
 
 

«Дитяча хірургія» 

1. Структура хірургічного відділення. Сучасні методи дослідження в дитячій 

хірургії. 

2. Прийомне відділення. Призначення. Його функції, структура. Обов`язки 

молодшого та середнього медперсоналу. Основні положення санітарно-

гігієнічного режиму в приймальному відділенні. 

3. Правила прийому дітей в хірургічний стаціонар. Деонтологічні аспекти роботи 

в приймальному відділенні. 

4. Хірургічне відділення поліклініки. Структура відділення. Оснащення його 

приміщень. Штати. Санітарно-профілактична робота. 

5. Особливості організації амбулаторно-поліклінічної хірургії. 

6. Диспансеризація. Принципи реабілітації хірургічних, ортопедичних, 

урологічних та травматологічних хворих на поліклінічному рівні. 

7. Дитячий травматизм. Його структура. Особливості дитячого травматизму у 

Вінницькій області. Профілактика побутового, вуличного, шкільного, 

спортивного травматизму. Роль міжвідомчих комісій в профілактиці 

травматизму. Їх завдання та функції. 

8. Переливаннякрові та кровозамінників. Інфузійна терапія.  Покази та 

протипокахи. Ускладнення при переливаннікрові. Боротьбаіз 

гемотрансфузійним шоком. 

9. Інфузійно-трансфузійнатерапія пригіповолемії. 

10. Інфузійно-трансфузійнатерапія в перед- та післяопераційномуперіоді. 

11. Пупочнагрижа. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, 

об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, діагностика, лікування, 

ускладнення, наслідки, віддалені результати, диспансеризація. 

12. Грижі білої лінії живота. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна 

симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

13. Виразковахворобашлунку і 12-палої кишки. Етіологія, патогенез, класифікація, 

клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

14. Інвагінація кишківника. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна 

симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

15. Обтураційна кишкова непрохідність. Етіологія, патогенез, класифікація, 

клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 



 
 

16. Странгуляційна кишкова непрохідність. Етіологія, патогенез, класифікація, 

клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

17. Динамічна кишкова непрохідність. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна 

симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

18. Кистозні утворення черевної порожнини. Етіологія, патогенез, класифікація, 

клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

19. Поліпи шлунково-кишкового тракту. Етіологія, патогенез, класифікація, 

клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

20. Гострерозширенняшлунку. Заворот, перегиншлунку. Етіологія, патогенез, 

класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи 

обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені 

результати, диспансеризація. 

21. Операції на шлунку та 12-палій кишці. 

22. Кишковінориці. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, 

об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, діагностика, лікування, 

ускладнення, наслідки, віддалені результати, диспансеризація. 

23. Мезаденіт. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, 

об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, діагностика, лікування, 

ускладнення, наслідки, віддалені результати, диспансеризація. 

24. Хронічнізахворюванняпечінки: паразитарні та непаразитарнікісти, абсцеси. 

Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне 

обстеження, додаткові методи обстеження, діагностика, лікування, 

ускладнення, наслідки, віддалені результати, диспансеризація. 

25. Кісти холедоха. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, 

об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, діагностика, лікування, 

ускладнення, наслідки, віддалені результати, диспансеризація. 

26. Реконструктивні та відновлювальніоперації на жовчних шляхах. 

27. Стегновігрижі. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, 

об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, діагностика, лікування, 

ускладнення, наслідки, віддалені результати, диспансеризація. 

28. Закритіпошодженняорганівчеревноїпорожнини та позаочеревинного простору. 

Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне 



 
 

обстеження, додаткові методи обстеження, діагностика, лікування, 

ускладнення, наслідки, віддалені результати, диспансеризація. 

29. Покази та протипоказидо використаннялапароскопічноїхірургії. 

30. Лапароскопічнахірургіяприплановійхірургічнійпатології удітей. 

31. Лапароскопічнахірургія при ургентнійхірургічнійпатології удітей. 

32. Покази до резекції кишечника. 

33. Декомпресіякишкового тракту. Ускладненняпісляопераційногоперіоду. 

34. Профілактикаспайкової кишковоїнепрохідності. 

35. Пошкодженняселезінки. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна 

симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

36. Хвороба Крона. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, 

об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, діагностика, лікування, 

ускладнення, наслідки, віддалені результати, диспансеризація. 

37. Особливостіобстеженняновонароджених та дітейстаршоївіковоїгрупи на 

наявністьортопедичноїпатології. 

38. Особливостіпереломівкісток у дітей. Переломи ділянкиліктьовогосуглобу. 

Контрактура Фолькмана. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна 

симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

39. Вродженийвивих стегна, кривошия, клишоногість. Етіологія, патогенез, 

класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи 

обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені 

результати, диспансеризація. 

40. Рани (класифікація, діагностика, первиннахірургічнаобробка).Ускладнення ран. 

41. Класифікаціяопіків. Визначенняглибини та площіопіку. Опікова           хвороба, 

їїстадії. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне 

обстеження, додаткові методи обстеження, діагностика, лікування, 

ускладнення, наслідки, віддалені результати, диспансеризація. 

42. Опіковий шок Опіковасептикотоксемія. Етіологія, патогенез, класифікація, 

клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

43. Відмороження та електротравма. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна 

симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. Перша невідкладна допомога при відмороженні та 

електротравмі. 



 
 

44. Збудникигнійноїхіругічноїінфекції і умовиїїрозвитку.Біологічні і клінічні 

аспекти гнійних ран. Госпітальна інфекція таметоди її профілактики.Принципи 

та методи лікування гнійних ран і гнійних захворювань. 

45. Гнійні захворювання шкіри  і підшкірної клітковини (фурункул,           

карбункул, гідраденіт, абсцес, флегмона, бешиха, еризипілоїд). Етіологія, 

патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, 

додаткові методи обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, 

віддалені результати, диспансеризація. 

46. Хронічний остеомієліт. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна 

симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

47. Гнійні захворювання суглобів та слизових сумок (артрит, бурсит). Етіологія, 

патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, 

додаткові методи обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, 

віддалені результати, диспансеризація. 

48. Гнійні захворювання клітковинних просторів (флегмона шиї, аксілярна 

флегмона, субпекторальна флегмона, глибокісубфасціальні, міжм’язові 

флегмони кінцівок, флегмона заочеревинної клітковини). Етіологія, патогенез, 

класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи 

обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені 

результати, диспансеризація. 

49. Гнійні захворювання кінцівок, кісти та стопи (панарицій,флегмона, гангрена). 

Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне 

обстеження, додаткові методи обстеження, діагностика, лікування, 

ускладнення, наслідки, віддалені результати, диспансеризація. 

50. Неклостридіальна анаеробна інфекція. Етіологія, патогенез, класифікація, 

клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

51. Специфічнаанаеробнаінфекція (правець, газова гангрена, сказ). Етіологія, 

патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, 

додаткові методи обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, 

віддалені результати, диспансеризація. 

52. Загальна гнійна хірургічна інфекція – сепсис. Етіологія, патогенез, 

класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи 

обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені 

результати, диспансеризація. 

53. Проблеми ВІЛ-інфекції в хірургії. 



 
 

54. Гнійно-запальнізахворюванням’яких тканин у дітей. Етіологія, патогенез, 

класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи 

обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені 

результати, диспансеризація. 

55. Хірургічнізахворюванняорганівчеревноїпорожнини, прямої кишки. Етіологія, 

патогенез, класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, 

додаткові методи обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, 

віддалені результати, диспансеризація. 

56. Хірургічні захворювання сечостатевої системи. Етіологія, патогенез, 

класифікація, клінічна симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи 

обстеження, діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені 

результати, диспансеризація. 

57. Вроджена м’язова кривошия,дисплазія кульшових суглобів, вроджений вивих 

стегна, вроджена клишоногість. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічна 

симптоматика, об`єктивне обстеження, додаткові методи обстеження, 

діагностика, лікування, ускладнення, наслідки, віддалені результати, 

диспансеризація. 

 

 

 

 

 


