципи лікування хворих. 

60. Перелом склепіння та основи черепа. Діагностика та перша медична допомога. 

Особливості транспортування хворих. 

61. Травми шиї, відкриті та закриті ушкодження м’яких тканин та органів шиї. 

Діагностика ушкоджень. Тактика фельдшера під час надання першої медичної 

допомоги в разі ушкодження шиї. Профілактика повітряної емболії при пораненнях 

вен шиї. 

62. Опіки стравоходу. Клінічна картина. Тактика фельдшера під час надання першої 

медичної допомоги. Принципи лікування хворих з опіками стравоходу. 

Особливості догляду за хворими з гастростомою. 

63. Механічна травма грудної клітки: забій, струс, стиснення. Діагностика. Тактика 

фельдшера під час надання першої медичної допомоги хворим з травмою грудної 

клітки. Лікування. 

64. Поняття про пневмоторакс. Види пневмотораксу. Тактика фельдшера під час 

надання першої медичної допомоги хворим з пневмотораксом. Лікування хворих. 

65. Запальні захворювання грудної залози. Симптоми, лікування хворих, профілактика 

маститу. 

66. Переломи ребер. Симптоми множинних і подвійних переломів ребер. Перша 

медична допомога, особливості транспортування. 

67. Доброякісні та злоякісні пухлини грудної залози. Симптоми, диференційний 

діагноз. Лікування хворих з пухлинами грудної залози. Профілактика онкологічних 

захворювань грудної залози. 

68. Закриті й відкриті ушкодження легень, серця, магістральних судин. Діагностика, 

перша медична допомога, особливості транспортування хворих. 

69. Захворювання стравоходу, рак стравоходу. Варикозне розширення вен стравоходу. 

Клінічна картина. Лікування. Надання першої медичної допомоги в разі кровотечі з 

вен стравоходу. 

70. Черевна грижа; клінічна картина, діагностика, лікування. Перша медична допомога 

і показання до госпіталізації, особливості транспортування. Показання до 

оперативного лікування. 

71. Механічна травма живота. Діагностика. Гострий живіт при травмі живота. Перша 

медична допомога й показання до госпіталізації. Особливості транспортування. 

Показання до оперативного лікування. 

72. Гострий перитоніт. Причини, симптоми, діагностика. Перитоніт місцевий і 

загальний. Догляд за хворими після операції. Перша медична допомога й показання 

до оперативного лікування. Особливості транспортування. 

73. Гострий апендицит. Клінічна картина, діагностика, лікування. Догляд за хворими в 

післяопераційний період. 

74. Шлунково-кишкові кровотечі. Причини кровотечі в порожнисті органи. 

Діагностика кровотеч. Невідкладна допомога. Консервативні та оперативні методи 
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лікування. 

75. Гостра непрохідність кишок. Діагностика, перша медична допомога, особливості 

транспортування, показання до оперативною лікування. 

76. Ускладнення виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Діагностика, 

перша медична допомога, показання до госпіталізації, консервативне та оперативне 

лікування хворих. Особливості догляду за хворими З дренажем черевної 

порожнини. 

77. Гострий холецистит. Гострий панкреатит. Клінічна картина, діагностика, 

особливості лікування. Тактика фельдшера в разі гострого холециститу та 

панкреатиту. 

78. Запальні захворювання прямої кишки та прилеглих до неї тканин. Клінічна картина 

і діагностика, консервативне та оперативне лікування. Геморой. Діагностика та 

лікування. Особливості догляду за хворими в проктологічному відділенні. 

79. Пухлини товстої і прямої кишок. Діагностика та лікування. Роль профілактичних 

обстежень у ранній діагностиці пухлин. Особливості догляду за хворими зі 

штучними норицями. 

80. Закриті й відкриті ушкодження сечових і статевих органів. Клінічна картина, 

перша медична допомога й лікування. Особливості транспортування хворих з 

урологічними травмами. 

81. Аденома передміхурової залози. Клінічна картина, діагностика, лікування. Перша 

медична допомога в разі гострого затримання сечі. Показання до накладання 

надлобкової сечової нориці. Особливості догляду за хворими з надлобковою 

сечовою норицею. 

82. Перелом хребта. Діагностика ушкоджень хребців і спинного мозку. Перша медична 

допомога, транспортування та лікування. Клінічна картина та діагностика. 

83. Переломи кісток таза. Ускладнення при переломах кісток таза. Діагностика, перша 

допомога, транспортування і лікування. 

84. Переломи кісток плеча. Клінічні ознаки, перша медична допомога, лікування. 

Особливості надання першої допомоги у випадку відкритих переломів. 

85. Переломи кісток передпліччя, кисті і пальців. Перша медична допомога, 

транспортування і лікування, іммобілізація. 

86. Перелом стегна. Клінічна картина, перша медична допомога в разі відкритих 

переломів. 

87. Переломи кісток гомілки та пальців стопи. Особливості надання першої медичної 

допомоги у випадку відкритих переломів. 

88. Запальні захворювання верхньої кінцівки. Панарицій. Принципи оперативного 

лікування. 

89. Облітеруючі захворювання судин нижньої кінцівки. Діагностика, клінічна картина, 

перша медична допомога, принципи лікування. 

90. Запальні захворювання нижньої кінцівки. Гнійний артрит. Діагностика, перша 

медична допомога, лікування. Остеомієліт кісток нижньої кінцівки. 

91. Вогнепальні поранення. Пошкодження тканини тіла в разі вогнепального 

поранення. 

 

З АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ 

1. Історія розвитку акушерства та гінекології в Україні. 

2. Будову, топографію, функції органів жіночої статевої системи. 

3. Особливості та значення анамнезу в гінекології, методика збирання анамнезу. 

4. Методика і значення гінекологічного дослідження. 

5. Додаткові методи дослідження в гінекології (інструментальні). 

6. Піхвові мазки: види, техніка взяття. 

7. Аномалії жіночих статевих органів: причини виникнення, клінічні прояви, 
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діагностика, профілактика. 

8. Неправильні положення матки: причини, клінічні прояви, діагностика, 

профілактика. 

9. Порушення менструального циклу (за типом дисфункційних маткових кровотеч): 

етіологія, клінічні прояви, діагностика, профілактика. 

10. Порушення менструального циклу (за типом аменореї): етіологія, клінічні прояви, 

діагностика, профілактика. 

11. Запальні захворювання жіночих статевих органів (загальні дані). 

12. Трихомоніаз. 

13. Запальні хвороби зовнішніх статевих органів та піхви неспецифічної етіології: 

клінічна картина, діагностика, лікування. 

14. Пухлини. Характеристика злоякісних і доброякісних пухлин. Онкологічна служба в 

Україні. 

15. Передракові хвороби. Значення профілактичних оглядів у діагностиці 

пухлиноподібних захворювань і пухлин. Рання діагностика раку. 

16. Доброякісні пухлини матки: клінічна картина, діагностика, принципи лікування. 

17. Доброякісні пухлини яєчників: клінічна картина, діагностика, лікування. 

18. Злоякісні пухлини шийки матки: стадії поширення, клінічна картина, діагностика, 

значення біопсії, принципи комбінованого лікування. 

19. Рак тіла матки: значення діагностичного вишкрібання, клінічна картина, принципи 

лікування.  

20. Злоякісні новоутворення яєчників: стадії поширення, діагностика, принципи 

лікування. 

21. Травми жіночих статевих органів (ушкодження, нориці): етіологія, клінічна картина, 

лікування, діагностика, профілактика. 

22. Позаматкова вагітність: причини, клінічна картина, діагностика, лікування, 

невідкладна допомога. 

23. Апоплексія яєчників, перекручування ніжки кісти та кістоми яєчника: клінічна 

картина, діагностика, невідкладна допомога. 

24. Хірургічне лікування в гінекології: підготовка хворих до операції, догляд за 

післяопераційними хворими. 

25. Види інструктажів з охорони праці. 

26. Інфекційна безпека та інфекційний контроль. 

27. Індивідуальні засоби захисту медичного персоналу в гінекології. 

28. Види відповідальності за порушення трудової дисципліни. 

29. Гестози вагітних: поняття, класифікація. 

30. Гестози першої половини вагітності: клінічна картина, принципи лікування. 

31. Гестози другої половини вагітності: класифікація, діагностичні критерії. 

32. Прееклампсія легкого та середнього ступеня тяжкості: тактика, принципи 

лікування. 

33. Тяжкі форми пізнього гестозу вагітних: тактика, перша допомога. 

34. Профілактика гестозів вагітних. 

35. Ведення вагітності та пологів при серцево-судинній патології. 

36. Хвороби нирок і вагітність. 

37. Ізосерологічна несумісність крові матері та плода за резус-фактором та системою 

АВ0; особливості ведення вагітності та пологів. 

38. Інфекційні захворювання і вагітність (TORCH) — особливості ведення вагітності і 

пологів. 

39. Невиношування вагітності: причини мимовільного аборту, стадії розвитку, 

профілактика.Тактика. 

40. Передчасні пологи, особливості ведення. 

41. Переношування вагітності: діагностика, тактика, особливості ведення пологів. 



12 

 

 


