
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

 ІЗ ХІРУРГІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТ-

РОЛЮ (МОДУЛЬ №2) ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУ-

ЛЬТЕТУ №3, ФПЛЗСУ ТА 

МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА КАФЕДРІ ХІРУРГІЇ №3  

У ВЕСНЯНО-ЛІТНЬОМУ СЕМЕСТРІ 2017-18 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 
 

1. Лікування гострого медіастиніту. 

2. Етіологія, патогенез, клінічний перебіг синдрому верхньої порожнистої вени. 

3. Діагностика синдрому верхньої порожнистої вени. 

4. Тактика лікування хворих з ятрогенним пошкодженням стравоходу. 

5. Класифікація гриж стравохідного отвору діафрагми. 

6. Клінічний перебіг ковзної грижі стравохідного отвору діафрагми. 

7. Лікування ковзної грижі стравохідного отвору діафрагми. 

8. Лікування параезофагальної грижі стравохідного отвору діафрагми. 

9. Причини виникнення гострого абсцесу легень. 

10. Клінічні форми гангрени легень. 

11. Клінічні симптоми гострого абсцесу легень в стадії "до розкриття". 

12. Клінічні симптоми гострого абсцесу легень в стадії "після розкриття". 

13. Клініка хронічного абсцесу легень. 

14. Додаткові методи обстеження хворих з нагнійними захворюваннями легень. 

15. Методи санації трахеобронхіального дерева. 

16. Лікування гангренозного абсцесу легень. 

17. Лікування гострого абсцесу легень. Показання до оперативного лікування. 

18. Тактика лікування ускладненого гострого абсцесу легень. 

19. Гостра емпієма плеври. Етіологія, патогенез, клініка. 

20. Клінічні прояви обмеженої емпієми плеври. Рентгенологічна картина. 

21. Клініка обмеженого піопневмотораксу. Рентгенологічні ознаки. 

22. Тотальний піопневмоторакс. Етіологія, клінічний перебіг. 

23. Диференціальна діагностика емпієми плеври та піопневмотораксу. 

24. Клініка хронічної емпієми. 

25. Додаткові методи обстеження при піопневмотораксі. 

26. Тактика лікування хворих з піопневмотораксом. 

27. Показання до пункції плевральної порожнини. 

28. Техніка виконання пункції плевральної порожнини. 

29. Показання до дренування плевральної порожнини. 

30. Техніка дренування плевральної порожнини. 

31. Особливості консервативного лікування піопневмотораксу. 

32. Класифікація післятравматичного гемотораксу. 

33. Лікувальна тактика при закритій травмі грудної клітки, ускладненої великим  ге-

мотораксом. 

34. Ознаки внутрішньоплевральної  кровотечі. Показання до торакотомії. 

35. Лікувальна тактика при згорненому гемотораксі. 

36. Діагностика та лікування проникаючої рани серця. 

37. Класифікація післятравматичного пневмотораксу. 

38. Причини виникнення підшкірної емфіземи. Методи лікування. 

39. Причини виникнення та клінічний перебіг медіастинальної емфіземи. 



40. Лікування медіастинальної емфіземи. 

41. Лікування післятравматичного пневмотораксу. Види аспіраційних систем. 

42. Лікування відкритого пневмотораксу. 

43. Лікувальна тактика при напруженому (клапанному) пневмотораксі. 

44. Види новокаїнової блокади при закритій травмі грудної клітки. 

45. Методи фіксації грудної стінки при флотуючому переломі ребер. 

46. Лікувальна тактика при флотуючому переломі ребер. 

47. Лікувальна тактика при обмеженому пневмотораксі. 

48. Ранні ускладнення закритої травми грудної клітки. 

49. Пізні ускладнення закритої травми грудної клітки 

50. Клініко-рентгенологічні ознаки малого гемотораксу. 

51. Стадії мітрального стенозу. 

52. Клінічні прояви І-ІІ стадії мітрального стенозу. 

53. Ускладнення мітрального стенозу. 

54. Допоміжні методи обстеження при мітральному стенозі. 

55. Хірургічне лікування мітрального стенозу. 

56. Синдром слабості синусового вузла. Показання до хірургічного лікування. 

57. Види і показання до тимчасової електрокардіостимуляції. 

58. Показання до постійної електрокардіостимуляції. 

59. Ішемічна хвороба серця. Клініка, діагностика, хірургічне лікування. 

60. Вади серця. Клініка, діагностика, хірургічне лікування. 

61. Анатомічні та фізіологічні звуження стравоходу 

62. Клінічні стадії ахалазії стравоходу. 

63. Ахалазія стравоходу. Клініка, діагностика. 

64. Лікування ахалазії стравоходу. 

65. Класифікація дивертикулів стравоходу 

66. Ускладнення дивертикулів стравоходу. Лікувальна тактика. 

67. Невідкладна допомога при опіку стравоходу. 

68. Консервативне лікування опіку стравоходу. 

69. Хірургічні доступи при операціях на стравоході. 

70. Хірургічне лікування рубцевих стриктур стравоходу 

71. Причини емболії та гострого тромбозу магістральних артерій. 

72. Клінічна характеристика емболії та гострого тромбозу магістральних артерій. 

73. Класифікація гострої ішемії нижніх кінцівок за В.С.Савельєвим. 

74. Диференціальна діагностика емболії та гострого тромбозу магістральних артерій. 

75. Хірургічна тактика та методи оперативного лікування емболії та гострого тромбо-

зу магістральних артерій. 

76. Особливості ведення післяопераційного періоду після хірургічного втручання з   

приводу емболії та гострого тромбозу магістральних артерій. 

77. Антикоагулянти, фібринолітичні тромболітичні препарати. 

78. Методи контролю за зсідаючою системою, їх характеристика. 

79. Етіологія, патогенез облітеруючого атеросклерозу та ендартеріїту нижніх кінцівок. 

80. Класифікація хронічної ішемії та рівня оклюзії магістральних артерій при обліте-

руючому атеросклерозі за О.О.Шалімовим. 

81. Методи обстеження артеріальної системи. 

82. Ускладнення облітеруючого атеросклерозу артерій нижніх кінцівок та методи їх 

запобігання. 



83. Визначення, клінічна характеристика та методи хірургічного лікування синдрому 

Лериша. 

84. Показання та протипоказання до хірургічного лікування облітеруючого атероскле-

розу магістральних артерій нижніх кінцівок. 

85. Показання та протипоказання до хірургічного лікування облітеруючого ендар-

теріїту нижніх кінцівок. 

86. Ранні післяопераційні ускладнення реконструктивних операцій на магістральних 

артеріях нижніх кінцівок при облітеруючому атеросклерозі та методи їх запобігання. 

87. Показання та протипоказання до консервативного лікування облітеруючих захво-

рювань артерій нижніх кінцівок. 

88. Сучасні методи аортоартеріографії, ускладнення аортографії та методи їх за-

побігання. 

89. Етіологія варикозного розширення вен. 

90. Патогенез порушення венозної гемодинаміки при варикозній хворобі. 

91. Клінічна характеристика варикозної хвороби нижніх кінцівок, 

92. Клінічна характеристика хронічної венозної недостатності І-ІІІ ст. 

93. Ускладнення варикозної хвороби. 

94. Функціональні проби для визначення стану клапанів поверхневих, комунікантних 

та глибоких вен нижніх кінцівок. 

95. Диференціальна діагностика варикозного вузла пахвинної ділянки і стегнової 

грижі. 

96. Консервативне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок. 

97. Лікування трофічної виразки, спричиненої хронічною венозною недостатністю. 

98. Показання та протипоказання до хірургічного лікування варикозної хвороби ниж-

ніх кінцівок. 

99. Послідовність виконання операції сафенектомії. 

100. Причини рецидиву варикозного розширення вен нижніх кінцівок після сафенек-

томії. 

101. Профілактика варикозної хвороби нижніх кінцівок. 

102. Етіологія гострого тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок. 

103. Клінічні прояви гострого тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок. 

104. Диференціальна діагностика гострого тромбофлебіту підшкірних і глибоких вен 

нижніх кінцівок. 

105. Диференціальна діагностика гострого тромбофлебіту підшкірних вен нижніх 

кінцівок і бешихи. 

106. Лікування післяін’єкційного тромбофлебіту підшкірних вен верхніх кінцівок. 

107. Консервативне лікування гострого тромбофлебіту підшкірних вен нижніх 

кінцівок. 

108. Показання та протипоказання до оперативного лікування гострого тромбофлебіту 

підшкірних вен нижніх кінцівок. 

109.  Техніка операцій при гострому тромбофлебіті підшкірних вен нижніх кінцівок. 

110. Етіологічні та патогенетичні фактори тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок. 

111. Клінічні прояви тромбозу вен гомілок. 

112. Клінічні прояви ілеофеморального тромбозу. 

113. Клінічна характеристика білої флегмазії. 

114. Клінічна характеристика синьої флегмазії. 

115. Клініка тромбозу нижньої порожнистої вени. 



116. Гострий тромбоз печінкових вен - синдром Бадда-Хіарі. 

117. Етіологія, клінічна характеристика і лікування синдрому Педжета-Шретера. 

118. Диференціальна діагностика тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок і лімфостазу. 

119. Диференціальна діагностика білої флегмазії і емболії стегнової артерії. 

120. Консервативне лікування тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок. 

121. Особливості хірургічного лікування ілеофеморального тромбозу. 

122. Шляхи запобігання ТЕЛА при хірургічному лікуванні ілеофеморального тромбо-

зу. 

123. Профілактика тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок в ранньому післяопе-

раційному періоді. 

124. Клінічна характеристика стадій лімфедеми. 

 

Перелік питань затверджені на засіданні кафедри хірургії №3 15 січня 2018 року, 

протокол №10. 
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