




Атестаційний кваліфікаційний комплексний іспит зі спеціальності 5.12010101
«Лікувальна справа» дає оцінку практичних навичок, вмінь та теоретичних знань
випускників, демонструє здатність майбутніх фахівців до проведення діагностики,
лікування найбільш поширених захворювань та надання невідкладної допомоги. До іспиту
допускаються студенти, які в повному обсязі виконали всі умови навчального процесу.
Відповідно до Примірних навчальних планів (2011 р.) з підготовки молодших
медичних спеціалістів (фельдшерів) у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації
МОЗ України навчання завершується Підсумковою атестацією, яка здійснюється в два
етапи:
І. Відповідно до рекомендаційного листа МОЗ України від 23.09.2011 №08.01-47/1715
«Про проведення ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок М. Лікувальна справа» з
2011/2012 н.р. запроваджений як складова частина Атестації (теоретична частина –
тестовий контроль) у всіх вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку
молодших спеціалістів галузі знань 1201 «Медицина», в тому числі Коледжі МКУ імені
Пилипа Орлика.
Ліцензійний інтегрований іспит «Крок М. Лікувальна справа»
проводиться ДО «Центром тестування професійної компетентності фахівців з вищою
освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я
України у визначені терміни за буклетами, підготовленими вищевказаним Центром.
ІІ. Атестаційний кваліфікаційний іспит зі спеціальності «Лікувальна справа»
проводиться на базі навчально-методичного реабілітаційного Центру «Ріа Мед» міста
Миколаєва і включає в себе питання з внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії,
акушерства та гінекології.
Кожному студенту пропонується виконати наступні завдання:
 відповідно схеми і методики обстеження пацієнта в умовах лікувальнопрофілактичного закладу виконати обстеження хворого з встановленням
попереднього діагнозу, плану обстеження та лікування пацієнта. Ця частина іспиту
проводиться в стаціонарі біля ліжка хворого;
 демонстрація практичних навичок з внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії,
акушерства та гінекології в навчально-практичному центрі згідно вимог Освітньокваліфікаційної характеристики 5.12010101 «Лікувальна справа». Студент виконує
чотири практичних завдання, відповідно з внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії,
акушерства та гінекології;
 вирішення ситуаційних задач з надання невідкладної долікарської допомоги, які
включають невідкладні стани з внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії,
акушерства та гінекології в галузі згідно вимог Освітньо-кваліфікаційної
характеристики 5.12010101 «Лікувальна справа».
Для підготовки до комплексної кваліфікаційної атестації цикловою комісією з медицини
відповідно до Освітньо-кваліфікаційної характеристики 5.12010101 "Лікувальна справа"
пропонуються:
перелік теоретичних питань з підготовки до комплексної кваліфікаційної атестації;
перелік практичних навичок;
перелік рекомендованої основної та додаткової літератури;
критерії оцінювання знань та вмінь студентів (додаток I);
 протокол оцінювання знань та вмінь студентів (додаток II);
 карта первинного огляду пацієнта (додаток III)
 навчальні програми з дисциплін, які винесені на комплексну кваліфікаційну
атестацію;
 комплект комплексних кваліфікаційних завдань;
 перелік оснащення, передбачений для використання під час підготовки студентами,
алгоритми виконання практичних навиків, нормативні документи, макети, моделі,
бланки документів.
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ЗАВДАННЯ І. Знаючи схему і методику обстеження пацієнта в умовах лікувальнопрофілактичного закладу виконати обстеження хворого з встановленням
попереднього діагнозу, плану обстеження та лікування пацієнта.
Ця частина іспиту проводиться в стаціонарі біля ліжка хворого.
Випускник повинен показати знання з наступних позицій:
1. Проведення суб'єктивного обстеження та аналіз отриманих даних. Користуючись
картою первинного огляду пацієнта, шляхом спілкування з пацієнтом, хворою дитиною та
її батьками.
2. Проведення фізичного обстеження пацієнта та аналіз отриманих даних. За допомогою
карти первинного огляду пацієнта
3. Проведення обстеження органів дихання та аналіз отриманих даних. Вміти
проводити: огляд грудної клітки, пальпацію грудної клітки; пальпацію молочних залоз;
порівняльну та топографічну перкусію грудної клітки; аускультацію легень та підрахунок
частоти дихання.
4. Проведення обстеження системи кровообігу та аналіз отриманих даних.
5. Проведення обстеження органів травлення та аналіз отриманих даних. Вміти проводити: огляд живота; перкусію живота; аускультацію живота; огляд анальної ділянки;
обстеження прямої кишки; поверхневу та глибоку пальпацію живота; перевірку симптомів
Щоткіна-Блюмберга, Ортнера, Кера, Мерфі, френікус-симптом; оцінювання випорожнень.
6. Проведення обстеження сечовидільної системи та статевої системи і аналіз
отриманих даних. Вміти проводити: огляд зовнішніх сечових та статевих органів;
пальпацію нирок; пальпацію сечового міхура; перевірку симптому Пастернацького;
оцінювання сечі.
7. Проведення обстеження нервово-психічної системи та аналіз отриманих даних. Вміти
оцінювати нервово-психічний розвиток пацієнта та перевіряти набуті уміння і навички:
стан черепно-мозкових нервів; рухову функцію, чутливість, рівновагу; пальценосову пробу;
стан менінгеальних оболонок.
8. Проведення обстеження вагітної. За допомогою медичного обладнання вміти:
вимірювати обвід живота; вимірювати висоту стояння дна матки; вислуховувати
серцебиття плода; проводити пробу Мак-Клюра-Олдріча; володіти прийомами Леопольда;
визначати строк вагітності та пологів; зважувати вагітну та аналізувати збільшення маси
тіла; вимірювати зовнішні розміри тазу; вимірювати індекс Соловьйова; визначати
діагональну кон’югату; розраховувати справжню кон’югату.
9. Проведення обстеження роділлі.
10. Проведення обстеження пацієнтки. З метою виявлення патології шийки матки та
піхви, використовуючи двостулкове, ложкоподібне дзеркала та підіймач.
11. Проведення обстеження новонародженого. Вміти оцінювати стан новонародженого
за шкалою Апгар.
12. Проведення додаткових методів обстеження. Користуючись відповідними
методиками, медичним обладнанням.
Випускник повинен показати вміння з наступних позицій:
 збирати скарги, анамнез захворювання, анамнез життя, епідеміологічний анамнез;
 оцінювати анамнестичні дані.
 оцінювати загальний стан пацієнта;
 проводити огляд та пальпацію шкіри, підшкірної основи; периферичних
лімфатичних вузлів; голови та обличчя; очей, повік, склер, кон'юнктиви, зіниць;
носа; вух; волосся; губ, ротової порожнини, зубів, язика; шиї, щитоподібної залози;
м'язів; хребта; кінцівок, суглобів;
 за допомогою медичного обладнання проводити антропометричні виміри;
 оцінювати фізичний розвиток дітей за допомогою стандартних таблиць;
 визначати стан живлення;
 вимірювати температуру тіла та здійснювати реєстрацію в температурному листі.
 забір матеріалу від хворого на бактеріоскопічне, бактеріологічне дослідження;
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забір матеріалу на серологічне дослідження;
забір матеріалу від хворих з підозрою на особливо небезпечні інфекції, венеричні
захворювання;
 доставку матеріалу в лабораторію;
 дослідження сечі на білок;
 дослідження крові на гемоглобін та ШОЕ;
 запис електрокардіограми, аналіз її значних патологічних змін;
 спірометрію;
 експрес-діагностику глюкози та кетонових тіл у сечі;
 оцінювання результатів дослідження крові;
 оцінювання визначення групи крові та резус-належності;
 оцінювання проби на сумісність донора та реципієнта;
 визначення якості крові та її препаратів до переливання;
 оцінювання результатів дослідження сечі;
 взяття матеріалу методом мазків-відбитків;
 люмінесцентну діагностику.
Вміти проводити: огляд ділянки серця, огляд великих судин; пальпацію
верхівкового поштовху; перкусію серця; аускультацію серця; пальпацію артеріальних,
венозних судин кінцівок; пальпацію черевної аорти; дослідження властивостей пульсу;
вимірювання артеріального тиску.
З метою виявлення клінічно-вузького таза
вміти перевіряти ознаки Вастена і
Цангейместера; з метою виявлення аномалій пологової діяльності вміти пальпаторно
визначати силу, тривалість, частоту перейм; з метою виявлення травм шийки матки,
промежини, піхви підчас пологів вміти оглядати післяпологові шляхи; за допомогою
стандартних методик вміти: оглядати послід на цілісність; визначати об’єм крововтрати;
визначати ознаки відокремлення посліду за методами (Шредера, Альфельда, ЧукаловаКюстнера).
Вміти проводити дзеркальне дослідження; брати мазки на: ступінь чистоти піхви;
цитологічне дослідження; гормональне обстеження.
ЗАВДАННЯ ІІ. Вирішення ситуаційних задач з надання невідкладної долікарської
допомоги. В перелік задач включаються невідкладні стани з внутрішньої медицини,
хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології згідно вимог Освітньо-кваліфікаційної
характеристики "Молодший спеціаліст".
Випускник повинен поставити попередній діагноз та надати невідкладну допомогу при
таких
невідкладних
станах
та
захворюваннях:
1. Гострі та хронічні захворювання
набряк легень
органів дихання:
стенокардія
напад бронхіальної астми
інфаркт міокарда
стенозуючий ларинготрахеїт
аритмія
астматичний статус
гіпертонічний криз
пневмоторакс, гемоторакс
кардіогенний шок
гостра дихальна недостатність
захворювання судин кінцівок
кровохаркання
3. Гострі та хронічні захворювання
легенева кровотеча
травного каналу:
носова кровотеча
гострий живіт
2. Гострі та хронічні захворювання
кишковий токсикоз
системи кровообігу:
печінкова кома
непритомність
печінкова коліка
колапс, шок
шлункова кровотеча
кардіальна астма
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4. Гострі та хронічні захворювання
сечової та статевої систем:
ниркова коліка
гостра ниркова недостатність
гостра затримка сечі
5. Гострі та хронічні алергійні
захворювання:
набряк Квінке
анафілактичний шок
сироваткова хвороба
кропивниця
6. Ендокринні захворювання
гіперглікемічна кома
гіпоглікемічна кома
7. Гострі та хронічні захворювання
органів кровотворення
8. Гострі та хронічні отруєння
9. Гострі та хронічні професійні
захворювання
10. Гострі та хронічні захворювання
шкіри та підшкірної основи
11. Венеричні захворювання та
захворювання, які передаються
статевим шляхом
12. Гострі та хронічні захворювання
опорно-рухового апарату.
13. Закриті механічні ушкодження

18. Захворювання, які викликані
анаеробною інфекцією
19. Гіпо-, гіпер-, авітамінози,
порушення обміну речовин
20. Спадкові захворювання
21. Захворювання новонароджених,
пов’язані з актом пологів
22. Захворювання новонароджених,
пов’язані з інфікуванням
23. Гострі та хронічні інфекційні
захворювання, що передаються:
- фекально-оральним шляхом
- аерогенним шляхом
- трансмісивним шляхом
- контактно-побутовим шляхом
24. Групи особливо небезпечних
інфекцій (холера, чума, жовта
лихоманка, геморагічні лихоманки
Ебола, Марбурга)
25. Первинні симптоми СНІДу
26. Інфекційно-токсичний шок
27. Онкологічні захворювання
зовнішньої локалізації
28. Гострі та хронічні захворювання
придатків ока та очного яблука:
- катаракта
- глаукома
29. Гострі та хронічні захворювання
вуха
30. Стоматологічні захворювання
31. Гіпертермічний синдром
32. Судоми
33. Коматозні стани
34. Термінальні станя

14. Відкриті механічні ушкодження
(рани)
15. Термічні ушкодження
16. Зовнішні кровотечі
17. Внутрішні кровотечі

ЗАВДАННЯ ІІІ. Виконання практичних навичок з догляду за хворим, діагностичних
обстежень, лікувальних і профілактичних заходів, проведення фізіотерапевтичних
процедур, ведення документації, забезпечення санепідемічного режиму, принципів
раціонального харчування.
Випускник повинен показати вміння та знання при виконанні наступних практичних
навичок:
1. Перелік практичних навичок з внутрішньої медицини
1.
Дати рекомендації щодо дієтичного харчування при захворюваннях шлунковокишкового тракту, нирок, при цукровому діабеті.
2.
Термометрія. Правила проведення термометрії, дезінфекція та зберігання
термометрів. Цифровий і графічний запис температури в температурний лист.
3.
Характеристика пульсу. Визначення та реєстрація даних.
4.
Вимірювання артеріального тиску, аналіз та реєстрація даних.
5.
Застосування гірчичників.
6.
Застосування зігрівального компресу.
7.
Застосування грілки, міхура з льодом.
8.
Застосування банок.
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9.
Підготовка пацієнта та необхідного обладнання до проведення плевральної
пункції.
10. Збирання харкотиння для лабораторного дослідження.
11. Методи оксигенотерапії. Техніка подавання кисню пацієнту.
12. Виконання очисної клізми.
13. Виконання сифонної клізми.
14. Виконання послаблювальної клізми.
15. Виконання лікувальної клізми.
16. Промивання шлунка товстим зондом.
17. Взяття калу для копрологічного дослідження, на приховану кров.
18. Підготовка пацієнтів до ендоскопічного методу обстеження органів травлення,
рН-метрії.
19. Підготовка пацієнта до рентгеноскопії шлунку, ірігоскопії.
20. Підготовка пацієнта до холецистографії .
21. Визначення добового діурезу, водного балансу, оцінка та реєстрація результатів.
22. Визначення вмісту глюкози й ацетону в сечі експрес –методом.
23. Виконання внутрішньошкірної, підшкірної ін′єкцій.
24. Способи введення антибіотиків.
25. Розведення антибіотиків. Виконання алергологічних проб на чутливість до
лікарського препарату.
26. Інсулінотерапія. Введення інсуліну різними видами шприців.
27. Введення біциліну.
28. Венопункція. Взяття венозної крові для лабораторного дослідження. Дотримання
правил техніки безпеки при роботі з кров'ю.
29. Виконання внутрішньовенного струминного введення лікарського препарату.
30. Виконання внутрішньовенного краплинного введення лікарського препарату.
31. Виконання дуоденального зондування.
32. Виконання фракційного зондування шлунка.
33. Застосування отруйних, сильнодіючих та наркотичних препаратів, ведення
медичної документації.
34. Профілактика СНІДу в умовах ФАПу, станції швидкої допомоги, лікувального
закладу.
35. Використання індивідуальних засобів захисту при взятті біологічного матеріалу в
терапевтичному відділенні, протитуберкульозному закладі.
36. Запис електрокардіограми.
37. Проведення пікфлоурометрії.
2. Перелік практичних навичок з хірургії
1.
Підготувати стерильний стіл для перев’язувальної медсестри.
2.
Скласти набір інструментів для венесекції.
3.
Підготувати розчин і обробити руки С-4.
4.
Скласти набір інструментів для ампутації нижньої кінцівки.
5.
Підготувати гумові рукавички до стерилізації.
6.
Скласти набір інструментів для трахеоcтомії.
7.
Скласти набір інструментів для трепанації черепа.
8.
Скласти набір інструментів для лапароцентезу.
9.
Підготувати розчин і обробити руки за методом Спасокукоцького – Кочергіна.
10. Скласти набір інструментів для скелетного витяжіння.
11. Скласти набір інструментів для апендектомії.
12. Скласти набір інструментів для ПХО.
13. Підготувати інструменти для стерилізації після гнійного втручання.
14. Підготувати необхідні інструментів для вскриття панаріцію під місцевою
анестезією по Оберсту – Лукашевичу.
15. Одягання стерильного халату та маски медсестрою.

6

16. Накласти пов’язку ―чепець‖.
17. Накласти пов’язку на колінний суглоб.
18. Накласти пов’язку ―лицарська рукавичка‖.
19. Накласти пов’язку ―вуздечка‖.
20. Накласти колосовидну пов’язку на плечовий суглоб.
21. Накласти пов’язку Дезо.
22. Накласти хрестостоподібну пов’язку на потилицю.
23. Провести пробу на індивідуальну сумісність крові донора та реципієнта по групі.
24. Провести пробу на індивідуальну резус-сумісність крові донора та реципієнта.
25. Визначити групу крові за допомогою цоліклонів анти – А та анти – В.
26. Накласти джгут при пораненні верхньої третини плеча.
27. Провести транспортну іммобілізацію при переломі хірургічної шийки лівої
плечової кістки.
28. Накласти шину Крамера при переломі двох кісток гомілки.
29. Провести туалет гнійної рани.
30. Провести серцево – легеневу реанімацію.
3. Перелік практичних навичок з педіатрії
1.
Проведення першого туалету новонародженої дитини.
2.
Техніка зважування дітей різного віку.
3.
Техніка вимірювання зросту у дітей.
4.
Техніка вимірювання окружності голови.
5.
Техніка вимірювання грудної клітки.
6.
Техніка ранкового туалету грудної дитини.
7.
Закрапування крапель у вуха, носові ходи, кон’юнктивальний мішок.
8.
Годування дитини через зонд.
9.
Відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів.
10. Проведення штучної вентиляції легень і закритого масажу серця.
11. Вимірювання температури тіла дитині.
12. Оброблення слизової оболонки ротової порожнини при пліснявці та стоматиті.
13. Техніка оброблення пуповинного залишку і пупкової ранки.
14. Розрахунок разової і добової потреби в їжі.
15. Техніка проведення контрольного зважування.
16. Техніка введення газовідвідної трубки.
17. Техніка промивання шлунка дитині раннього віку.
18. Взяття калу на виявлення яєць гельмінтів.
19. Зіскрібок на ентеробіоз.
20. Взяття калу на бактеріологічне дослідження.
21. Техніка проведення очисної клізми дитині раннього віку.
22. Техніка проведення лікувальної клізми дитині раннього віку.
23. Техніка підрахунку частоти дихання й пульсу у дітей раннього віку.
24. Техніка вимірювання артеріального тиску в дитини.
25. Техніка проведення інгаляцій.
26. Діагностична проба на індивідуальну чутливість до антибіотиків.
27. Техніка постановки зігрівального компресу на вухо.
28. Взяття сечі для загального аналізу.
29. Взяття сечі за методикою Нечипоренка.
30. Взяття сечі за методикою Зимницького.
31. Взяття мазка з носоглотки на наявність менінгокока.
32. Взяття мазків зі слизової оболонки мигдаликів і носа для бактеріологічного
дослідження та визначення чутливості до антибіотиків.
33. Проведення діагностичної проби Манту.
4. Перелік практичних навичок з акушерства
1.
Визначення строку вагітності та пологів.
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2.
Вимірювання зовнішніх розмірів тазу.
3.
Вимірювання індексу Соловйова та істинної кон’югати.
4.
Вимірювання висоти стояння дна матки та обводу живота.
5.
Визначення передбачувальної маси плода.
6.
Проведення зовнішнього акушерського обстеження за допомогою прийомів
Леопольда.
7.
Аускультація серцебиття плода.
8.
Проведення підготовки роділлі до внутрішнього акушерського дослідження.
9.
Проведення підготовки роділлі до прийому пологів.
10. Підготовка стерильного столика до прийому пологів .
11. Проведення туалету породіль, догляд за швами на промежині.
12. Техніка зціджування молока та догляду за молочними залозами.
13. Огляд шийки матки у дзеркалах.
14. Забір матеріалу з шийки матки для цитологічного дослідження.
15. Забір матеріалу для бактеріоскопічного дослідження.
16. Забір матеріалу з піхви та цервікального каналу для бактеріологічного
дослідження .
17. Проведення бімануального дослідження.
18. Проведення вагінальної ванночки, спринцювання.
19. Заповнення паспортної частини медичної картки стаціонарного (гінекологічного)
хворого.
20. Заповнення бланку-направлення на лабораторне обстеження .
Перелік практичних навичок з гінекології
21. Заповнення паспортної частини медичної карти.
22. Оформлення направлень для лабораторного обстеження.
23. Збирання анамнезу.
24. Огляд шийки матки за допомогою дзеркал.
25. Взяття матеріалу для цитологічного дослідження.
26. Взяття матеріалу з піхви та цервікального каналу для бактеріоскопічного
дослідження.
27. Взяття матеріалу з піхви та цервікального каналу для бактеріологічного
дослідження.
28. Взяття матеріалу з піхви для гормональної кольпоцитодіагностики.
29. Проведення бімануального дослідження.
30. Проведення спринцювання піхви.
31. Проведення піхвової ванночки.
32. Введення піхвового тампона.
33. Підготовка набору інструментів для проведення пункції черевної порожнини
через заднє склепіння піхви.
34. Підготовка набору інструментів для вишкрібання порожнини матки.
35. Підготовка набору інструментів для біопсії шийки матки.
36. Підготовка набору інструментів для аспіраційної біопсії.
37. Підготовка набору інструментів для зондування порожнини матки.
38. Підготовка жінки до УЗО.
39. Надання невідкладної медичної допомоги при гострому животі в гінекології.
40. Надання невідкладної медичної допомоги при травмах жіночих статевих органів.
41. Надання невідкладної медичної допомоги при маткових кровотечах.
42. Проведення туалету післяопераційних хворих, догляд за швами на промежині.
43. Проведення підготовки хворої до піхвового дослідження та малих гінекологічних
операцій.
44. Асистування під час проведення малих гінекологічних операцій.
45. Підготовка гінекологічного крісла до огляду хворих.
46. Проведення санітарно-освітньої роботи.
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ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ З ПІДГОТОВКИ ДО АТЕСТАЦІЇ:
Перелік теоретичних питань з внутрішньої медицини
1.
Методика проведення опитування пацієнта, правила, діагностичне значення.
2.
Методика проведення огляду та фізикального обстеження пацієнта, правила,
діагностичне значення.
3.
Інструментальні та лабораторні методи обстеження пацієнта, діагностичне
значення.
4.
Гострий та хронічний бронхіт, визначення, етіологія, патогенез, клінічні
симптоми, перебіг, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.
5.
Пневмонії, сучасна класифікація, визначення, етіологія, патогенез, клінічні
симптоми, перебіг, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.
6.
Бронхіальна астма, етіологія, патогенез, клінічна картина нападу бронхіальної
астми, лікування, догляд за пацієнтами.
7.
Діагностика та профілактика бронхіальної астми.
8.
Абсцедуюча пневмонія, патогенез, етіологія, діагностика, клініка, лікування,
ускладнення.
9.
Туберкульоз легень, етіологія, патогенез, класифікація, методи діагностики.
10. Туберкульоз легень, ранні клінічні ознаки, методи лікування, профілактика.
11. Сухий плеврит етіологія, симптоми, догляд за пацієнтами, лікування,
профілактика.
12. Ексудативний плеврит, етіологія, симптоми, догляд за пацієнтами, лікування,
профілактика.
13. Бронхоектатична хвороба, етіологія, патогенез, симптоми, діагностика,
ускладнення, лікування, догляд за хворими, профілактика.
14. Рак легень, чинники розвитку, класифікація, клінічна картина, особливості
догляду, діагностика та лікування.
15. Ревматизм, етіологія, патогенез, клінічна класифікація, позасерцеві форми та їх
основні ознаки.
16. Ревмокардит, роль вогнищевої інфекції, клінічні симптоми, діагностика, прогноз.
17. Комплексне лікування хворих на ревматизм, профілактика захворювання, роль
диспансерного спостереження.
18. Набуті вади серця, визначення, види, етіологія. Уявлення про компенсацію і
декомпенсацію. Вади серця та вагітність. Принципи лікування вад серця.
19. Мітральні вади серця (недостатність і стеноз), гемодинаміка. Основні симптоми,
діагностика.
20. Аортальні вади (недостатність і стеноз) гемодинаміка. Основні симптоми,
діагностика.
21. Гіпертонічна хвороба, етіологія, патогенез, класифікація, симптоми, діагностика
та принципи лікування.
22. Ускладнення гіпертонічної хвороби. Гіпертонічний криз, його види, симптоми,
невідкладна допомога.
23. Атеросклероз, етіологія, чинники ризику. Клінічні симптоми залежно від
локалізації, принципи лікування, профілактика.
24. Уявлення про ішемічну хворобу серця, чинники ризику.
25. Стенокардія, визначення, класифікація. Напад стенокардії, симптоми, надання
невідкладної допомоги.
26. Принципи лікування пацієнтів на стенокардію, диспансерне обстеження,
профілактика прогноз.
27. Інфаркт міокарда, визначення, етіологія, патогенез, класифікація, клінічні
симптоми.
28. Інфаркт міокарда, діагностика, невідкладна допомога, транспортування, принципи
лікування. Заходи безпеки під час експлуатації медичної апаратури (електрокардіографа).
Пожежна безпека.
29. Гостра лівошлуночкова недостатність, причини, симптоми, принципи
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невідкладної допомоги.
30. Гостра судинна недостатність (непритомність, колапс, шок) причини, клінічні
ознаки, невідкладна допомога.
31. Хронічна серцева недостатність, етіологія, класифікація, клінічні симптоми
залежно від стадії. Методи лікування, догляд за пацієнтами, прогноз.
32. Гострий гастрит. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми, лікування, догляд за
хворими.
33. Хронічний гастрит. Етіологія, класифікація, клінічні симптоми. Діагностика,
лікування, диспансеризація.
34. Виразкова хвороба шлунка й дванадцятипалої кишки. Етіологія, патогенез,
клінічні симптоми. Методи діагностики, лікування, диспансеризація.
35. Виразкова хвороба. Ускладнення: ознаки шлункової кровотечі, перфорації
шлунка. Принципи надання невідкладної допомоги. Особливості догляду.
36. Рак шлунка. Передракові захворювання. Клінічні ознаки. Методи діагностики та
лікування. Особливості догляду за пацієнтами.
37. Хронічний гепатит. Етіологія, патогенез, клінічна класифікація. Основні клінічні
ознаки, перебіг, методи діагностики. Лікування, догляд за пацієнтами.
38. Цироз печінки. Етіологія, патогенез, основні клінічні ознаки. Методи діагностики,
перебіг. Лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.
39. Цироз печінки. Ускладнення. Клінічні ознаки печінкової коми. Лікування, догляд
за пацієнтами.
40. Хронічний холецистит, діагностика, лікування, догляд за пацієнтами,
профілактика, методи діагностики. Перебіг, ускладнення, лікування, догляд за пацієнтами.
41. Жовчнокам’яна хвороба. Етіологія. Патогенез, клінічні симптоми печінкової
коліки. Діагностика, невідкладна допомога.
42. Хронічний панкреатит. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми. Лабораторна
діагностика, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.
43. Гострий гломерулонефрит. Етіологія, патогенез, клінічна класифікація, лікування.
Догляд за пацієнтами, прогноз, диспансеризація.
44. Гострий пієлонефрит. Етіологія, патогенез, основні клінічні симптоми. Перебіг,
діагностика, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.
45. Хронічна ниркова недостатність. Етіологія, патогенез. Основні клінічні ознаки,
діагностика. Прогноз лікування. Догляд за пацієнтами, профілактика.
46. Нирковокам’яна хвороба. Етіологія, патогенез. Основні клінічні ознаки ниркової
коліки. Діагностика, зняття нападу ниркової коліки.
47. Ендемічний зоб. Етіологія, поширеність. Клінічні ознаки. Лікування,
профілактика.
48. Дифузний токсичний зоб. Етіологія, клінічні симптоми. Методи діагностики,
лікування, догляд за пацієнтами.
49. Гіпотиреоз. Етіологія, клінічні симптоми. Лікування, догляд за пацієнтами,
профілактика.
50. Цукровий діабет. Етіологія, патогенез, поширеність. Клінічна класифікація.
Основні клінічні ознаки захворювання.
51. Цукровий діабет. Лабораторна діагностика. Комплексне лікування пацієнтів.
Профілактика захворювання та його ускладнення.
52. Основні причини розвитку гіпо- й гіперглікемічної коми. Клінічні ознаки,
невідкладна допомога, догляд за пацієнтами.
53. Залізодефіцитна анемія. Етіологія, види. Клінічні ознаки. Невідкладна допомога,
догляд за пацієнтами.
54. В12 дефіцитна анемія. Етіологія, патогенез, клінічні ознаки. Діагностика,
лікування, догляд за пацієнтами.
55. Геморагічний діатез. Визначення, класифікація. Етіологія геморагічного васкуліту
й тромбоцитопенії. Клінічні ознаки, перебіг, лікування.
56. Гострий лейкоз. Причини розвитку хвороби. Клінічні ознаки. Перебіг, прогноз,
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ускладнення. Лікування, догляд за пацієнтами.
57. Хронічний лейкоз (мієлолейкоз і лімфолейкоз). Особливості клінічного перебігу
захворювання. Діагностика, прогноз. Лікування, догляд за пацієнтами.
58. Ревматоїдний артрит. Етіологія, клінічний перебіг, діагностика. Лікування, догляд
за пацієнтами.
59. Гострі алергійні захворювання. Причини. Клінічні ознаки кропив’янки і набряку
Квінке. Невідкладна допомога.
60. Анафілактичний шок. Причини, клінічні ознаки, невідкладна допомога, догляд за
пацієнтами.
61. Основні види невідкладної допомоги в разі гострих інтоксикаціях.
Перелік теоретичних питань з хірургії
1. Вклад М.І. Пирогова в хірургію.
2. Шляхи проникнення інфекції в рану. Поняття про внутрішньолікарняну інфекцію;
профілактика.
3. Поняття про антисептику та асептику. Наказ № 720 МОЗ України.
4. Вивчення наказів №181, 798, 120 МОЗ України.
5. Фізична антисептика.
6. Стерилізація, методи її. Контроль за стерильністю.
7. Оброблення операційного поля.
8. Класифікація кровотеч. Гостра крововтрата, її критерії, клінічні ознаки.
9. Кровотечі в порожнини та порожнисті органи, їхні клінічні ознаки.
10. Тимчасові та остаточні методи спинення кровотечі.
11. Лабораторні та інструментальні методи діагностики кровотеч.
12. Поняття про пов’язку та перев’язку. Види пов’язок.
13. Наркоз: поняття, види. Схеми інгаляційного наркозу.
14. Стадії ефірного наркозу.
15. Ускладнення масочного інгаляційного наркозу.
16. Неінгаляційний наркоз, його переваги, недоліки. Речовини для наркозу.
17. Місцева анестезія. Види. Речовини для анестезії.
18. Провідникова анестезія.
19. Анестезія змазуванням чи оприскуванням.
20. Інфільтраційна анестезія за Вишневським.
21. Спинномозкова і перидуральна анестезія. Методика, можливі ускладнення.
22. Поняття про групи крові.
23. Поняття про резус-фактор.
24. Показання та протипоказання до гемотрансфузій.
25. Ускладнення при переливанні крові.
26. Догляд за хворими до, під час і після гемотрансфузій.
27. Препарати крові. Характеристика. Показання до використання.
28. Профілактика зараження СНІДом в умовах стаціонару.
29. Кровозамінники. Характеристика їх.
30. Шляхи і методи введення інфузійних розчинів.
31. Загальна схема трансфузій.
32. Консервація і зберігання крові.
33. Поняття про хірургічну операцію. Види хірургічних операцій.
34. Методика обстеження хірургічного хворого. Документація. Деонтологічні аспекти
в роботі.
35. Загальний аналіз крові в нормі та за наявності патології.
36. Загальний аналіз сечі в нормі та за наявності патології.
37. Поняття про передопераційний період. Підготовка хворого до планової та екстреної
операції.
38. Поняття про післяопераційний період. Профілактика ранніх і пізніх ускладнень.
39. Поняття про рани. Види ран. Принципи надання першої медичної допомоги в разі
поранення. Активно-пасивна профілактика правця у випадку ушкодження.
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Транспортування потерпілого.
40. Первинне хірургічне оброблення поверхневих ран м’яких тканин, показання та
протипоказання до операції. Можливі помилки під час оброблення ран. Принципи й
техніка дренування ран.
41. Загальні та місцеві ознаки нагноєння ран. Основні принципи місцевого лікування.
Догляд за хворими з гнійними ранами залежно від перебігу ранового процесу.
42. 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.
43. Травматизм. Види й профілактика травматизму. Поняття про ізольовані, змішані та
комбіновані травми. Принципи надання першої медичної допомоги.
44. Закриті механічні травми тканин (забій, розтягнення, розрив, струс і
роздавлювання). Синдром тривалого роздавлювання. Симптоми, надання першої медичної
допомоги, транспортування. Особливості лікування.
45. Переломи кісток. Види, клінічні симптоми переломів. Роль фельдшера у наданні
першої медичної допомоги в разі переломів. Принципи лікування хворого з переломом
кісток.
46. Вивихи. Клінічна картина. Діагностика. Роль фельдшера в наданні першої медичної
допомоги в разі вивихів. Принципи лікування хворого з вивихом.
47. 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.
48. Електротравма. Загальна та місцева дія електричного струму, перша допомога у
випадку електротравми. Показання до проведення серцево-легеневої реанімації.
49. 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.
50. Гостра гнійна хірургічна інфекція. Шляхи зараження. Профілактика та лікування
окремих видів гнійно-запальних захворювань — фурункула, карбункула, абсцесу,
флегмони, бешихи, остеомієліту, тромбофлебіту тощо.
51. Загальна гнійна хірургічна інфекція. Види сепсису. Клінічна картина та лікування.
52. Септичний шок, клінічна картина, перша медична допомога, реанімаційні заходи.
53. Поняття про анаеробну інфекцію. Газова гангрена, правець. Клінічна картина.
54. Профілактика анаеробної інфекції після поранень. Перша допомога при анаеробній
інфекції. Комплексна терапія газової гангрени, правця.
55. Хірургічний туберкульоз та його форми. Клінічна картина, діагностика та
лікування кістково-суглобового туберкульозу.
56. 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.
57. Уявлення про некроз. Причини. Суха та волога гангрена. Місцеві й загальні прояви.
Профілактика та лікування, догляд за хворими після операції.
58. Закрита черепно-мозкова травма. Діагностика струсу і стиснення головного мозку.
Перша допомога, транспортування. Принципи лікування хворих.
59. Перелом склепіння та основи черепа. Діагностика та перша допомога. Особливості
транспортування хворих.
60. 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.
61. Опіки стравоходу. Клінічна картина. Тактика фельдшера під час надання першої
допомоги. Принципи лікування хворих з опіками стравоходу. Особливості догляду за
хворими з гастростомою.
62. Механічна травма грудної клітки: забій, струс, стиснення. Діагностика. Тактика
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фельдшера під час надання першої медичної допомоги хворим з травмою грудної клітки.
Лікування.
63. Поняття про пневмоторакс. Види пневмотораксу. Тактика фельдшера в наданні
першої медичної допомоги хворим з пневмотораксом. Лікування хворих.
64. Запальні захворювання грудної залози. Симптоми, лікування хворих, профілактика
маститу.
65. Переломи ребер. Симптоми множинних і подвійних переломів ребер. Перша
допомога, особливості транспортування.
66. Доброякісні та злоякісні пухлини грудної залози. Симптоми, диференційний
діагноз. Лікування хворих з пухлинами грудної залози. Профілактика онкологічних
захворювань грудної залози.
67. Закриті й відкриті ушкодження легень, серця, магістральних судин. Діагностика,
перша медична допомога, особливості транспортування хворих.
68. Захворювання стравоходу, рак стравоходу. Варикозне розширення вен стравоходу.
Клінічна картина. Лікування. Надання першої допомоги в разі кровотечі з вен стравоходу.
69. Черевна грижа; клінічна картина, діагностика, лікування. Перша медична допомога
і показання до госпіталізації, особливості транспортування. Показання до оперативного
лікування.
70. Механічна травма живота. Діагностика. Стан гострого живота при травмі живота.
Перша медична допомога й показання до госпіталізації. Особливості транспортування.
Показання до оперативного лікування.
71. Гострий перитоніт. Причини, симптоми, діагностика. Перитоніт місцевий та
загальний. Догляд за хворими після операції. Перша допомога й показання до
оперативного лікування. Особливості транспортування.
72. Гострий апендицит. Клінічна картина, діагностика, лікування. Догляд за хворими в
післяопераційний період.
73. Шлунково-кишкові кровотечі. Причини кровотечі в порожнисті органи.
Діагностика кровотеч. Невідкладна допомога. Консервативні та оперативні методи
лікування.
74. Гостра непрохідність кишок. Діагностика, перша медична допомога, особливості
транспортування, показання до оперативною лікування.
75. 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.
76. Гострий холецистит. Гострий панкреатит. Клінічна картина, діагностика,
особливості лікування. Тактика фельдшера в разі гострого холециститу та панкреатиту.
77. 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.
78. Пухлини товстої і прямої кишок. Діагностика та лікування. Роль профілактичних
обстежень у ранній діагностиці пухлин. Особливості догляду за хворими зі штучними
норицями.
79. Закриті й відкриті ушкодження сечових і статевих органів. Клінічна картина, перша
медична допомога й лікування. Особливості транспортування хворих з урологічними
травмами.
80. Аденома передміхурової залози. Клінічна картина, діагностика, лікування. Перша
допомога в разі гострого затримання сечі. Показання до накладання надлобкової сечової
нориці. Особливості догляду за хворими з надлобковою сечовою норицею.
81. Перелом хребта. Діагностика ушкоджень хребців і спинного мозку. Перша медична
допомога, транспортування та лікування. Клінічна картина та діагностика.
82. Переломи кісток таза. Ускладнення при переломах кісток таза. Діагностика, перша
медична допомога, транспортування і лікування.
83. Переломи кісток плеча. Клінічна картина, перша медична допомога, лікування.
Особливості надання першої допомоги у випадку відкритих переломів.
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84. Переломи кісток передпліччя, кисті і пальців. Перша медична допомога,
транспортування і лікування, іммобілізація.
85. Перелом стегна. Клінічна картина, перша медична допомога в разі відкритих
переломів.
86. Переломи кісток гомілки та пальців стопи. Особливості надання першої допомоги у
випадку відкритих переломів.
87. Запальні захворювання верхньої кінцівки. Панарицій. Принципи оперативного
лікування.
88. Облітеруючі захворювання судин нижньої кінцівки. Діагностика, клінічна картина,
перша медична допомога, принципи лікування.
89. Запальні захворювання нижньої кінцівки. Гнійний артрит. Діагностика, перша
медична допомога, лікування. Остеомієліт кісток нижньої кінцівки.
90. Вогнепальні поранення. Пошкодження тканин тіла в разі вогнепального поранення.
Перелік теоретичних питань з педіатрії
1.
Організація профілактичної та лікувальної допомоги дітям, обов’язки фельдшера
щодо її виконання. Лікувально-профілактичні заклади.
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
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. Клінічна картина. Лікування. Профілактика. Догляд за хворими.
15. Внутрішньоутробні інфекції. Класифікація. Етіологія. Клінічні прояви.
Профілактика інфекцій у новонароджених.
16. Хвороби пупка. Етіологія. Клінічні ознаки. Лікування. Профілактика. Догляд.
17. Сепсtис 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.
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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.
Стенозувальний
ларинготрахеобронхіт. 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.
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. Клінічна картина. Лікування. Профілактика. Догляд.
52. Анатомо-фізіологічні особливості сечових органів. Гострий пієлонефрит.
Етіологія. Клінічні прояви. 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
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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. Клінічні
прояви. 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
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.
Перелік теоретичних питань з акушерства
1.
Будова таза. Розміри таза та їх вимірювання.
2.
Діагностика вагітності в ранні терміни.
3.
Діагностика вагітності в пізні терміни.
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4.
Провісники пологів. Пологи: поняття, періоди. Пологові сили.
5.
Перебіг і ведення І періоду пологів.
6.
Перебіг і ведення ІІ періоду пологів.
7.
Перебіг і ведення ІІІ періоду пологів.
8.
Перебіг і ведення нормального післяпологового періоду.
9.
Догляд за породіллею.
10. Гестози вагітних: поняття, класифікація.
11. Гестози першої половини вагітності: клініка, принципи лікування.
12. Гестози другої половини вагітності: клініка, принципи лікування.
13. Тяжкі форми пізнього гестозу: клінічна картина, перша допомога.
14. Невиношування вагітності: причини мимовільного аборту, клінічні стадії,
тактика.
15. Передчасні пологи: особливості ведення.
16. Передлежання плаценти: клінічна картина, діагностика, тактика фельдшера.
17. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти: клінічна картина,
діагностика, тактика фельдшера.
18. Вузький таз: поняття, класифікація, діагностика, особливості ведення пологів.
19. Клінічне оцінювання таза під час пологів.
20. Тазове передлежання плода: класифікація, ускладнення під час пологів,
особливості ведення вагітності та пологів.
21. Поперечне положення плода: діагностика, ускладнення вагітності та пологів,
тактика фельдшера в разі задавненого поперечного положення.
22. Багатоплідна вагітність: діагностика, ускладнення, ведення пологів.
23. Патологія послідового періоду. Ведення послідового періоду.
24. Кровотеча в ранній післяпологовий період: причини, перша допомога.
25. Септичні післяпологові захворювання: класифікація, причини, діагностика,
клінічні прояви, профілактика.
26. Акушерські травми: причини, клінічна картина, діагностика, лікування розривів
пологових шляхів.
27. Розрив матки: класифікація, причини, клінічна картина загрози розриву матки та
розриву, який стався. Тактика фельдшера.
Перелік теоретичних питань з гінекології
1.
Особливості та значення анамнезу в гінекології; методика збирання анамнезу.
2.
Проведення гінекологічного дослідження.
3.
Додаткові методи дослідження в гінекології (інструментальні).
4.
Піхвові мазки: види, техніка взяття.
5.
Аномалії жіночих статевих органів: причини виникнення, клінічні прояви,
діагностика, профілактика.
6.
Неправильні положення матки: причини, клінічні прояви, діагностика,
профілактика.
7.
Порушення менструального циклу (за типом дисфункційних маткових кровотеч):
етіологія, клінічні прояви, діагностика, профілактика.
8.
Порушення менструального циклу (за типом аменореї): етіологія, клінічні прояви,
діагностика, профілактика.
9.
Неспецифічні запальні захворювання жіночих статевих органів.
10.
Специфічні запальні захворювання зовнішніх статевих органів та піхви: клінічна
картина, діагностика, лікування.
11.
Передракові стани статевих органів. Значення профілактичних оглядів у
діагностиці пухлиноподібних захворювань і пухлин. Рання діагностика раку.
12.
Доброякісні пухлини матки: клінічна картина, діагностика, принципи лікування.
13.
Доброякісні пухлини яєчників: клінічна картина, діагностика, лікування.
14.
Злоякісні пухлини шийки матки: стадії поширення, клінічна картина, діагностика,
значення біопсії, принципи комбінованого лікування.
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15.
Рак тіла матки: значення діагностичного вишкрібання, клініка, принципи
лікування.
16.
Злоякісні новоутворення яєчників: стадії поширення, діагностика, принципи
лікування.
17.
Травми жіночих статевих органів (ушкодження, нориці): етіологія, клінічна
картина, лікування, діагностика, профілактика.
18.
Позаматкова вагітність: причини, клінічна картина, діагностика, лікування,
невідкладна допомога.
19.
Апоплексія яєчників, перекручування ніжки кісти та кістоми яєчника: клінічна
картина, діагностика, невідкладна допомога.
20.
Хірургічне лікування в гінекології: підготовка хворих до операції, догляд за
післяопераційними хворими.
21.
Інфекційна безпека та інфекційний контроль.
22.
Індивідуальні засоби захисту медичного персоналу в гінекології.
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
З внутрішньої медицини
Основна
Внутрішня медицина: Терапія: підручник / Н.М. Середюк, І.П. Вакалюк. — К., 2014.
Середюк Н.М. Внутрішня медицина. Терапія. — 3-є вид., стереотип. — М.: Медицина,
2013.
Н.М.Касевич. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка. Київ.
ВСВ. «Медицина». 2014.
І.Ф.Костенко. Обстеження та оцінювання стану здоров′я людини. Київ. ВСВ.
«Медицина». 2014.
Пропедевтика внутрішньої медицини. / За ред. Яворського О.Г.— К.: Медицина, 2013
Догляд за хворими. Практика. 2-е вид., виправл. / За ред. О.М.Ковалевої,
В.М.Лісового— К.: ВСВ ―Медицина‖, 2013.
Протоколи медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання
основних медичних процедур та маніпуляцій. М.К.Хобзей, Т.І.Чернишенко, В.Г.Апшай.
Київ. ВСВ «Медицина». 2013.
Організація роботи і обсяг невідкладної медичної допомоги на фельдшерськоакушерському пункті. / За ред. Р.І.Поцюра.— К.: ВСВ ―Медицина‖, 2014.
Додаткова
Сестринська справа. / За ред. В.І.Литвиненка, Н.М. Касевич — К.: ―Медицина‖, 2011.
Єпішин А.В. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими,
2003.
Медсестринство у внутрішній медицині / За ред. В.В. Стасюка. — К.: ВСВ
―Медицина‖, 2010.
Медсестринство у внутрішній медицині / М.Б.Шегедин, І.А.Шуляр, Л.М.Подносова,
Л.П.Дацко, О.Т.Шавала. — К.: Медицина, 2009.
Мостовий Ю.М. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених
захворювань внутрішніх органів. — Вінниця, 2011.
Навчальний посібник з внутрішньої медицини: навч. посіб. / Фойняк В.М., Бондаренко
А.Д. та ін. — К.: Медицина, 2010.
З хірургії
Основна
Касевич Н.М. Медсестринська етика і деонтологія: підручник. — К.: Медицина, 2010.
— 200 с.
Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних
працівників: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 248 с.
Кіт О.М., Ковальчук О.Л. Хірургія. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.
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Навчальний посібник з хірургії в модулях: навч. посіб. / За ред. Л.М. Ковальчука. — К.:
Медицина, 2011. — 480 с.
Роздольський І.В. Невідкладні стани в хірургії: підручник. — К.: Медицина, 2009. —
144 с.
Тарасюк В.С., Кучанська Г.Б. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах.
Безпека життєдіяльності: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 488 с.
Хіміч С.Д. Хірургія. — К.: Здоров’я, 2004.
Хірургія (факультетська): підручник / Кол. авторів; За ред. М.П. Захараша. — К.:
Медицина, 2006. — 656 с.
Хірургія: підручник / За ред. П.Г. Кондратенка. — К.: Медицина, 2009. — 968 с.
Хірургія: підручник / О.Ю. Усенко, Г.Б. Білоус, Г.Й. Путинцева. — К.: Медицина, 2010.
— 400 с.
Чапкий Л.П., Ткаченко Р.О. Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія. — К.:
Вища школа, 2004.
Шегедин М.Б., Шустакевич С.Ф. Медсестринство в хірургії: навч. посіб. — К.:
Медицина, 2008. — 120 с.
Додаткова
Єфіменко Н.А., Розанов В.Е. Військово-польова хірургія. — СПб: Медицина, 2003.
Ковальов А.І. Загальна хірургія. — М.: МІА, 2009.
Кузін М.І. Хірургічні хвороби. — М.: Медицина, 2005.
Лук’яненко Т.В., Пенделя А.А. Здорові сууглоби і судини. — Харків: Медицина, 2009.
Черенько Н.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія. — К.: Здоров’я, 2000.
Шідловський В.О., Полянський І.Ю. Факультетська хірургія. — Тернопіль:
Укрмедкнига, 2005.
З педіатрії
Основна
Тарасюк В.С. Клінічне медсестринство в педіатрії: підручник. – К: Медицина, 2010. –
200с.
Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики
/ За ред.
С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрка. – Київ. – 2011. – 552 с.
Невідкладні стани в педіатрії: навч. посіб. / За ред. Р.І. Поцюрка. — К.: ВСВ
―Медицина‖, 2010. — 176 с.
Практикум з педіатрії в модулях: навч. посіб. / Н.О. Курдюмова, Т.Г. Поліщук. — К.:
Медицина, 2011. — 160 с.
Сестринська справа / Н.М. Касевич, І.О. Петрашев, В.В. Сліпченко та ін.. // За ред. В.І.
Литвиненнко.. – Київ, 2008. – С. 3-4.
Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми. Вінниця – Київ, 2010.
– 866 с.
Педіатрія / За ред.. проф.. О.В. Тяжкої. – Вінниця: Нова книга., 2009. – С. 4-10.
Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років / Наказ
міністерства охорони здоров’я №149 від 20.03.2008.
Адрієвський І.Ю. Педіатрія в модулях: навч. посіб. — К.: Медицина, 2007. —336 с.
Тарасюк В.С., Кучанська Г.Б. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах.
Безпека життєдіяльності: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 488 с.
Касевич Н.М. Медсестринська етика і деонтологія: підручник. — К.: Медицина, 2010.
— 200 с.
Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних
працівників: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 248 с.
Додаткова
Адрієвський І.Ю. Педіатрія в модулях: навч. посіб. — К.: Медицина, 2007. —336 с.
Інтенсивна терапія в педіатрії: навч. посіб. / За ред. Г.І. Белебезьєва. — К.: Медицина,
2008. — 520 с.
Гнатюк О.І. Клінічна гематологія дитячого віку. — Вінниця: Глобус-преса. 2009. — 160
с.
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Гнатюк О.І., Попов В.П. Кардіологія дитячого віку. — Вінниця: Глобус-преса, 2009. —
180 с.
Денисенко О.В. Інфекційні хвороби в модулях: навч. посіб. — К.: Медицина, 2011. —
168 с.
Энциклопедический справочник современных лекарственных препаратов / Под ред.
А.И. Ловяшина. — Донецк, 2009. — 862 с.
З акушерства
Основна
Грищенко В.І., Щербина М.О. Акушерство: підручник. — К.: Медицина, 2009. — 408 с.
Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життедіяльності медичних
працівників: підручник. — К.: Медицина, 2007. — 224 с.
Мороз Л.О. Посібник для практичних занять з акушерства. — К.: Здоров’я, 2006. — 258
с.
Назарова І.В. Невідкладні стани в акушерстві: навч. посіб. — К.: Медицина, 2008. —
104 с.
Назарова І.Б. Медсестринство в акушерстві: підручник. — К.: Медицина, 2008. — 224
с.
Назарова І.Б., Самойленко В.Б. Фізіологічне акушерство: підручник. — К.: Медицина,
2009. — 407 с.
Хміль С.В., Романчук Л.І., Кучма З.М. Акушерство: підручник. — Тернопіль:
Підручники і посібники, 2008. — 624 с.
Додаткова
Шатило В.Й., Яворський П.В. Практикум з фантомного акушерства. — К.: Медицина,
2010. — 112 с.
З гінекології
Основна
Грищенко В.І., Щербини М.О. Гінекологія: підручник. — К.: Медицина, 2007.
Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних
працівників: підручник. — К.: Медицина, 2007. — 224 с.
Мазорчук Б.Ф., Жученко П.Г. Акушерство і гінекологія: підручник. — К.: Ріхтер
Гедеон, 2005.
Мазорчук Б.Ф., Жученко П.Г. Акушерство і гінекологія: підручник. — К.: Астеллас
Фарма Юрон Б.В., 2007.
Мороз Л.О. Гінекологія: підручник. — К.: Здоров’я, 2002.
Назарова І.Б., Пісарєв А.А., Михайлов О.В. Медсестринство в гінекології: навч. посіб.
— К.: Медицина, 2010. — 248 с.
Степанківська О.В., Щербина М.О. Гінекологія: підручник. — К.: Здоров’я, 2010.
Тарасюк В.С., Кучанська Г.Б. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах.
Безпека життєдіяльності: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 488 с.
Хміль С.В. Гінекологія: підручник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2006.
Додаткова
Хохліч Т.І. Практикум з гінекології. — К.: Здоров’я, 2000. — 200 с.
Голова циклової комісії з медицини
Викладач педіатрії
Викладач акушерства та гінекології
Викладач хірургії
Викладач внутрішній медицині

Мациборук О.М.
Мациборук О.М.
Сметюк О.А.
Бут В.Я.
Мациборук О.М.
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ДОДАТОК I
Критерії оцінювання знань та вмінь студентів при проведенні атестаційного
комплексного кваліфікаційного іспиту
Критерії оцінювання знань та вмінь студентів при вирішенні ситуаційної задачі
Оцінювання здійснюється згідно національної 4-бальної шкали оцінювання.
«Відмінно»: ситуаційна задача вирішена правильно, відповідно до еталона відповіді,
студент впевнено володіє теоретичним матеріалом, вміє застосовувати його щодо
конкретно поставлених завдань.
«Добре» - ситуаційна задача вирішена правильно, в основному відповідно до еталона
відповіді, студент нечітко формулює правильну відповідь, допускає 1-2 незначні помилки.
«Задовільно» - при вирішенні ситуаційної задачі студент допускає невідповідність до
еталона відповіді, не досить впевнено орієнтується у теоретичному матеріалі, допускає 3-4
помилки.
«Незадовільно» - ситуаційна задача не вирішена, студент припускається грубих
помилок, виявляє незнання та нерозуміння навчального матеріалу.
Критерії оцінювання знань та вмінь студентів при виконанні практичних навичок
Оцінювання здійснюється згідно національної 4-бальної шкали оцінювання.
«Відмінно»: студент виконує практичні навички впевнено, згідно алгоритму у
повному обсязі.
«Добре»: студент виконує практичні навички правильно, в основному згідно
алгоритму, допускає 1-2 незначні помилки.
«Задовільно» студент виконує практичні навички не дотримуючись алгоритму,
допускає 3-4 помилки.
«Незадовільно» - студент робить принципові помилки при виконанні практичних
навичок або не володіє методикою їх виконання.
Критерії оцінювання знань студентів по шкалі ESTS
40 балів - студент отримує при складані ліцензійного іспиту «КРОК М»
30 балів – студент може отримати за обстеження пацієнта в умовах лікувальнопрофілактичного закладу з встановленням сестринського діагнозу, плану обстеження та
лікування хворого, заповнення карти первинного огляду пацієнта
20 балів – студент отримує при вирішення ситуаційних задач з надання невідкладної
медсестринської допомоги
10 балів - студент отримує за виконання практичних навичок з догляду за хворим,
діагностичнихпобстежень,плікувальнихпта профілактичних заходів, проведення
фізіотерапевтичних процедур, ведення документації
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ДОДАТОК IІ
КОЛЕДЖ
ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Пилипа Орлика»
Атестаційний комплексний кваліфікаційний іспит
спеціальність 5.120101101 «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»
Протокол оцінювання знань та вмінь студента
Дата складання іспиту
"____" _____________20
р.
Прізвище, ім’я, по-батькові студента_____________________________
група ___________
№
п
/
п

Назва завдання

Оцінка

Обстеження пацієнта в умовах лікувально-профілактичного закладу з
встановленням
1
попереднього діагнозу, плану обстеження та лікування
хворого, заповнення карти первинного огляду пацієнта
Вирішення ситуаційних задач з надання невідкладної долікарської
2
допомоги
задача №
Вирішення ситуаційних задач з основ охорони праці та охорони праці в
3
галузі
задача №
Виконання
практичних
навичок
з
догляду
за
хворим,
діагностичнихпобстежень,плікувальнихпта профілактич-них заходів,
проведення фізіотерапевтичних процедур, ведення документації
у внутрішній медицині
4
в хірургії

завдання №
завдання №

в педіатрії

завдання №

в акушерстві та гінекології

5
Голова АЕК:
Члени АЕК:

завдання №
Загальна оцінка

___________ __________
(підпис)
___________ __________
(підпис)
___________ __________
(підпис)
___________ __________
(підпис)
___________ __________
(підпис)
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(П.І.Б.)
(П.І.Б.)
(П.І.Б.)
(П.І.Б.)
(П.І.Б.)

КОЛЕДЖ
ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Пилипа Орлика»
АТЕСТАЦІЙНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ
спеціальність 5.12010101 «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»
Обстеження пацієнта в умовах лікувально-профілактичного закладу з встановленням
попереднього діагнозу, плану обстеження та лікування хворого, заповнення карти
первинного огляду пацієнта
КАРТА ПЕРВИННОГО ОГЛЯДУ ПАЦІЄНТА.
ПАСПОРТНА ЧАСТИНА
Прізвище, ім’я, по
батькові___________________________________________________________________
Дата і рік народження (вік) ______________________________
Стать __________________________
Місце
проживання_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(написати адресу, вказуючи область, район, населений пункт,
адресу родичів і номер телефону)
Місце роботи, професія або
посада________________________________________________________
(для тих, хто навчається, - місце навчання, для дітей - назва дитячої установи; для
інвалідів - вид і група інвалідності).
Ким направлено
хворого____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(назва лікувального закладу)
Доставлено в стаціонар за терміновими показаннями: так, ні, через ____ годин від
початку захворювання, госпіталізовано планово (підкреслити).
Дата госпіталізації: ___ _____________ 20___ р.
Відділення ____________________________
Госпіталізований у цьому році з приводу вказаного захворювання: вперше, повторно
(підкреслити)
Група крові ____________
Резус-фактор _______________
Побічна дія ліків
(непереносність)________________________________________________________
(назва препарату, характер
побічної дії)
Діагноз установи, яка направила хворого
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Хірургічні операції, методи знеболення і післяопераційні ускладнення.

19. Особливі
помітки____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ПЕРВИННИЙ ОГЛЯД

Дата: ___. _________. 20__ р., год. _____

I.
Скарги____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
II. Icтopiя захворювання
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ІІІ. 1сторія життя
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
IV. Фактори ризику
Артеріальна гіпертензія, гіперліпідемія (тип ___ ), ожиріння, (біомас-індекс
________________), цукровий діабет, гіподинамія, професія _____________ ,вживання
кави, алкоголю, куріння, режим праці i відпочинку __________________, спадкові
хвороби в родині_____________________________________
V. Диспансерне спостереження
Знаходився: скільки часу _________________, з приводу
чого_________________________________
чи проводились заходи для зменшення дії факторів ризику: так, ні, адекватна
фізична активність, медикаментозне лікування: так,
ні____________________________________________________________
Не знаходився: не звертався, профілактично не оглядався, не було ознак хвороби,
захворів раптом.
VI. Дані об'єктивного дослідження
Загальний стан ___________________________________________ Шкіра
_________________________ Слизові: рожеві, бліді, ціанотичні
____________________ Підшкірна клітковина розвинута: нормально,

слабо,надмірно,___________________
Біомас-індекс: ______________________________.
ОРГАНИ ДИХАННЯ
Число дихань в 1 хв.______. Дихання: нормальне, поверхневе, глибоке. Легеневий
звук перкуторно: ясний, притуплений, з коробочним відтінком. Дихання при
аускультації: везикулярне, жорстке, сухі хрипи, вологі хрипи.
ОРГАНИ КРОВООБ1ГУ
Серцевий горб: е, немає. Серцевий поштовх: розлитий, обмежений, (не)
резистентний, __________
Локалізація ________. Розширення вен грудної клітки _______. Прекардіальна
пульсація _______
Перкусія меж серця: права – по правому краю грудини, зміщена вправо на ___ см,
верхня ______, ліва _________ від лівої середньоключичної лінії.
Аускультація серця: діяльність серця ритмічна, аритмічна. Тони серця: звучні,
ослаблені, глухі, гіпердинамічна робота серця
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Особливості аускультації
______________________________________________________________
ЧСС ___ уд/хв. Пульс ____ уд/хв., ритмічний, аритмічний (миготлива аритмія,
екстрасистолія), твердий, м'який, малий, нитковидний, повільний, нормальний. AT
_____/_____ мм.рт.ст.
Варикозне розширення вен кінцівок: є, нема. Набряки
___________________________________________________________________________
ОРГАНИ ТРАВАЛЕННЯ
Язик: чистий, обкладений _____________ налетом. Зів _________________. Живіт:
без особливостей, вип'ячений, втягнутий ____________________________. Грижові
отвори ______________________, метеоризм, асцит ________________. Пальпація не
болюча,
пальпація
кишківника
___________________________________________________________________________
___
Печінка: не пальпується, по краю реберної дуги, на _____ см виступає з-під краю
реберної дуги. Край болючий, не болючий, гладка щільна, вузлувата. Перкусія
печінки:
___________________________________________________________________________
_
Селезінка
прощупується:
так,
ні.
__________________________________________________________
СЕЧОВИДІЛЬНА СИСТЕМА
Симптом Пастернацького: від'ємний, позитивний (справа, зліва). Нирки (не)
пальпуються (справа, зліва)
_________________________________________________________________________
_________________
Психологічний стан хворого
___________________________________________________________________________
Опис
місця
хвороби
(для
хірургічних
хворих)____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ДІАГНОЗ

(основний)__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Супутній:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ПЛАН ОБСТЕЖЕННЯ
Загальний аналіз крові: ШОЕ,
лейкоцити - в динаміці.
2.
Заг. аналіз сечі, сеча за
Нечипоренком, Зимницьким.
3.
Загальний
білок
крові,
білірубін, прямий, альфа-амілаза, К,
Натрій, АСТ/АЛТ, КФК, Креатинін,
Сечовина. Цукор крові, Ліпіди крові,
Коагулограма.
__________________________________
___________________
4.
ЕКГ в динаміці, проба з
навантаженням, фарм. проби.
5.
Ехокардіоскопія.
6.
Флюорографія органів грудної
клітки,
хребта.
_________________________
7 УЗД - органів черевної порожнини.
1.

ПЛАН ЛІКУВАННЯ
Режим
_________________________________
_________________________________
Дієта
_________________________________
_________________________________
Групи лікарських засобів:

ОНКОКАРТА
1.
СКАРГИ (підкреслити): з боку шлунково-кишкового тракту (порушене
ковтання, затруднена прохідність їжі по стравоходу, проноси, закрепи, стрічковий кал.
кров в анамнезі); на охриплість голосу, втрату апетиту, відразу до їжі; на порушений
сечопуск (у чоловіків); скарг немає.
2. ОГЛЯД:
Лімфатичні вузли
__________________________________________________________________
Грудні
залози
(у
жінок)
____________________________________________________________________
Щитовидна
залоза
____________________________________________________________________
3. __________________________________ КОНСУЛЬТАЦІЇ – гінеколога, хірурга,
уролога (дата) ____________________________________ (з амбулаторної карти).
4.
ФЛЮОРОГРАФІЯ
органів
грудної
клітки
(дата)
______________________________________
5.ІНША
ІНФОРМАЦІЯ
______________________________________________________________
Дата ___ _______________ 20
Підпис ____________________

р.

ЗРАЗОК
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №
(практична частина)
Скласти короткий план дій
виконання практичних навичок з догляду за хворим,
діагностичних обстежень, лікувальних і профілактичних заходів,
проведення
фізіотерапевтичних процедур, ведення документації, забезпечення санепідемічного режиму,
принципів раціонального харчування.
1. Внутрішня медицина:
Характеристика пульсу. Визначення та реєстрація даних.
2. Хірургія.
Підготувати розчин і обробити руки С-4.
3. Педіатрія.
Техніка вимірювання окружності голови.
4. Акушерство і гінекологія.
Заповнення паспортної частини медичної картки стаціонарного (гінекологічного) хворого.
ЗРАЗОК
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №
(теоретична частина)
1. Поняття про резус-фактор.
2. Анафілактичний шок. Причини, клінічні ознаки, невідкладна допомога, догляд за
пацієнтами.
3. Вирішити ситуаційне завдання:
Дитина віком 7 років мала втрату свідомості, падіння артеріального тиску,
ниткоподібний пульс, похолодання кінцівок, блідість, ціаноз, холодний піт,
зниження температури до 350С.

Поставити попередній діагноз;

Вказати заходи невідкладної допомоги

