
Перелік компетентностей, які студент 6 курсу повинен 

продемонструвати під час складання іспиту «ОСКІ-2 2021» за фахом 

«Професійні хвороби» 

 

1. Оцінювати інформацію щодо діагнозу на підставі результатів 

лабораторних та інструментальних досліджень 

2. Вміти встановити найбільш вірогідний або синдромний діагноз 

захворювання  шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою 

співставлення зі стандартами, використовуючи попередні дані анамнезу 

хворого та дані огляду хворого, на основі провідного клінічного симптому 

або синдрому, використовуючи знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм. 

3. Оцінювати інформацію щодо діагнозу на підставі результатів 

лабораторних та інструментальних досліджень 

4. Вміти встановити найбільш вірогідний або синдромний діагноз 

захворювання шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за допомогою 

співставлення зі стандартами, використовуючи попередні дані анамнезу 

хворого та дані огляду хворого, на основі провідного клінічного симптому 

або синдрому, використовуючи знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм. 

5. Встановити діагноз  шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки 

стану людини, за будь-яких обставин (вдома, на вулиці, закладі охорони 

здоров’я, його підрозділі), у т. ч. в умовах надзвичайної ситуації, в польових 

умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, використовуючи 

стандартні методики фізикального обстеження та можливого анамнезу, 

знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних 

та юридичних норм 

6. Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги, за будь-яких 

обставин, використовуючи знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, на підставі діагнозу невідкладного стану в умовах 

обмеженого часу за допомогою стандартних схем 

7. В закладі охорони здоров’я, або вдома у хворого на підставі отриманих 

даних про стан здоров’я пацієнта, за допомогою стандартних схем, 

використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення:  визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, 

що підлягають диспансерному нагляду. 

8. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню 

та тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в 

умовах закладу охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його 

перебіг, особливості професійної діяльності людини. 

9. На території обслуговування за стандартними методиками описових, 

аналітичних епідеміологічних та медико-статистичних досліджень  виявляти 

фактори ризику виникнення та перебігу захворювань. 



Перелік діагнозів, які виносяться на іспит «ОСКІ-2 2021» за фахом 

«Професійні хвороби». 

 

1. Силікоз 

2. Антракоз 

3. Хронічне отруєння бензолом 

4. Гостре отруєння пестицидами 

5. Хронічна свинцева інтоксикація 

6. Вібраційна хвороба від дії локальної вібрації 

7. Вібраційна хвороба від дії загальної вібрації 

8. Професійна туговухість 

9. Професійний (посттравматичний) міозит 

10. Гостре професійне захворювання - ГРВІ, спричинена COVID-19. 

 

Перелік симптомів і синдромів, які виносяться на іспит «ОСКІ-2 2021» 

за фахом «Професійні хвороби». 

 

1. Синдром хронічного бронхіту; 

2. Синдром легеневої недостатності; 

3. Анемічний синдром; 

4. Геморагічний синдром; 

5. Інтоксикаційний синдром; 

6. Мускаріно- та никотиноподібні симптоми; 

7. Синдром поліневриту; 

8. Синдром енцефалопатії; 

9. Синдром свинцевої коліки; 

10. Ангіоспастичний синдром; 

11. Синдром вегето-сенсорної полінейропатії; 

12. Синдром міозиту; 

13. Симптоми нежиті; 

14. Синдром ущільнення легеневої тканини; 

15. Синдром кохлеарного невриту 

 

Перелік досліджень, які виносяться на іспит «ОСКІ-2 2021» за фахом 

«Професійні хвороби». 

 

1. Загальний аналіз крові; 

2. Біохімічне дослідження крові; 

3. Визначення IgM та IgG до COVID-19; 

4. Вимір тиску; 

5. Аудіометрія; 

6. ЄКГ; 

7. Спірографія; 

8. Альгезіметрія; 

9. Рентгенографія і томографія органів грудної клітини. 


