
8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ІСПИТУ 

Модуль 1 (4-й курс). Основи внутрішньої медицини (гастроентерологія, 

пульмонологія, гематологія) 

 Основні симптоми гастроентерологічної патології.  

 Методи дослідження в гастроентерології.  

 Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.  Критерії діагностики, диференціальна 

діагностика. Ускладнення. Диференційована терапія.  

 Хронічні гастрити. Визначення. Етіологія та патогенез. Роль H.рylori у виникненні 

гастродуоденальної патології. Критерії діагнозу.  

 Сучасні підходи до лікування різних типів хронічного гастриту. 

 Необстежена та функціональна диспепсія.  

 Сучасні підходи до лікування функціональної диспепсії. 

 Золінгера-Елісона синдром  

 Виразкова хвороба та інші пептичні виразки шлунку та 12-палої кишки. 

Визначення. 

 Роль H.рylori, кислото-пептичного фактору та медикаментів у виникненні 

пептичних виразок та їх рецидивів.  

 Ускладнення пептичних виразок (перфорація, пенетрація, кровотеча, порушення 

евакуатор-моторної функції).  

 Значення інструментальних та лабораторних методів діагностики пептичних 

виразок. Методи діагностики Нр-інфекції.  

 Сучасна тактика ведення хворого з виразкою.  

 Ерадикаційна терапія.  

 Медикаментозна терапія Нр-негативних виразок. Показання до хірургічного лікування.  

 Захворювання тонкої кишки: целіакія та інші ентеропатії.  

 Синдроми мальабсорбції та мальдигестії.  

 Синдром подразненої кишки, визначення, Римські критерії діагностики. Лікування 

різних форм.  

 Неспецифічні коліти (неспецифічний виразковий коліт та хвороба Крона. Критерії 

діагностики. Лікування. 

 Жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні 

порушення. Визначення. Етіологія, патогенез. Роль інструментальних методів в 

діагностиці. Ускладнення. Диференційоване лікування залежно від клінічного варіанта 

та наявності ускладнень. Показання до хірургічного лікування.  

 Хронічні гепатити. Визначення. Класифікація. Роль персистенції вірусу, медикамен-

тозних агентів, порушень імунних порушень та алкоголю. Методи діагностики вірусної 

інфекції.  

 Аутоімунний гепатит, хронічні вірусні, медикаментозний гепатити.  

 Алкогольна хвороба печінки. Основні клініко-біохімічні синдроми. Особливості 

клінічного перебігу та діагностики окремих форм.  

 Цирози печінки. Визначення. Значення вірусної інфекції, нутритивних факторів, 

алкоголю, токсичних речовин та імунологічних порушень. Класифікація. 

Диференційний діагноз. Печінкова недостатність та інші ускладнення. 

Диференційована терапія. Невідкладна терапія ускладнень.  

 Неалкогольна хвороба печінки. Визначення. Патогенез. Особливості клінічного 

перебігу. Диференційоване лікування. 

 Хронічні панкреатити. Визначення. Класифікація. Особливості клінічного 

перебігу, діагностики та диференційної діагностики. Ускладнення. Диференційоване 

лікування.  



 Основні симптоми пульмонологічної патології та методи дослідження в пульмонології.  

 Хронічні обструктивні захворювання легень. Визначення. Класифікація. Клінічні 

прояви, зміни даних додаткових інструментальних методів дослідження залежно від 

стадії (ступеня тяжкості). Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування залежно від 

ступеня тяжкості.  

 Бронхіальна астма. Визначення. Класифікація. Клінічні прояви і зміни даних 

інструментальних методів дослідження в залежності від ступеня тяжкості. 

Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування залежно від ступеня тяжкості.  

 Невідкладна допомога при приступі бронхіальної астми.  

 Пневмонії. Визначення. Класифікація. Клінічні прояви і їх особливості при 

негоспітальній, нозокоміальній, аспіраційній пневмонії та пневмонії у осіб з тяжкими 

дефектами імунітету. Зміни інструментальних і лабораторних методів дослідження. 

Ускладнення (синдром поліорганних уражень, респіраторний дистрес-синдром та  

дихальна недостатність).  Диференційоване лікування.  

 Плеврити та плевральний випіт. Визначення. Клінічні прояви, зміни 

інструментальних і лабораторних даних. Ускладнення. Показання до плевральної 

пункції та дренування плевральної порожнини. Лікування.  

 Муковісцидоз. Етіологія. Патогенез. Особливості перебігу в дорослому віці. 

Діагностика та лікування.  

 Бронхоектатична хвороба, абсцес та гангрена легень. Визначення. Клініка, 

діагностика різних варіантів. Значення рентгенологічного та ендоскопічного 

дослідження. Ускладнення. Лікування. Показання до хірургічного лікування. 

 Легенева недостатність. Класифікація. Причини виникнення. Особливості 

клінічного перебігу різних форм. Діагностика, роль дослідження функції зовнішнього 

дихання. Диференційний діагноз. Лікувальна тактика. 

 Саркоїдоз легень. Етіологія. Патогенез. Особливості клінічного перебігу різних 

форм. Діагностика. Лікування. 

 Анемії (залізодефіцитна, В12-дефіцитна, фолієводефіцитна, гемолітична, гіпопластична, 

постгеморагічна). Етіологічні фактори та патогенез. Особливості клініки та лабораторної 

діагностики різних форм. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування різних форм. 

 Еритремії. Визначення. Етіологія та патогенез. Особливсті клінічного перебігу. 

Лікування.   

 Гострі та хронічні лейкемії. Визначення. Сучасні погляди на етіологію та 

патогенез. Класифікація. Основні клініко-гематологічні синдроми. Критерії діагнозу. 

Ускладнення. Принципи лікування.  

 Трансплантація кісткового мозку.  

 Лімфоми та мієломна хвороба. Визначення та класифікація.  

 Ходжкінські та неходжкінські лімфоми. Клінічні прояви та їх особливості при 

різних варіантах перебігу. Критерії діагнозу. Ускладнення. Принципи лікування. 

 Тромбоцитопенічна пурпура, клінічні прояви, принципи лікування. 

 Гемофілія.  Визначення. Етіологія та патогенез, основні клінічні синдроми. 

Критерії діагнозу. Терапія різних гемофілій. 
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