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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
засвоєння модулю 1: „Методи обстеження та основні симптоми і синдроми при захворюваннях внутрішніх
органів в клініці внутрішніх хвороб"
1. Принципи медичної етики та деонтології у спілкуванні з хворими та співробітниками.
2. Внесок видатних вітчизняних клініцистів В.П.Образцова, Т.Г.Яновського, М.Д.Стражеска, В.М.Іванова,
В.Х.Василенка, М.М.Губергриця в розвиток клінічної медицини.
3. Методологічні принципи діагностики внутрішніх захворювань.
4. Основні методи діагностики внутрішніх хвороб.
5. Схема розпитування обстежуваного. Основні структурні частини анамнезу.
6. Послідовність проведення загального огляду хворого.
7. Типи тілобудови та основні їх критерії.
8. Послідовність пальпації лімфатичних вузлів та характеристика отриманих даних.
9. Правила проведення огляду голови та шиї.
10. Особливості скарг, анамнезу та фізичного дослідження при хворобах органів дихання. Зміни слизової оболонки
ротової порожнини. Основні синдроми. Догляд за цими хворими.
11. Особливості скарг, анамнезу та фізичного дослідження хворого із захворюваннями системи кровообігу. Ознаки з
боку слизової оболонки ротової порожнини. Основні синдроми. Догляд за цими хворими.
12. Правила вимірювання артеріального тиску. Визначення систолічного та діастолічного тиску за
методом Короткова.
13. Аналіз ЕКГ.
14. Особливості анамнезу та фізичні дослідження при хворобах органів травлення та гепатобіліарної системи.
Ознаки з боку ротової порожнини. Основні синдроми. Догляд за цими хворими.
15. Роль лікаря-стоматолога в ранній діагностиці патології органів травлення.
16. Тактика медпрацівника при нападі болю в животі.
17. Особливості анамнезу, фізичне, лабораторне та інструментальне дослідження нирок і сечовидільної системи.
Зміни слизової оболонки ротової порожнини. Основні синдроми. Догляд за цими хворими.
18. Роль лікаря-стоматолога в ранній діагностиці патології нирок та сечовидільної системи.
19. Особливості анамнезу, фізичного, лабораторного та інструментального дослідження при хворобах ендокринної
системи. Характерні зміни обличчя, шиї та органів ротової порожнини. Основні синдроми. Догляд за цими
хворими.
20. Роль лікаря стоматолога в ранній діагностиці патології ендокринних залоз та обміну речовин. Основні
синдроми. Догляд за цими хворими.
21. Особливості анамнезу, фізичного, лабораторного, інструментального дослідження та догляду за хворими із
захворюваннями системи крові. Зміни слизової оболонки ротової порожнини та шиї.
22. Роль лікаря-стоматолога в ранній діагностиці хвороб системи крові.
23. Особливості анамнезу, фізичного, лабораторного дослідження та догляду за хворими на алергоз.
24. Роль лікаря-стоматолога в ранній діагностиці алергозу.
25. Лабораторні та інструментальні дослідження при хворобах органів дихання.
26. Лабораторні та інструментальні дослідження при хворобах серцево-судинної системи.
Лабораторні та інструментальні дослідження при хворобах органів травлення та гепатобіліарної системи.
27. Невідкладна долікарська допомога при асфіксії.
28. Невідкладна долікарська допомога при колапсі, анафілактичному шоку.
29. Невідкладна долікарська допомога при раптовій зупинці кровообігу. Методика серцево-легеневої реанімації.
30. Невідкладна долікарська допомога при шлунково-кишковій кровотечі.
31. Невідкладна долікарська допомога при нападі гострого болю у грудях.
32. Невідкладна долікарська допомога при масивній крововтраті.
33. Невідкладна долікарська допомога при комі та судомах.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК для підсумкового контролю
засвоєння модулю 1: „Методи обстеження та основні симптоми і синдроми при захворюваннях внутрішніх
органів в клініці внутрішніх хвороб"
1. Провести розпитування хворого. Зробити висновок щодо отриманих анамнестичних даних.
2. Провести розпитування хворого із патологією легень. Визначити основні симптоми.
3. Провести розпитування хворого із патологією серцево-судинної системи. Визначити основні симптоми.
4. Провести розпитування хворого із патологією шлунково-кишкового тракту. Визначити основні симптоми.
5. Провести загальний огляд показового хворого. Визначити провідні симптоми.
6. Провести огляд голови та шиї показового хворого. Визначити клінічне значення симптомів асиметрії
обличчя, слизової оболонки порожнини рота, лімфаденопатії, набрякового синдрому, наявністі елементів
ураження на шкірі та слизовій оболонці порожнини рота, наявністі щілинних дефектів обличчя.
7. Провести огляд тулуба та кінцівок показового хворого. Визначити клінічне значення симптомів.
8. Провести огляд грудної клітки хворого із бронхо-легеневою патологією, оцінити статичні ознаки.
9. Провести огляд передсерцевої ділянки, визначити клінічне значення симптомів.
10. Провести огляд живота, визначити клінічне значення симптомів.
11. Провести пальпаторне дослідження грудної клітки визначити клінічне значення симптомів.
12. Провести пальпаторне дослідження лімфовузлів, оцінити результати.
13. Провести пальпаторне дослідження щитовидної залози, оцінити отримані дані.
14. Провести пальпаторне дослідження пульсу, визначити клінічне значення симптомів.
15. Провести пальпаторне дослідження передсерцевої ділянки, визначити клінічне значення симптомів.
16. Провести пальпацію живота, визначити клінічне значення симптомів.
17. Провести пальпаторне дослідження печінки, визначити клінічне значення симптомів.
18. Провести пальпаторне дослідження селезінки, визначити діагностичне значення симптомів.
19. Провести пальпаторне і перкуторне дослідження нирок, визначити діагностичне значення симптомів.
20. Визначити нижню межу шлунка, оцінити отримані дані.
21. Визначити наявність рідини у черевній порожнині, дати клінічну оцінку.
22. Промивати шлунок, кишечник.
23. Провести вимірювання артеріального тиску на верхніх кінцівках, оцінити отримані дані.
24. Провести вимірювання артеріального тиску на нижніх кінцівках, оцінити отримані дані.
25. Провести перкусію легень, визначити клінічне значення симптомів.
26. Провести перкуторне дослідження серця, дати клінічну оцінку.
27. Методом перкусії визначити ширину судинного пучка, оцінити отримані дані.
28. Методом перкусії визначити межі печінки, оцінити діагностичне значення симптомів.
29. Методом перкусії визначити межі селезінки, дати клінічну оцінку.
30. Провести аускультацію легень, дати клінічну оцінку.
31. Провести аускультацію артерій, визначити діагностичне значення симптомів.
32. Провести аускультацію серця, (тонів, сістоличних та діастоличних шумів), дати клінічну оцінку.
33. Проаналізувати ЕКГ хворого з різноманітною патологією.
34. Визначати синдроми ущільнення ущільнення легеневої тканини, наявність рідини або повітря в плевральній
порожнині, діагностувати синдром бронхіальної обструкції, задухи та асфіксії.
35. Визначити провідні синдроми патології серцево-судинної системи (біль в ділянці серця, арітмії, артеріальна
гіпертензія, синдроми ураження міокарду (ревматизм), клапанного апарату (інфекційний ендокардит, вади
серця).
36. Визначити провідні синдроми органів травлення (абдоміналгії) та гепатобіліарної системи (жовтяниця).
37. Визначити провідні синдроми сечевидільної системи.
38. Визначити провідні синдроми ендокринної системи (гіпо- гіпертиреозу, порушення толерантності до
глюкози).
39. Визначити провідні синдроми кровоутворення (анемії, геморагічний синдром, гемофілія, лейкози,
тромбоцитопенічна пурпура)
40. Визначити провідні синдроми у хворими на алергоз.
41. Визначити синдроми артрозу та артриту.
42. Вміти надати першу допомогу при асфіксії та гострій дихальній недостатності.
43. Вміти надати першу допомогу при гіпертонічній кризі, раптовій зупинці кровообігу, серцевому нападі,
непритомності, колапсі, гострому болю в ділянці серця.
44. Вміти надати першу допомогу при гострій кровотечі.
45. Вміти надати першу допомогу при анафілактичному шоці, набряку Квінке, асфіксії при набряку гортані.
46. Вміти надати першу допомогу ендокринних прекоматозних та коматозних станів, колапсу, судомах, гостром
отруєнні.

