
Перелік навичок, якими повинні володіти студенти 6 курсу за 

дисципліною «Внутрішня медицина: практичні навички» для підготовки до 

ОСКІ-2. 

 

1. 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. Біохімічне дослідження крові 

4. Методика пальпації щитовидної залози. 

5. Фізикальний огляд органів дихальної системи. 

6. Фізикальний огляд серцево – судиної системи. 

7. Вимірювання артеріального тиску;  

8. Фізикальний огляд органів шлунково – кишкового тракту. 

9. Ендоскопічне дослідження шлунково – кишкового тракту. 

10. Методика та аналіз реєстрації електрокардіограми. 

11. Аналіз результатів ЕХО – кардіографії. 

12. Пульсоксиметрія . 

13. Спирометрія.  

14. Оцінка результатів рентгенограм легень. 

15. Оцінка результатів рентгенограм суглобів. 

16. Визначення індексу маси тіла по формулі: відношення росту до ваги. 

17. Проведення дефібриляції. 

18. Введення зонду та промивання шлунка.  

19. Визначееня рівня глюкози крові. 

 

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) артеріальна гіпертензія; 

3) біль в грудній клітці; 

4) біль в ділянці серця; 

5) біль в животі; 



6) біль в кінцівках та спині; 

7) блювання; 

8) бронхо-обструктивний синдром; 

9) випіт у плевральну порожнину; 

10) гепатомегалія та спленомегалія; 

11) диспепсія; 

12) дисфагія; 

13) діарея; 

14) жовтяниця; 

15) задишка; 

16) асфіксія; 

17) кардіомегалія; 

18) кашель; 

19) лімфаденопатія; 

20) набряковий синдром, 

21) нефритичний синдром, 

22) нефротичний синдром, 

23) портальна гіпертензія; 

24) порушення серцевого ритму та провідності; 

25) сечовий синдром; 

26) синдром легеневого інфільтрату; 

27) синдром недостатності травлення; 

28) синдром системної запальної відповіді; 

29) суглобовий синдром; 

30) ціаноз (дифузний та локальний)  

 

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) анемії  

2) лейкемії  

4) артеріальна гіпертензія (первинна та вторинні)  

5) ішемічна хвороба серця  

6) кардити (ендокардит, міокардит, перикардит)  

7) кардіоміопатії  

8) набуті вади серця  



9) порушення серцевого ритму та провідності  

10) серцева недостатність  

11) тромбоемболія легеневої артерії  

12) бронхіальна астма  

13) бронхіти  

14) бронхоектатична хвороба  

15) дихальна недостатність  

16) інфекційно-деструктивні захворювання легень  

17) легенева недостатність  

18) плеврити  

19) пневмонії  

20) хронічне обструктивне захворювання легенів  

21) гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, езофагіти  

22) гастрити, дуоденіти  

23) гострі та хронічні гепатити  

24) гострий та хронічний панкреатит  

25) ентерити, коліти  

26) пептичні виразки шлунку та дванадцятипалої кишки  

27) холецистити, холангіти, жовчнокам’яна хвороба, холедохолітіаз  

28) цирози печінки  

29) гломерулонефрити  

30) пієлонефрити  

31) сечокам’яна хвороба  

32) анкілозуючий спондилоартрит  

33) гостра ревматична лихоманка  

34) подагра  

35) реактивні артрити  

36) ревматоїдний артрит  

37) системна склеродермія  

38) системний червоний вовчак  

39) хронічна ревматична хвороба  

40) дифузний токсичний зоб  

41) йододефіцитні захворювання щитоподібної залози  

42) ожиріння  

43) тиреотоксикоз 

44) цукровий діабет  

 


