
Матрикул ( алгоритми) практичних навичок 

Факультет - медичний 

5 лінія 

Внутрішня медицина 

 «Хронічна ниркова недостатність» 
1. Збір скарг і анамнесичних даних у пацієнта. 

1. Привітний вираз обличчя, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови. 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

4.Зібрати скарги та анамнез  у пацієнта з хронічною нирковою недостатністю 

(ХНН): звернути увагу на інтоксикаційний (слабкість, втрата апетиту), та 

геморагічний синдроми, сечовий (діурез, зміни частоти сечопуску, кольору 

сечі);  гастроентерологічного (втрата апетиту, зміна частоти стільця, болі в 

животі), звернути увагу на ефективність і регулярність лікування основного 

захворювання, яке привело до ХНН, особливості його перебігу). 

5. Пояснення результатів обстеження. 

6. Пояснення дій (госпіталізація, проведення певних обстежень), які 

плануються до виконання в майбутньому. 

7. Завершення розмови. 

  

2. Фізикальне обстеження пацієнта. 

1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови. 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

4. Пояснення пацієнту, яке обстеження буде зроблено та отримання його 

згоди. 

5. Встановлення контакту з пацієнтом та намагання викликати його довіру. 

6. Попередження про можливість виникнення неприємних почуттів при 

обстеженні. 

7. Підготовка до проведення обстеження ( чисті теплі руки, обрізані нігті, 

теплий фонендоскоп, при необхідності – використання ширми ). 

8. Проведення обстеження 

- Провести обстеження даного хворого та вказати зміни, характерні 

для  ХНН (обстеження шкірних покривів та слизових оболонок (блідість, 

сухість шкірних покривів), наявність набряків, вимірювання 

артеріального тиску (гіпертензія), діурез (олігурія, анурія). 

9. Пояснення результатів обстеження. 

10. Завершення бесіди. 

  

3. Інтерпретація лабораторно-інструментальних методів обстеження 

1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 



      4. Коректна та доступна для розуміння пацієнта пояснення 

результатів  обстеження. 

-     Інтерпретувати результати лабораторно-інструментальних методів 

обстежень 

-         Оцінити результат біохімічного аналізу крові (креатинін – 0,433 ммоль/л, 

сечовина – 20,27 ммоль/л, білок – 60,0 г/л, К – 5,6 ммоль/л, Na-132 

ммоль/л, Са – 1,8 ммоль/л,  Р – 2,2 ммоль/л), 

-         Оцінити результат УЗД нирок (зменшення розмірів нирок (права – 86х40 

мм, ліва – 88х38 мм), ущільнення їх паренхіми (паренхіма витончена, 

товщиною 9 мм справа, зліва -10 мм , підвищеної однорідної структури) 

             Оцінити результати клубочкової фільтрації за формулою Cockroft-

Gault (1), MDRD   (2,3) та провести її інтерпретацію: 

              - визначити швидкість клубочкової фільтрації за формулою 

ССr=(140-вік (роки)) х маса тіла (кг)____________ 

          креатинін сироватки (ммоль/л)х810 
-         норма 90-120 мл/хв/173м2

 

           -      стадії хронічної ниркової недостатності: 

І стадія – клубочкова фільтрація –60-90 мл/хв, 

ІІ стадія –30-60 мл/хв, 

ІІІ – 15-30 мл/хв, 

ІV - < 15 мл/хв 

5. Залучення пацієнта до бесіди (порівняння результатів даного обстеження 

із попередніми результатами, з’ясування, чи зрозумілі для них ваші 

пояснення). 

6. Завершення бесіди. 

  

  

«Курація хворого з ішемічною хворобою серця (прогресуюча стенокардія)» 
1. Збір скарг і анамнесичних даних у пацієнта. 

1. Привітний вираз обличчя, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови. 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

4. Зібрати скарги та анамнез у пацієнта на прогресуючу стенокардію 

напруги(звернути увагу на особливості больового синдрому – характер, 

локалізація, зміни тривалості та частоти приступів, , іррадіація болю, його 

реакція на нітрогліцерин, вияснити можливу причину захворювання (стрес, 

фізичне чи емоційне навантаження), шкідливі звички, порушення режиму 

праці та відпочинку, метеофактори; тривалість захворювання, періоди 

загострення хвороби – дати, частота, характер проявів, попереднє лікування 

(амбулаторно чи стаціонарно – назначені препарати або маніпуляції, 

результати лікування); наявність в анамнезі артеріальної гіпертензії, 

ожиріння, цукрового діабету, захворювань печінки, спадкового фактора; 

вказати безпосередні причини даної госпіталізації. 

5. Пояснення результатів обстеження. 



6. Пояснення дій (госпіталізація, проведення певних обстежень), які 

плануються до виконання в майбутньому. 

7. Завершення розмови. 

  

2. Фізикальне обстеження пацієнта. 

1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови. 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

4. Пояснення пацієнту, яке обстеження буде зроблено та отримання його 

згоди. 

5. Встановлення контакту з пацієнтом та намагання викликати його довіру. 

6. Попередження про можливість виникнення неприємних почуттів при 

обстеженні. 

7. Підготовка до проведення обстеження ( чисті теплі руки, обрізані нігті, 

теплий фонендоскоп, при необхідності – використання ширми ). 

8. Проведення обстеження: 

- Провести обстеження даного хворого (загальний огляд: загальний стан, тип 

тілобудови, положення в ліжку, колір шкірних покривів, видима пульсація, 

ціаноз; пальпація грудної клітки із зверненням уваги на больові точки в районі 

хребта та місцях сполучення ребер з грудиною; порівняльна перкусія легень; 

аускультація легень; визначення властивостей артеріального пульсу на 

променевих артеріях (відповідність величини пульсу на обох руках, властивість 

судинної стінки, ритм, частота, наповнення, напруження, дефіцит); вимірювання 

артеріального тиску на обох руках за методом Короткова; пальпація 

верхівкового поштовху; перкусія серця: визначення відносної та абсолютної 

тупості серця; аускультація серця: вислуховування серця лежачи (при 

можливості стоячи) в п’яти класичних точках; огляд живота (наявність асциту); 

поверхнева пальпація живота; глибока пальпація живота за Образцовим, 

перкусія печінки за Курловим), оцінка наявності та ступеня вираженості 

периферичних набряків). 

9. Пояснення результатів обстеження. 

10. Завершення бесіди. 

  

3. Інтерпретація лабораторно-інструментальних методів обстеження 

1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

      4. Коректна та доступна для розуміння пацієнта пояснення 

результатів  обстеження. 

            -     Інтерпретувати результати лабораторно-інструментальних методів 

обстежень 

-         оцінити біохімічний аналіз крові (холестерин – 6,5 ммоль/л, 

тригліцерити – 3,8 ммоль/л, фібриноген – 5,2 г/л, СРП (++), 

протромбіновий індекс – 111 %, фібриноген В – (++); 

-         розшифрувати ЕКГ при гострому коронарному синдромі:  ритм, 

частота серцевих скорочень, електрична вісь серця, ознаки ішемії 



міокарда -  зміщення сегменту S-T, при наявності аритмії – визначити 

її вид. 

5. Залучення пацієнта до бесіди (порівняння результатів даного обстеження 

із попередніми результатами, з’ясування, чи зрозумілі для них ваші 

пояснення). 

6. Завершення бесіди. 

  

 

 «Курація хворого на артроз» 
1. Збір скарг і анамнесичних даних у пацієнта. 

1. Привітний вираз обличчя, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови. 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 
4. Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з артрозом, звернути увагу на наявність 

припухлості, деформації, обмеження рухів в суглобах; наявність стартового болю; 

наявність заклинювань, блокад при рухах; наявність хрускоту при рухах; наявність 

вузликів Гебердена, Бушара; здатність до самообслуговування та виконання (чи 

інших функцій); яке патогенетичне та симптоматичне лікування отримував хворий 

до моменту поступлення в стаціонар, пояснити час виникнення захворювання, з 

чим пов’язане тривале професійне захворювання, характер праці). 

5. Пояснення результатів обстеження. 

6. Пояснення дій (госпіталізація, проведення певних обстежень), які 

плануються до виконання в майбутньому. 

7. Завершення розмови. 

  

2. Фізикальне обстеження пацієнта. 

1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови. 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

4. Пояснення пацієнту, яке обстеження буде зроблено та отримання його 

згоди. 

5. Встановлення контакту з пацієнтом та намагання викликати його довіру. 

6. Попередження про можливість виникнення неприємних почуттів при 

обстеженні. 

7. Підготовка до проведення обстеження ( чисті теплі руки, обрізані нігті, 

теплий фонендоскоп, при необхідності – використання ширми ). 

8. Проведення обстеження: 

-     Фізикальне обстеження хворого з остеоартрозом : 

-         Провести обстеження, визначити основну клінічну форму остеоартрозу 

(коксартроз, гонартроз, остеоартроз міжфалангових суглобів кистей); 

-         оцінити стан уражених суглобів: виявити ознаки реактивного синовіту в 

уражених суглобах (припухлість, місцеве підвищення температури і зміна 

кольору шкіри), виявити наявність деформацій (зміна форми суглобів за 

рахунок кісткових розростань) 

-     визначити об’єм активних і пасивних рухів (згинання, розгинання, 

ротація, супінація, пронація) в уражених суглобах та визначити ступінь 

функціональної недостатності суглобів – ФНС І ст. – професійна 



працездатність збережена, ІІ ст. - професійна працездатність втрачена, ІІІ ст. 

– втрачена здатність до самообслуговування  

9. Пояснення результатів обстеження. 

10. Завершення бесіди. 

  

3. Інтерпретація лабораторно-інструментальних методів обстеження 

1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

      4. Коректна та доступна для розуміння пацієнта пояснення 

результатів  обстеження. 

- Інтерпретація результатів лабораторно – інструментальних методів 

обстежень хворого з остеоартрозом : 

- оцінити результати загального аналізу крові ( при наявності синовіту – 

прояви запальної реакції: лейкоцитоз – 9-11 мм/год, паличкоядерні 8% 

,ШОЕ-26мм/год ) 

- інтерпретувати рентгенограми суглобів із наступним визначенням 

рентгенологічної стадії : І стадія – незначне звуження міжсуглобової щілини, 

остеофітів немає; ІІ стадія – помірне звуження звуження суглобової щілини, 

субхондральний склероз, початкові остеофіти; ІІІ стадія – виражене 

звуження суглобової щілини,субхондральний склероз,  велика кількість 

остеофітів; ІV стадія – майже повне зникнення суглобової щілини, 

виражений субхондральний склероз, велика кількість  остеофітів , повне 

руйнування суглобового хряща; 

5. Залучення пацієнта до бесіди (порівняння результатів даного обстеження 

із попередніми результатами, з’ясування, чи зрозумілі для них ваші 

пояснення). 

6. Завершення бесіди. 

  

«Курація хворого на ревматоїдний артрит» 
1. Збір скарг і анамнесичних даних у пацієнта. 

1. Привітний вираз обличчя, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови. 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 
4. Зібрати скарги та анамнез у пацієнта  на ревматоїдний артрит:   наявність 

припухлості, деформації, обмеження рухів в суглобах; наявність ранкової скутості 

рухів та її тривалість; з яких суглобів дебютував артрит; наявність ураження 

суглобів кистей; наявність симетричності ураження; наявність ревматоїдних 

вузликів; кількість уражених суглобових ділянок;  тривалість артриту; яка 

здатність до самообслуговування та виконання роботи (чи інших функцій); яке 

патогенетичне та симптоматичне лікування отримував хворий до моменту 

поступлення в стаціонар. 

5. Пояснення результатів обстеження. 

6. Пояснення дій (госпіталізація, проведення певних обстежень), які 

плануються до виконання в майбутньому. 

7. Завершення розмови. 

  



2. Фізикальне обстеження пацієнта. 

1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови. 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

4. Пояснення пацієнту, яке обстеження буде зроблено та отримання його 

згоди. 

5. Встановлення контакту з пацієнтом та намагання викликати його довіру. 

6. Попередження про можливість виникнення неприємних почуттів при 

обстеженні. 

7. Підготовка до проведення обстеження ( чисті теплі руки, обрізані нігті, 

теплий фонендоскоп, при необхідності – використання ширми ). 

8. Проведення обстеження: 

-  виявити кількість уражених суглобів (моноартрит, олігоартрит, 

поліартрит), кількість уражених суглобових ділянок,  наявність 

симетричності ураження, ураження суглобів кистей, ревматоїдних вузликів; 

- оцінити стан уражених суглобів: 

а)  виявити ознаки запального  характеру ураження суглобів (припухлість, 

місцеве підвищення температури тіла); 

б) виявити  наявність  деформацій ( незворотна зміна форми суглобів за 

рахунок кісткових розростань, підвивихів, анкілозів) за типом «шиї лебедя», 

«плавників моржа», веретеноподібних пальців  ; 

в) визначити  об»єм  активних і пасивних рухів (згинання, розгинання, 

ротація, супінація, пронація) в уражених суглобах  та визначити  ступінь 

функціональної недостатності суглобів - ФНС І ст. – професійна 

працездатність збережена, ІІ ст.- професійна працездатність втрачена, ІІІ ст. - 

втрачена здатність до самообслуговування) 

- оцінити стан м»язів, які розташовані поряд з ураженими суглобами ( 

наявність атрофії) 

9. Пояснення результатів обстеження. 

10. Завершення бесіди. 

  

3. Інтерпретація лабораторно-інструментальних методів обстеження 

1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

      4. Коректна та доступна для розуміння пацієнта пояснення 

результатів  обстеження. 

     - оцінити результати загального аналізу крові, визначити ступінь активності 

хвороби ( за  величиною ШОЕ : до 20 мм/год. – І ст. активності, 20 -40 мм/год. – 

ІІ ст. активності, понад 40 мм/год. – ІІІ ст . активності)  ; 

     - оцінити результати гострофазових  показників СРБ +  - ++++ в залежності 

від ступеня активності процесу, підвищення рівня сіркомукоїду) та дослідження 

на виявлення ревматоїдного фактору  ( РФ позитивний – серопозитивний РА, 

відсутній –  серонегативний РА; 

    -  інтерпретувати рентгенограми суглобів із наступним 

визначенням  рентгенологічної стадії:  І стадія – дифузне звуження 



міжсуглобової щілини, навколосуглобовий остеопороз; ІІ стадія - те саме + 

поодинокі ерозії;ІІІ стадія – те саме + множинні ерозії та підвивихи; ІУ стадія – 

те саме + анкілоз. 

5. Залучення пацієнта до бесіди (порівняння результатів даного обстеження 

із попередніми результатами, з’ясування, чи зрозумілі для них ваші 

пояснення). 

6. Завершення бесіди. 

  

  

«Ку рація хворого з вторинною артеріальною гіпертензією» 
1. Збір скарг і анамнесичних даних у пацієнта. 

1. Привітний вираз обличчя, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови.                    

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 
4. Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з вторинною артеріальною гіпертензією: 

нефрогенною (в анамнезі - хронічний пієлонефрит, хронічний гломерулонефрит, 

діабетична нефропатія), ендокринною (феохромоцитома, синдром Конна, 

гіперкортицизм, акромегалія, гіпер- і гіпотиреоз),  кардіоваскулярна (коартація 

аорти, аортальна недостатність, атеосклероз аорти) звернути увагу на особливості 

гіпертензивного синдрому – юнацький і молодий вік, раптовий початок чи 

погіршення перебігу захворювання, АТ вище 180/120 мм.рт.ст., рефрактерний або 

злоякісний перебіг, поява будь-яких симптомів, властивих вторинним АГ, вияснити 

можливу причину гіпертензії, наявність супутніх захворювань, шкідливі звички, 

порушення режиму праці та відпочинку, можливі фактори ризику (за 

шкалою SCORE); тривалість АГ, коливання показників АТ, попереднє 

антигіпертензивне лікування та його результати, розвиток ускладнень) 

5. Пояснення результатів обстеження. 

6. Пояснення дій (госпіталізація, проведення певних обстежень), які 

плануються до виконання в майбутньому. 

7. Завершення розмови. 

  

2. Фізикальне обстеження пацієнта. 

1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови. 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

4. Пояснення пацієнту, яке обстеження буде зроблено та отримання його 

згоди. 

5. Встановлення контакту з пацієнтом та намагання викликати його довіру. 

6. Попередження про можливість виникнення неприємних почуттів при 

обстеженні. 

7. Підготовка до проведення обстеження ( чисті теплі руки, обрізані нігті, 

теплий фонендоскоп, при необхідності – використання ширми ). 

8. Проведення обстеження: 

- Провести обстеження даного хворого та вказати зміни, характерні 

для  вторинної артеріальної гіпертензії (вимірювання АТ на обох руках, на 

ногах – у осіб віком до 45 років, аускультація серця, судин шиї, в точках 



проекції ниркових артерій), пальпація щитовидної залози, визначення індексу 

маси тіла, пропорційність розвитку тілобудови, наявність смуг розтягу шкіри. 

9. Пояснення результатів обстеження. 

10. Завершення бесіди. 

  

3. Інтерпретація лабораторно-інструментальних методів обстеження 

1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

      4. Коректна та доступна для розуміння пацієнта пояснення 

результатів  обстеження. 

- Інтерпретувати результати лабораторно-інструментальних методів 

обстежень              

-Оцінити загальний аналіз сечі у хворого з вторинною артеріальною 

гіпертензією (білок – 0,033 г/л, еритроцити – 3-6 в полі зору, лейкоцити – 20-

25 в полі зору, циліндри – 3-4 в полі зору, сольовий осад) 

-         Оцінити аналіз сечі за Нечипоренко у хворого з вторинною артеріальною 

гіпертензією (лейкоцити – 5-6 х106/л, еритроцити – 1-1,5 х106/л, циліндри 

– 0,5 – 1 х106/л.       

-         Оцінити пробу Зимницького у хворого з вторинною артеріальною 

гіпертензією (нічний діурез – 800 мл, денний діурез – 700 мл, питома вага 

– 1005 -1013) 

-         Оцінити аналіз добової протеїнурії у хворого з вторинною артеріальною 

гіпертензією 

-         Оцінити зміни у біохімічному аналізі крові ( характерні для 

ниркової  вторинної артеріальної гіпертензії відхилення від норми ( білок 

– 68 г/л, глюкоза 5,5 ммоль/л, сечовина – 12 ммоль/л, , креатинін – 0,13 

ммоль/л, холестерин – 6,2 ммоль/л, К – 5,5 ммоль/л) 

-         Оцінити зміни на електрокардіограмі, характерні для вторинної 

артеріальної гіпертензії (ознаки гіпертрофії міокарда лівих відділів серця 

з систолічним перевантаженням: ритм синусовий, правильний, 

електрична вісь відхилена вліво, ЧСС – 80/1хв, високі R- в І, aVL, V5 – V6, 

косонесхідна депресія S-T і негативні Т в І, aVL, V5 –

 V6 , S V 1+R   V 6 = 45 мм. 

-          Оцінити зміни на ехокардіограмі, характерні для вторинної артеріальної 

гіпертензії (товщина стінок міокарда ТЗЛШ – 1,4 см, ТМШЛ – 1,5 см, ФВ 

– 48%, КДРЛШ – 4,8 см, ЛП – 5,0 см, середній тиск в легеневій артерії –

 15 мм.рт.ст.) 

-         Оцінити зміни на очному дні, характерні для вторинної артеріальної 

гіпертензії (симтом Салюса-Гунна, Гвіста) 

-         Оцінити екскреторну урограму у хворого з вторинною артеріальною 

гіпертензією (розширення чашечно-мискового комплексу справа, 

опущення правої нирки. Контрастування – початок зліва на 7 хв, справа – 

10 хв. Ескреторна функція сповільнена. 



-         Оцінити результати визначення рівня ТТГ, Т 4 в біохімічному аналізі 

крові у хворого з вторинною артеріальною гіпертензією (норма ТТГ 0,3-

4,0 ММ ОД/л Т4 – 0,8-2,0 нг/дц або 10-35 нмоль/л) 

5. Залучення пацієнта до бесіди (порівняння результатів даного обстеження 

із попередніми результатами, з’ясування, чи зрозумілі для них ваші 

пояснення). 

6. Завершення бесіди. 

  

  

«Курація хворого із порушенням серцевого ритму» 
1. Збір скарг і анамнесичних даних у пацієнта. 

1. Привітний вираз обличчя, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови. 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

4. Зібрати скарги та анамнез у хворого з порушенням ритму, звертаючи увагу 

на відчуття перебоїв в роботі серця, головокружіння, болі в ділянці серця, 

запаморочення , періодичну втрату свідомості, задишку та її характер, 

толерантність хворого до фізичних навантажень, фактори, що обмежують 

толерантність хворого до фізичних навантажень (наприклад, задишка, 

загрудинний біль) 

5. Пояснення результатів обстеження. 

6. Пояснення дій (госпіталізація, проведення певних обстежень), які 

плануються до виконання в майбутньому. 

7. Завершення розмови. 

  

2. Фізикальне обстеження пацієнта. 

1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови. 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

4. Пояснення пацієнту, яке обстеження буде зроблено та отримання його 

згоди. 

5. Встановлення контакту з пацієнтом та намагання викликати його довіру. 

6. Попередження про можливість виникнення неприємних почуттів при 

обстеженні. 

7. Підготовка до проведення обстеження ( чисті теплі руки, обрізані нігті, 

теплий фонендоскоп, при необхідності – використання ширми ). 

8. Проведення обстеження: 

-         Провести обстеження даного хворого (загальний огляд: загальний стан, 

тип тілобудови, положення в ліжку, колір шкірних покривів, видима 

пульсація, ціаноз; пальпація грудної клітки із зверненням уваги на больові 

точки в районі хребта та місцях сполучення ребер з грудиною; 

порівняльна перкусія легень; аускультація легень; визначення 

властивостей артеріального пульсу на променевих артеріях (відповідність 

величини пульсу на обох руках, властивість судинної стінки, ритм, 

частота, наповнення, напруження, дефіцит); вимірювання артеріального 

тиску на обох руках за методом Короткова; пальпація верхівкового 



поштовху; перкусія серця: визначення відносної та абсолютної тупості 

серця; аускультація серця: вислуховування серця лежачи (при можливості 

стоячи) в п’яти класичних точках; огляд живота (наявність асциту); 

поверхнева пальпація живота; глибока пальпація живота за Образцовим, 

перкусія печінки за Курловим), оцінка наявності та ступеня вираженості 

периферичних набряків). 

9. Пояснення результатів обстеження. 

10. Завершення бесіди. 

  

3. Інтерпретація лабораторно-інструментальних методів обстеження 

1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

      4. Коректна та доступна для розуміння пацієнта пояснення 

результатів  обстеження. 

-         Вказати зміни в біохімічному аналізі крові у хворого із порушенням 

ритму (К-3,5 ммоль/л, глюкоза – 5,2 ммоль/л, білок – 68 г/л, сечовина – 

6,0 ммоль/л, креатинін – 0,098 ммоль/л, 

-         Виявити зміни та інтерпретувати на електрокардіограмі у хворого з 

пароксизмальною, суправентрикулярною аритмією – ритм несинусовий, 

правильний, ЧСС – 20/1хв, електрична вісь в нормі,QRS=0,08с (пароксизм 

суправентрикулярної тахікардії). 

-         Інтерпретувати рівні тиреотропного гормону та гормонів щитовидної 

залози у хворого із порушенням ритму (норма ТТГ 0,3-4,0 ММ ОД/л Т4 – 

0,8-2,0 нг/дц або 10-35 нмоль/л) 

5. Залучення пацієнта до бесіди (порівняння результатів даного обстеження 

із попередніми результатами, з’ясування, чи зрозумілі для них ваші 

пояснення). 

6. Завершення бесіди. 

  

  

  

Лінія 5 

Внутрішня медицина 

 «Курація хворого з есенціальною артеріальною гіпертензією» 
Збір скарг і анамнестичних даних у пацієнта 

1. Привітний вираз обличчя, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови. 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 
4. Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з есенціальною артеріальною гіпертензією (10 

хв) 

5. Пояснення результатів обстеження. 

6. Пояснення дій (госпіталізація, проведення певних обстежень), які 

плануються до виконання в майбутньому. 

7. Завершення розмови. 

  

Фізикальне обстеження пацієнта 



1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови. 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

4. Пояснення пацієнту, яке обстеження буде зроблено та отримання його 

згоди. 

5. Встановлення контакту з пацієнтом та намагання викликати його довіру. 

6. Попередження про можливість виникнення неприємних почуттів при 

обстеженні. 

7. Підготовка до проведення обстеження ( чисті теплі руки, обрізані нігті, 

теплий фонендоскоп, при необхідності – використання ширми ). 

8.  Провести обстеження даного хворого та вказати зміни, характерні 

для  есенціальної артеріальної гіпертензії (вимірювання АТ на обох руках, на 

ногах – у осіб віком до 45 років, аускультація серця, судин шиї, в точках 

проекції ниркових артерій, пальпація печінки, визначення набряків) (15 хв) 

9. Пояснення результатів обстеження. 

10. Завершення бесіди. 

  

Інтерпретація результатів лабораторно-інструментальних методів обстежень 

1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

      4. Коректне та доступне для розуміння пацієнта пояснення 

результатів  обстеження. 

- Інтерпретація результатів лабораторно-інструментальних методів 

обстежень 

-         Оцінити загальний аналіз сечі у хворого з есенціальною артеріальною 

гіпертензією (2 хв) 

-         Вказати зміни у біохімічному аналізі крові, характерні для есенціальної 

артеріальної гіпертензії (3 хв) 

-         Вказати зміни на електрокардіограмі, характерні для есенціальної 

артеріальної гіпертензії (5 хв) 

-         Вказати зміни на ехокардіограмі, характерні для есенціальної 

артеріальної гіпертензії (5 хв) 

-         Оцінити УЗД нирок у хворого з есенціальною артеріальною гіпертензією 

(3 хв) 

-         Вказати зміни на очному дні, характерні для есенціальної артеріальної 

гіпертензії (3 хв) 

-         Оцінити результати добового моніторування АТ у хворого з 

есенціальною артеріальною гіпертензією (5 хв) 

5. Залучення пацієнта до бесіди (порівняння результатів даного обстеження 

із попередніми результатами, з’ясування, чи зрозумілі для них ваші 

пояснення). 

6. Завершення бесіди. 

  

Лінія 5 

Внутрішні хвороби 



«Курація хворого з хронічним пієлонефритом» 
Збір скарг і анамнестичних даних  у пацієнта 

1. Привітний вираз обличчя, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови. 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

      4.Зібрати скарги та анамнез у пацієнта на хронічний пієлонефрит, визначити 

фактори ризику даного захворювання (10 хв.) 

5. Пояснення результатів обстеження. 

6. Пояснення дій (госпіталізація, проведення певних обстежень), які 

плануються до виконання в майбутньому. 

7. Завершення розмови. 

  

Фізикальне обстеження пацієнта 

1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови. 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

4. Пояснення пацієнту, яке обстеження буде зроблено та отримання його 

згоди. 

5. Встановлення контакту з пацієнтом та намагання викликати його довіру. 

6. Попередження про можливість виникнення неприємних почуттів при 

обстеженні. 

7. Підготовка до проведення обстеження ( чисті теплі руки, обрізані нігті, 

теплий фонендоскоп, при необхідності – використання ширми ). 

8. Провести обстеження даного хворого та вказати зміни, характерні 

для  хронічного пієлонефриту (обстежити шкірні покриви та слизові 

оболонки, визначити частоту пульсу та серцевих скорочень, виміряти 

артеріальний тиск, провести аускультацію серця, провести пальпацію нирок 

та печінки, визначити нижню межу печінки за Курловим, перевірити 

симптом Пастернацького, оцінити ступінь вираженості набряків)  (15 хв.). 

9. Пояснення результатів обстеження. 

10. Завершення бесіди. 

  

Інтерпретація результатів лабораторно-інструментальних методів обстежень 

1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

      4. Коректне та доступне для розуміння пацієнта пояснення 

результатів  обстеження. 

- Інтерпретація результатів лабораторно-інструментальних методів 

обстежень 

-         Вказати зміни у загальному аналізі крові, характерні для  хронічного 

пієлонефриту (3 хв.) 

-         вказати зміни у біохімічному аналізі крові у пацієнта на хронічний 

пієлонефрит (3 хв.) 

-         вказати зміни у загальному аналізі сечі у пацієнта на хронічний 

пієлонефрит 



-          (3 хв) 

-         вказати зміни у аналізі сечі за Нечипоренком у пацієнта на хронічний 

пієлонефрит (3хв) 

-         оцінити бак посів сечі у пацієнта на хронічний пієлонефрит (1хв) 

-         оцінити дані радіоізотопної ренографії у пацієнта на хронічний 

пієлонефрит 

      (3 хв) 

-         оцінити дані УЗД нирок у пацієнта на хронічний пієлонефрит (3 хв) 

5. Залучення пацієнта до бесіди (порівняння результатів даного обстеження 

із попередніми результатами, з’ясування, чи зрозумілі для них ваші 

пояснення). 

6. Завершення бесіди. 

  

  

Лінія 5 

Внутрішні хвороби 

«Курація хворого з гломерулофритом» 
Збір скарг і анамнестичних даних  у хворого з гломерулофритом 

1. Привітний вираз обличчя, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови. 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

4. Зібрати скарги та анамнез у пацієнта на хронічний гломерулонефрит, 

визначити фактори ризику даного захворювання (10 хв.) 

5. Пояснення результатів обстеження. 

6. Пояснення дій (госпіталізація, проведення певних обстежень), які 

плануються до виконання в майбутньому. 

7. Завершення розмови. 

  

Фізикальне обстеження пацієнта 

1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови. 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

4. Пояснення пацієнту, яке обстеження буде зроблено та отримання його 

згоди. 

5. Встановлення контакту з пацієнтом та намагання викликати його довіру. 

6. Попередження про можливість виникнення неприємних почуттів при 

обстеженні. 

7. Підготовка до проведення обстеження ( чисті теплі руки, обрізані нігті, 

теплий фонендоскоп, при необхідності – використання ширми ). 

8. Провести обстеження даного хворого та вказати зміни, характерні 

для  гломерулофриту (обстежити шкірні покриви та слизові оболонки, 

визначити частоту пульсу та серцевих скорочень, виміряти артеріальний 

тиск, провести аускультацію серця, провести пальпацію нирок та печінки, 

визначити нижню межу печінки за Курловим, перевірити симптом 

Пастернацького, оцінити ступінь вираженості набряків)  (15 хв.). 

9. Пояснення результатів обстеження. 



10. Завершення бесіди. 

  

Інтерпретація результатів лабораторно-інструментальних методів обстежень 

1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

      4. Коректне та доступне для розуміння пацієнта пояснення 

результатів  обстеження. 

- Інтерпретація результатів лабораторно-інструментальних методів 

обстежень 

-         вказати зміни у загальному аналізі крові у хворого на 

гломерулонефрит (3 хв.) 

-         вказати зміни у біохімічному аналізі крові у хворого на 

гломерулонефрит (3 хв.) 

-         вказати зміни у загальному аналізі сечі у хворого на гломерулонефрит 

(3 хв) 

-         вказати зміни в аналізі сечі за Нечипоренком у хворого на 

гломерулонефрит (3хв) 

-         оцінити добову протеїнурію хворого на гломерулонефрит (3хв) 

-         оцінити дані УЗД нирок хворого на гломерулонефрит (3 хв) 

-         оцінити дані біопсії нирок (хворого на гломерулонефрит 3хв). 

5. Залучення пацієнта до бесіди (порівняння результатів даного обстеження 

із попередніми результатами, з’ясування, чи зрозумілі для них ваші 

пояснення). 

6. Завершення бесіди. 

  

  

Лінія 5 

Внутрішні хвороби 

“Курація хворого з системними захворюваннями сполучної тканини” 
Збір скарг і анамнестичних даних у пацієнта 

1. Привітний вираз обличчя, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови. 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 
4. Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з системним червоним вівчаком (15 хв) 

-         Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з склеродермією (15 хв) 

5. Пояснення результатів обстеження. 

6. Пояснення дій (госпіталізація, проведення певних обстежень), які 

плануються до виконання в майбутньому. 

7. Завершення розмови. 

  

Фізикальне обстеження пацієнта 

1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови. 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

4. Пояснення пацієнту, яке обстеження буде зроблено та отримання його 

згоди. 



5. Встановлення контакту з пацієнтом та намагання викликати його довіру. 

6. Попередження про можливість виникнення неприємних почуттів при 

обстеженні. 

7. Підготовка до проведення обстеження ( чисті теплі руки, обрізані нігті, 

теплий фонендоскоп, при необхідності – використання ширми ). 

8. Провести фізикальне обстеження пацієнта з  системним захворюванням 

сполучної тканини (обстеження шкірних покривів, визначення тонусу та 

сили м’язів, обстеження серцево-судинної системи) (20 хв) 

-         Провести фізикальне обстеження пацієнта з  системним захворюванням 

сполучної тканини (обстеження шкірних покривів, визначення тонусу та 

сили м’язів, обстеження суглобової системи) (15 хв) 

-         Провести фізикальне обстеження пацієнта з  системним захворюванням 

сполучної тканини (обстеження шкірних покривів, визначення тонусу та 

сили м’язів, обстеження суглобової системи. пальпація печінки) (20 хв) 

9. Пояснення результатів обстеження. 

10. Завершення бесіди. 

  

Інтерпретація результатів лабораторно-інструментальних методів обстежень 

1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

      4. Коректне та доступне для розуміння пацієнта пояснення 

результатів  обстеження. 

- Інтерпретація результатів лабораторно-інструментальних методів 

обстежень 

-         Оцінити гострофазові показники запалення у хворого з системним 

захворюванням сполучної тканини (3 хв) 

-         Вказати зміни у біохімічному аналізі крові, характерні для системного 

червоного вовчака (5 хв) 

-         Вказати  зміни у загальному аналізі крові, характерні для системного 

червоного вовчака (3 хв) 

-         Вказати зміни у загальному аналізі сечі, характерні для люпус-нефриту (3 

хв) 

-         Оцінити імунограму хворого з склеродермією (5 хв) 

-         Вказати зміни у біохімічному аналізі крові, характерні для 

дерматоміозиту (5 хв) 

-         Вказати, для якого системного захворювання сполучної тканини 

характерні типові зміни на електроміограмі (3 хв) 

-         Вказати, характерні для дерматоміозиту зміни на рентгенограмі руки (5 

хв) 

     - оцінити результати  ехокардіографії  хворого з системними хворобами 

сполучної тканини (5 хв.) 

5. Залучення пацієнта до бесіди (порівняння результатів даного обстеження 

із попередніми результатами, з’ясування, чи зрозумілі для них ваші 

пояснення). 

6. Завершення бесіди. 



  

Лінія 5 

Внутрішні хвороби 

„Курація хворого з набутою вадою серця” 
Збір скарг і анамнестичних даних у пацієнта 

1. Привітний вираз обличчя, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови. 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

-         Зібрати скарги та анамнез у хворого з набутою вадою серця, звертаючи 

увагу на потенційні етіологічні чинники (10 хв.) 

5. Пояснення результатів обстеження. 

6. Пояснення дій (госпіталізація, проведення певних обстежень), які 

плануються до виконання в майбутньому. 

7. Завершення розмови. 

  

Фізикальне обстеження паціента 

1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови. 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

4. Пояснення пацієнту, яке обстеження буде зроблено та отримання його 

згоди. 

5. Встановлення контакту з пацієнтом та намагання викликати його довіру. 

6. Попередження про можливість виникнення неприємних почуттів при 

обстеженні. 

7. Підготовка до проведення обстеження ( чисті теплі руки, обрізані нігті, 

теплий фонендоскоп, при необхідності – використання ширми ). 

8.Провести обстеження даного хворого та вказати зміни, характерні 

для  пацієнтів з мі тральним стенозом , мі тральною 

недостатністю,  аортальним стенозом , аортальною недостатністю (15 хв.) 

9. Пояснення результатів обстеження. 

10. Завершення бесіди. 

  

Інтерпретація результатів лабораторно-інструментальних методів обстежень 

1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

      4. Коректне та доступне для розуміння пацієнта пояснення 

результатів  обстеження. 

- Інтерпретація результатів лабораторно-інструментальних методів обстежень 

-         Вказати Ехо-КГ – зміни, характерні для хворого з мі тральним стенозом 

(10 хв) 

-         Вказати Ехо-КГ – зміни, характерні для хворого з мі тральною 

недостатністю(10 хв) 

-         Вказати Ехо-КГ – зміни, характерні для хворого з аортальним стенозом 

(10 хв) 



-         Вказати Ехо-КГ – зміни, характерні для хворого з аортальною 

недостатністю(10 хв) 

5. Залучення пацієнта до бесіди (порівняння результатів даного обстеження 

із попередніми результатами, з’ясування, чи зрозумілі для них ваші 

пояснення). 

6. Завершення бесіди. 

  
Фізикальне обстеження пацієнта 

1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови. 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

4. Пояснення пацієнту, яке обстеження буде зроблено та отримання його 

згоди. 

5. Встановлення контакту з пацієнтом та намагання викликати його довіру. 

6. Попередження про можливість виникнення неприємних почуттів при 

обстеженні. 

7. Підготовка до проведення обстеження даного хворого та вказати зміни, 

характерні для  пилового бронхіту (обстеження шкірних покривів, огляд пальців 

і грудної клітки, проведення перкусії легень, визначення екскурсії легень, , 

перкусія відносних меж серця, аускультація легень)  (15 хв) 

8.Провести обстеження даного хворого та вказати зміни, характерні 

для  пацієнтів з мі тральним стенозом , мі тральною 

недостатністю,  аортальним стенозом , аортальною недостатністю (15 хв.) 

9. Пояснення результатів обстеження. 

10. Завершення бесіди. 

  

Інтерпретація результатів лабораторно-інструментальних методів обстежень 

1. Привітний вираз обличчя лікаря, усмішка. 

2. Лагідний тон розмови 

3. Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та турботи. 

      4. Коректне та доступне для розуміння пацієнта пояснення 

результатів  обстеження. 

-         Оцінити рентгенологічні зміни, характерні для пилового бронхіту (3 

хв)        

-         Вказати зміни на ЕКГхарактерні для легеневої гіпертензії хворого з 

пиловим бронхітом (5 хв) 

-         Інтерпретація  аналізу харкотиння хворого з пиловим бронхітом (3 хв) 

-         Оцінити дані спірографії у хворого з пиловим бронхітом (3 хв) 

5. Залучення пацієнта до бесіди (порівняння результатів даного обстеження 

із попередніми результатами, з’ясування, чи зрозумілі для них ваші 

пояснення). 

6. Завершення бесіди. 

  

  

  
 


