
Перелік навичок, якими повинні володіти студенти 6 курсу за дисципліною 

«Внутрішня медицина: практичні навички» для підготовки до ОСКІ-2. 

Оцінювати інформацію щодо діагнозу, використовуючи знання про органи 

та системи людини, на підставі результатів лабораторних та інструментальних 

досліджень (за списком 1)  

Список 1. Перелік лабораторних та інструментальних досліджень що 

виносяться на ОСКІ.  

1. Загальний аналіз крові  

2. Загальний аналіз сечі  

3. Білок крові та фракції, С-реактивний протеїн  

4. Глюкоза крові, глікозильований гемоглобін,  

5. Ліпідограма;  

6. Залізо сироватки крові; 

7. Креатинін, сечовина крові та сечі, швидкість клубочкової фільтрації;  

8. Електроліти крові; 

9. Амінотрансферази крові;  

10. Загальний білірубін крові та його фракції ; 

11. Коагулограма;  

12. Сечова кислота крові;  

13. Лужна фосфатаза крові;  

14. Дослідження функції зовнішнього дихання;  

15. Проведдння реєстрації стандартної ЕКГ (у 12 відведеннях);  

16. Ендоскопічне дослідження травного тракту;  

17. Ехокардіографія;  

18. Вимірювання артеріального тиску;  

2. Вміти виділити провідний клінічний симптом або синдром (за списком 

2) шляхом обґрунтованого рішення, використовуючи попередні дані анамнезу 

хворого, дані фізикального обстеження хворого за органами та системами 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.  

Список 2. Перелік синдромів та симптомів що виносяться на ОСКІ.  

1. Анемічний синдром;  

2. Синдром артеріальної гіпертензії;  

3. Біль в грудній клітці;  

4. Бронхообструктивний синдром;  

5. Диспепсичний синдром;  

6. Синдром кардіомегалії;  

7. Гостий коронарній синдром; 

8. Кашель;  

9. Набряковий синдром; 



10. Порушення серцевого ритму та провідності;  

11. Сечовий синдром  

12. Суглобовий синдром  

3. Вміти встановити найбільш вірогідний діагноз захворювання (за 

списком 3) шляхом обґрунтованого рішення, за допомогою співставлення зі 

стандартами, використовуючи попередні дані анамнезу хворого та дані огляду 

хворого, на основі провідного клінічного симптому або синдрому, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних норм. 

Список 3. Перелік діагнозів що виносяться на ОСКІ. 

1. Залізо - дефіцитна анемія; 

2. В-12 фоліево - дефіцитна анемія;  

2.Гострий лейкоз;  

3. Гіпертонічна хвороба;  

4.Дилятаційна кардіоміопатія; 

5. Мітральний стеноз;  

6. Серцева недостатність;  

7. Бронхіальна астма;  

8. Хронічна обструктивна хвороба ; 

9. Дихальна недостатність;  

10. Пневмонія;  

11. Виразкова хвороба шлунка;  

12. Гострий гломерулонефрит;  

13. Нефротичний синдром;  

14. Нефритичний синдром; 

15. Хронічна хвороба нирок;  

16. Подагра;  

17. Ревматоїдний артрит;  

18. Хронічна ревматична хвороба ; 

19. Ожиріння;  

20. Тиреотоксикоз;  

21. Цукровий діабет; 

22. Ішемічна хвороба серця: інфаркт міокарда. 


