ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
до модулю №4 із хірургії
на кафедрі хірургії №3 для студентів 6-го курсу медичного факультету
№3,ФПЛЗСУ, медико-психологічного факультету у 2017-18 навчальному році
1. Діагностична програма при пораненні серця. Тріада симптомів поранення
серця.
2. Тріада Бека, яка характерна для тампонади серця.
3. Хірургічна тактика при пораненні серця.
4. Механізм виникнення, клінічна картина та лікувальна тактика при клапанному
пневмотораксі.
5. Діагностична програма при гемотораксі.
6. Клінічна картина малого, середнього та великого гемотораксу.
7. Основні принципи лікувальної програми при травматичному гемотораксі.
8. Клінічна картина поранення легень.
9. Консервативне та оперативне лікування поранення легень.
10.Клініко-діагностична програма гострого апендициту.
11.Диференціальна діагностика гострого апендициту з захворюванням нирок,
придатків матки, ентероколітом, плевропневмонією.
12.Хірургічна тактика при гострому апендициті.
13.Клініко-діагностична програма защемлених гриж.
14.Диференціальна діагностика защемлених пахових гриж з орхітом,
орхоепідідімітом, гострою водянкою сім’яного канатика та оболонок яєчка.
15.Диференціальна діагностика защемлених стегнових гриж із запаленням
стегнових лімфатичних вузлів, натічним абсцесом, вузловим розширенням
вен у зоні стегнового трикутника.
16.Хірургічна тактика при защемленій грижі.
17.Фази клінічного перебігу перфоративної виразки шлунка та дванадцятипалої
кишки.
18.Клінічно-діагностична програма перфоративної виразки шлунка та
дванадцятипалої кишки.
19.Диференціальний діагноз перфоративної виразки шлунка та дванадцятипалої
кишки з гострим
холециститом, панкреатитом, гострою кишковою
непрохідністю.
20.Хірургічна тактика при перфоративній виразці шлунка та дванадцятипалої
кишки.
21.Клініко-діагностична програма при механічній гострій кишковій
непрохідності.
22.Класифікація гострої кишкової непрохідності.
23.Диференціальна
діагностика
гострої
кишкової
непрохідності
з
тромбоемболією судин брижі кишківника, харчовою токсикоінфекцією.
24.Хірургічна тактика при гострій кишковій непрохідності.
25.Клініко-діагностична програма при гострому холециститі.
26.Ускладнення гострого холециститу. Хірургічна тактика при гострому
холециститі.
27.Клініко-діагностична програма при гострому панкреатиті.
28.Хірургічна тактика при гострому панкреатиті.

29.Клініко-діагностична програма при гострому порушенні мезентеріального
кровообігу.
30.Хірургічна тактика при гострому порушенні мезентеріального кровообігу.
31.Клініко-діагностична програма при гострій непрохідності товстої кишки.
32.Хірургічна тактика при гострій непрохідності товстої кишки.
33.Загальні принципи діагностики при гострих шлунково-кишкових кровотечах.
34.Загальні принципи інфузійно-трансфузійної терапії гострих шлунковокишкових кровотеч.
35.Хірургічна тактика при гострих шлунково-кишкових кровотечах.
36.Клініко-діагностична програма пошкодження печінки, позапечінкових
жовчних шляхів, жовчного міхура.
37.Хірургічна тактика при пошкодженні печінки та селезінки.
38.Клініко-діагностична програма пошкодження селезінки.
39.Клініко-діагностична програма при травмах органів черевної порожнини.
40.Хірургічна тактика при травмах органів черевної порожнини.
41.Клінічні прояви та методи діагностики тромбоемболії гілок легеневої артерії.
42.Лікування різних форм тромбоемболії легеневої артерії.
43.Клініко-діагностична програма синдрому дуги аорти.
44.Лікування синдрому дуги аорти.
45.Клініко-діагностична програма синдрому Рейно.
46.Лікування синдрому Рейно.
47.Лікування атеросклерозу артерій головного мозку, вінцевих, ниркових,
брижових артерій та артерій нижніх кінцівок.
48.Клініка, діагностика аневризм черевної частини аорти.
49.Лікування аневризм черевної частини аорти.
50.Лікування гнійних запальних захворювань клітковинних просторів.
51.Класифікація, профілактика панарицію. Клінічна картина різних видів
панарицію. Лікування різних видів панарицію.
52.Клініка, діагностика флегмон кисті (міжпальцьового, просторів thenar,
hypothenar, міжфасціального, серединнодолонного простору, простору
Пірогова U –образної).
53.Лікування флегмон кисті.
54.Симптоматика, клінічний перебіг і діагностична програма абсцесу, гангрени
та кіст легень.
55.Лікування абсцесу, гангрени та кіст легень.
56.Варіанти клінічного перебігу, діагностична програма емпієми плеври.
57.Вибір методу лікування емпієми плеври.
58.Симптоматика,
клінічний
перебіг
та
діагностична
програма
піопневмотораксу.
59.Вибір методу лікування піопневмотораксу.
60.Сипмтоматика, клінічний перебіг та діагностична програма спонтанного
пневмотораксу.
61.Вибір методу лікування спонтанного пневмотораксу.
62.Клінічні прояви сепсису. Клінічна картина септичного шоку. Основні
напрями інтенсивної терапії сепсису.
63.СНІД у хірургічній клініці. Засоби профілактики, безпека роботи
хірургічного колективу.

64.Сучасні методи діагностики в абдомінальній хірургії.
65.Значення симптому болю в різних ділянках черевної порожнини у
діагностиці та диференцальній діагностиці захворювань органів живота.
66.Симптом блювання – значення у діагностиці та диференціальній діагностиці
захворювань органів живота.
67.Симптом порушення акту дефекації – значення у діагностиці та
диференціальній діагностиці захворювань органів живота.
68.Симптоматика, варіанти клінічного перебігу й ускладнення дивертикулів
стравоходу.
69.Тактика і вибір методу лікування дивертикулів стравоходу.
70.Класифікація, діагностична програма ахалазії стравохідно-кардіального
переходу.
71.Клініка, варіанти клінічного перебігу й ускладнення ахалазії стравохіднокардіального переходу.
72.Тактика і вибір методу лікування ахалазії стравохідно-кардіального
переходу.
73.Класифікація, діагностична програма стриктур стравоходу.
74.Симптоматика, варіанти клінічного перебігу й ускладнення стриктур
стравоходу.
75.Тактика і вибір методу лікування стриктур стравоходу.
76.Класифікація, діагностична програма гострого медіастеніту.
77.Симптоматика, варіанти клінічного перебігу й ускладнення гострого
медіастеніту.
78.Тактика і вибір методу лікування гострого медіастеніту.
79. Класифікація портальної гіпертензії.
80. Внутрішньопечінкова портальна гіпертензія. Симптоматика, клінічний
перебіг, діагностична програма, диференціальна діагностика.
81. Тактика і вибір методу лікування внутрішньопечінкової портальної
гіпертензії.
82. Підпечінкова портальна гіпертензія. Клініка, діагностика, вибір методу
лікування.
Питання затверджені на засіданні кафедри хірургії №3, протокол №1 від 31
серпня 2017 року.
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