
«Інфекційні хвороби»  
 

ПРОГРАМА 

ІСПИТУ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ  

 

 

Тема 1. Введення в курс інфектології. Загальна характеристика групи інфекційних 

хвороб із фекально-оральним механізмом передавання. Черевний тиф. Паратифи А 

та В.  

Поняття „інфекція”, „інфекційний процес”, „інфекційна хвороба”. Особливості 

інфекційних хвороб.Класифікація інфекційних хвороб. Принципи діагностики 

інфекційних хвороб.Методи специфічної діагностики інфекційних хвороб. 

Профілактичні заходи, принципи імунопрофілактики інфекційних хвороб. Принципи 

лікування інфекційних хвороб. Структура та режим роботи інфекційного стаціонару. 

Показання до госпіталізації, правила обстеження і виписки хворих із інфекційного 

стаціонару. Особливості ведення медичної документації. Загальна характеристика 

інфекційних хвороб із фекально-оральним механізмом передавання. Черевний тиф, 

паратифи А і В: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару 

 

Тема 2. Діарейний синдром у клініці інфекційних хвороб. Холера. Сальмонельоз. 

Харчові токсикоінфекції. Інфекційні хвороби вірусної  етіології з переважно 

фекально-оральним механізмом передавання.   

Холера: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

Дегідратаційний шок: визначення поняття, патогенез, клінічні прояви, 

диференціальний діагноз. Клінічна і лабораторна діагностика водно-електролітних 

порушень при різних ступенях зневоднення. Невідкладна допомога. Сальмонельоз: 

етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний  перебіг,    лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Харчові 

токсикоінфекції: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

 

Тема 3.  Кишкові інфекційні хвороби з переважним ураженням товстої кишки: 

шигельоз, амебіаз. Єрсиніози. Протозойні кишкові інвазії: лямбліоз. Ентеровірусні 

хвороби: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний  перебіг,    

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного 

стаціонару.  

Кишковий єрсиніоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний  

перебіг,    лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, 

лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із 

інфекційного стаціонару. Псевдотуберкульоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, 

патогенез, клінічний  перебіг,    лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, 



ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки 

хворих із інфекційного стаціонару. Шигельоз: етіологія, епідеміологія, класифікація, 

патогенез, клінічний  перебіг,    лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, 

ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки 

хворих із інфекційного стаціонару.  Амебіаз: етіологія, епідеміологія, класифікація, 

патогенез, клінічний  перебіг,    лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, 

ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки 

хворих із інфекційного стаціонару. Лямбліоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, 

клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, 

лікування, профілактика. 

 

Тема 4.  Нематодози. Цестодози. Трематодози. Класифікація гельмінтозів. Вплив 

гельмінтів на організм людини. Методи лабораторної діагностики гельмінтозів. 

Аскаридоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

Ентеробіоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

Трихоцефальоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

Анкілостомідоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

Стронгілоїдоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

Трихінельоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

Дирофіляріоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, ускладнення, лікування, профілактика. Токсокароз: етіологія, 

епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика,  ускладнення, 

лікування, профілактика. Дифілоботріоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, 

клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, 

лікування, профілактика. Теніаринхоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний 

перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Теніоз, цистицеркоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний 

перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Гіменолепідоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Ехінококоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Альвеококоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика,  ускладнення, лікування, профілактика. Опісторхоз: 

етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

 

Тема 5. Ботулізм. Невідкладні стани у хворих на інфекційні хвороби з фекально-

оральним      механізмом передавання.  

Ботулізм: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний  перебіг,    

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, 

профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із стаціонару. 



  

Тема 6. Загальна характеристика групи інфекційних хвороб  із повітряно-крапельним 

механізмом передавання. Грип. Інші ГРВІ: парагрип, аденовірусна хвороба, РС-

інфекція, риновірусна інфекція. Інфекційні хвороби, що перебігають із клінікою 

атипової пневмонії: респіраторний мікоплазмоз, орнітоз, легіонельоз. Загальна 

характеристика інфекційних хвороб дихальних шляхів. 

Грип: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи, принципи 

імунопрофілактики. Показання до госпіталізації. Парагрип: етіологія, епідеміологія, 

патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, 

ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації. Аденовірусна 

хвороба: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

Показання до госпіталізації. РС-інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, 

клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, 

лікування, профілактика. Показання до госпіталізації. Риновірусна інфекція: 

етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до 

госпіталізації. 

 

Тема 7. Герпесвірусні інфекції. Інфекційний мононуклеоз.  Класифікація герпес-вірусів 

людини. Загальна характеристка герпесвірусних хвороб. 

Герпетична інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний 

перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Показання до госпіталізації. Вітряна віспа. Оперізувальний герпес. 

Етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до 

госпіталізації, правила виписки хворих із стаціонару Інфекційний мононуклеоз: 

етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. 

Показання до госпіталізації. Особливості перебігу герпесвірусних інфекцій у хворих 

на ВІЛ/СНІД. 

 

Тема 8. «Дитячі» крапельні інфекції у дорослих. Дифтерія. Диференціальна 

діагностика ангін. Кір: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клініка, 

особливості  перебігу у дорослих, лабораторна діагностика, диференціальний 

діагноз, ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи, принципи 

імунопрофілактики. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із 

інфекційного стаціонару. 

Краснуха: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клініка, особливості  

перебігу у дорослих, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, 

ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи, принципи імунопрофілактики. 

Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

Вірусна паротитна хвороба: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клініка, 

особливості  перебігу у дорослих, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, 

ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи, принципи імунопрофілактики. 

Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

Дифтерія: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 



лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

принципи імунопрофілактики. Порядок госпіталізації, правила виписки із 

інфекційного стаціонару. 

 

Тема 9. Менінгеальний синдром у клініці інфекційних хвороб. Диференціальна 

діагностика серозних і гнійних менінігітів. Менінгококова інфекція. Невідкладні 

стани у хворих на інфекційні хвороби з повітряно-крапельним механізмом 

передавання Менінгококова інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, 

класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, 

ускладнення, принципи лікування різних клінічних форм, невідкладна допомога на 

догоспітальному етапі, профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки 

хворих із інфекційного стаціонару. ІТШ: визначення поняття, патогенез, 

класифікація, клінічна і лабораторна діагностика, принципи лікування, невідкладна 

допомога на догоспітальному етапі.ННГМ: визначення поняття, патогенез, 

класифікація, клінічна і лабораторна діагностика, принципи лікування, невідкладна 

допомога на догоспітальному етапі. Респіраторний мікоплазмоз: етіологія, 

епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування різних клінічних форм, 

профілактика. Показання до госпіталізації.  

Орнітоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування 

різних клінічних форм, профілактика. Показання до госпіталізації. Легіонельоз: 

етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування різних 

клінічних форм, профілактика. Показання до госпіталізації. Гостра дихальна 

недостатність: визначення поняття, класифікація, патогенез, клінічна і лабораторна 

діагностика, принципи лікування, невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

 

Тема 10. Загальна характеристика вірусних гепатитів. Вірусні гепатити з 

фекально-оральним механізмом передавання. Гострі вірусні гепатити з 

парентеральним механізмом передавання. Загальна характеристика кров’яних 

інфекційних хвороб. 

ВГА: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи 

лікування, імунопрофілактика. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих 

із стаціонару. 

ВГЕ: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи 

лікування, профілактика. Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із 

інфекційного стаціонару. 

ВГВ: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи 

лікування, протиепідемічні заходи, принципи імунопрофілактики, прогноз. 

Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

Тема 11.  Лабораторна діагностика вірусних гепатитів. Лікувальна тактика 

гострих вірусних гепатитів. Хронічні вірусні гепатити. Вірусний гепатит С.  

ВГС: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи 



лікування, профілактика, прогноз. Показання до госпіталізації, правила виписки 

хворих із інфекційного стаціонару. ВГД: етіологія, епідеміологія, патогенез, 

класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, 

ускладнення, принципи лікування, профілактика, прогноз. Показання до 

госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Диференціальна 

діагностика жовтяниць. 

Фульмінантний вірусний гепатит: патогенез, клінічна і лабораторна діагностика, 

принципи лікування. Хронічні вірусні гепатити: етіологія, епідеміологія, патогенез, 

класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз,  

принципи лікування,  прогноз.  

 

Тема 12. ВІЛ-інфекція. СНІД-асоційовані інфекції та інвазії. Організація паліативної 

допомоги в контексті ВІЛ-інфекції. Особливості ведення пацієнтів в термінальній 

стадії захворювання, консультування, догляд, психологічна, духовна та соціальна  

підтримка хворого та його близьких  

ВІЛ-інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи 

лікування, профілактика, прогноз. Порядок госпіталізації, обстеження, 

диспансеризації. СНІД-асоційовані протозойні інвазії: криптоспоридіоз, ізоспороз, 

церебральний токсоплазмоз. Клінічна і лабораторна діагностика. Принципи лікування 

і профілактики. Показання до госпіталізації.СНІД-асоційовані мікози: кандидоз, 

пневмоцистна пневмонія, криптококоз. Клінічна і лабораторна діагностика. 

Принципи лікування і профілактики. Показання до госпіталізації. Організація 

паліативної допомоги в контексті ВІЛ-інфекції. Особливості ведення пацієнтів у 

термінальній стадії захворювання, консультування, догляд, психологічна, духовна та 

соціальна  підтримка хворого та його близьких. 

 

Тема 13. Загальна характеристика інфекційних хвороб із трансмісивним               

механізмом передавання. Малярія. Синдром тривалої гарячки невідомого генезу. 

Сепсис.  

Малярія: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Показання до обстеження на малярію. Порядок госпіталізації, правила 

виписки хворих із інфекційного стаціонару. Лейшманіози: етіологія, епідеміологія, 

патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, ускладнення, 

принципи лікування та профілактики. Показання до госпіталізації. Кліщовий 

енцефаліт: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи 

лікування та профілактики. Сепсис: визначення поняття, патогенез, класифікація, 

клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз,  прогноз, 

принципи лікування та профілактики. 

Тема 14. Трансмісивні хвороби, що передаються через укуси  кліщів: кліщовий 

енцефаліт, хвороба Лайма. Рикетсіози. Лейшманіози. 

 Хвороба Лайма: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи 

лікування та профілактики.Епідемічний висипний тиф та хвороба Брілла: етіологія, 

епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, 

диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок 



госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. Марсельська 

гарячка: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика.  

Тема 15. Інфекційні хвороби з переважним ураженням нирок: лептоспіроз, ГГНС. 

Геморагічна гарячка Конго-Крим. Геморагічна лихоманка Ебола 

Внутрішньолікарняні інфекції. 

Лептоспіроз: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного 

стаціонару. ГГНС: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний 

перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного 

стаціонару. Гостра ниркова недостатність: визначення поняття, патогенез, 

класифікація, клінічна і лабораторна діагностика, принципи лікування, невідкладна 

допомога на догоспітальному етапі. 

 

Тема 16. Інфекційні хвороби з переважним ураженням нервової системи: сказ, 

правець. Інфекційні хвороби з переважним ураженням шкіри: бешиха, феліноз. 

Хвороба від укусу щурів.  

Сказ: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, 

діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування та 

імунопрофілактики. Порядок госпіталізації. Правець: етіологія, епідеміологія, 

класифікація, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, диференціальний діагноз, 

ускладнення, прогноз, принципи лікування та профілактики. Принципи 

імунопрофілактики. Порядок госпіталізації. Бешиха:  етіологія, епідеміологія, 

класифікація, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, диференціальний діагноз, 

ускладнення, прогноз, принципи лікування та профілактики. Показання до 

госпіталізації. Феліноз: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний 

перебіг, діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи 

лікування та профілактики. Показання до госпіталізації. Хвороба від укусу щурів: 

содоку, стрептобацильоз. Етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний 

перебіг, діагностика, ускладнення, прогноз, принципи лікування та профілактики. 

Показання до госпіталізації. 

 

Тема 17. TORCH-інфекції. Токсоплазмоз. Ускладнення застосування ліків у практиці 

інфекціоніста.  Поняття про TORCH-інфекції: визначення поняття, етіологія, 

епідеміологія, клінічна і лабораторна діагностика, прогноз. Принципи обстеження, 

лікування та профілактики. 

Токсоплазмоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи 

лікування та профілактики. Показання до госпіталізації. 

 

Тема 18. Інфекційні захворювання, що увійшли до переліку подій, які можуть уявляти 

надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоровʼя у міжнародному масштабі. 

Геморагічна лихоманка Ебола Внутрішньолікарняні інфекції. Нозокоміальні інфекції: 

загальна характеристика, особливості клінічного перебігу, діагностика, принципи 

лікування та профілактики. Анафілактичний шок: патогенез, класифікація, клінічні 



прояви, диференціальний діагноз, невідкладна допомога. Сироваткова хвороба: 

патогенез,  клінічні прояви, диференціальний діагноз, невідкладна допомога. 

Перелік питань до вступу в аспірантуру 

1. Черевний тиф, паратифи А і В: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний 

перебіг, лабораторна діагностика, диференційний діагноз, ускладнення, 

лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із 

інфекційного стаціонару. 

2. Диференційний діагноз ГРВІ: грип, парагрип, аденовірусна інфекція, 

риновірусна інфекція, респіраторно-синцитіальна інфекція, коронавірусна 

інфекція. 

3. Специфічна діагностика ВІЛ – інфекції. 

4. Малярія: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференційний діагноз, ускладнення, лікування, 

профілактика. Показання до обстеження на малярію. Порядок госпіталізації, 

правила виписки хворих із інфекційного стаціонару.  

5. Диференційний діагноз жовтяниць. 

6. Лікування інфекційно-токсичного шоку. 

7. Бешиха: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, 

діагностика, диференційний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування 

та профілактики. Показання до госпіталізації. 

8. Диференціна діагностика шигельозу та амебіазу. 

9. Специфічна діагностика гострого гепатиту В. 

10.  ВГА: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференційний діагноз, ускладнення, принципи 

лікування, імунопрофілактика. Показання до госпіталізації, правила виписки 

хворих із стаціонару. 

11. Диференційна діагностика чуми і туляремії. 

12. Лікування дегідратаційного шоку. 

13. Поняття про TORCH-інфекції: визначення поняття. Токсоплазмоз. Етіологія, 

епідеміологія, клінічна і лабораторна діагностика, прогноз. Принципи 

обстеження, лікування та профілактики. 

14. Диференційна діагностика лімфаденопатій. 

15. Специфічна діагностика гострого гепатиту С. 

16. Дифтерія: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференційний діагноз, ускладнення, лікування, 

принципи імунопрофілактики. Порядок госпіталізації, правила виписки із 

інфекційного стаціонару. 

17. Диференційна діагностика менінгітів. 

18. Специфічна діагностика лептоспірозу. 

19. ВГС: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференційний діагноз, ускладнення, принципи 

лікування, профілактика, прогноз. Показання до госпіталізації, правила виписки 

хворих із інфекційного стаціонару. 

20. Диференційна діагностика сальмонельозу. 

21. Лікування церебральної форми тропічної малярії. 

22. Лейшманіози: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний 

перебіг, лабораторна діагностика, ускладнення, принципи лікування та 

профілактики. Показання до госпіталізації. 



23. Диференційний діагноз холери та ешерихіозу. 

24. Специфічна діагностика сибірки. 

25. Кліщовий енцефаліт: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, 

клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференційний діагноз, 

ускладнення, прогноз, принципи лікування та профілактики. 

26. Диференційний діагноз ВГА та ВГЕ. 

27. Лікування ботулізму. 

28. ВІЛ-інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний 

перебіг, лабораторна діагностика, диференційний діагноз, ускладнення, 

принципи лікування, профілактика, прогноз. Порядок госпіталізації, 

обстеження, диспансеризації. 

29. Диференційна діагностика ентеровірусних інфекцій. 

30. Лікування дифтерії. 

31. ВГВ: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференційний діагноз, ускладнення, принципи 

лікування, протиепідемічні заходи, принципи імунопрофілактики, прогноз. 

Показання до госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного 

стаціонару. 

32. Диференційний діагноз кишкового ієрсиніозу та псевдотуберкульозу. 

33. Специфічна діагностика орнітозу. 

34. Сибірка: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, 

лабораторна діагностика, диференційний діагноз, ускладнення, прогноз, 

лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із 

інфекційного стаціонару. Профілактичні заходи в осередку. 

35. Диференційний діагноз харчових токсикоінфекцій. 

36. Лікування бактеріального менінгіту. 

37. Інфекційний мононуклеоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, 

клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференційний діагноз, 

ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації. 

38. Диференційний діагноз краснухи та кору. 

39. Лікування серозного менінгіту. 

40.Менінгококова інфекція: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, 

клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференційний діагноз, 

ускладнення, принципи лікування різних клінічних форм, невідкладна 

допомога на догоспітальному етапі, профілактика. Порядок госпіталізації, 

правила виписки хворих із інфекційного стаціонару. 

40. Диференційний діагноз вірусної паротитної хвороби. 

41. Специфічна діагностика та лікування опісторхозу. 

42. Сказ: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, 

діагностика, диференційний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування 

та імунопрофілактики. Порядок госпіталізації. 

43. Диференційний діагноз теніозу та теніарінхозу. 

44. Специфічна діагностика Лайм-бореліозу. 
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