
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ  

З АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ 

 

1. Визначення та діагностика клінічної смерті. 

2. Негайний етап  СЛЦР. 

3. Ознаки ефективності реанімації, показання до припинення реанімації. 

4. Спеціалізований етап СЛЦР. 

5. Види зупинки кровообігу та їх діагностика. 

6. Лікарські засоби, що використовуються на спеціалізованому етапі серцево-

легеневої та церебральної реанімації, їх дози. 

7. Шляхи введення медикаментів під час реанімації та їх обгрунтування. 

8. Техніка електричної дефібриляції. 

9. Показання до прямого масажу серця. 

10. Ускладнення реанімації. 

11. Післяреанімаційний період. 

12. Визначення декортикації, децеребрації, смерті мозку.  

13. Основні напрями лікування у післяреанімаційному періоді. 

14. Інтенсивна терапія набряку мозку. 

15. Класифікація видів анестезії.  

16. Основні вузли наркозного апарату. 

17. Заходи запобігання загоранню та вибухам у операційній. 

18. Дихальні контури, переваги, недоліки. 

19. Фармакокінетика та клінічний перебіг анестезії інгаляційними анестетиками. 

20. Компоненти загальної анестезії.  

21. Етапи анестезіологічного забезпечення. 

22. Види премедикації. 

23. Клініка наркозу ефіром. 

24. Масковий метод загальної анестезії. 

25. Показання, методику проведення ендотрахеального наркозу.  

26. Фармакологія м’язових релаксантів 

27. Ускладнення при загальній анестезії. 

28. Фармакокінетика та клінічний перебіг анестезії неінгаляційними анестетиками.  

29. Види та методи регіонарної анестезії.  

30. Особливості загальної анестезії в амбулаторних  та ургентних умовах. 

31. Особливості підготовки хворих до операції та наркозу.  

32. Фізіологічні та патофізіологічні особливості проведення загальної анестезії у дітей 

та хворих похилого віку. 

33. Роль води та електролітів у організмі. 

34. Поняття про осмолярність, методи її корекції. 

35. Клінічні ознаки дегідратації та гіпергідратації. 

36. Причини виникнення, клінічні ознаки, методи корекції гіпертонічної дегідратації.   

37. Причини виникнення, клінічні ознаки, методи корекції ізотонічної дегідратації.  

38. Причини виникнення, клінічні ознаки, методи корекції гіпотонічної дегідратації.  

39. Причини виникнення, клінічні ознаки, методи корекції гіпертонічної 

гіпергідратації.  

40. Причини виникнення, клінічні ознаки, методи корекції ізотонічної гіпергідратації.  

41. Причини виникнення, клінічні ознаки, методи корекції гіпотонічної гіпергідратації.  

42. Причини та ознаки гіпо- та гіпернатріємії, методи лікування. 

43. Патофізіологічні порушення при гіпо- та гіперкаліємії, клініку, діагностику, 

корекцію. 

44. Порушення обміну хлору. 

45. Буферні системи організму. 



46. Визначення, діагностику, корекцію ацидозу.  

47. Визначення, діагностику, корекцію алкалозу. 

48. Характеристика розчинів для інфузійної терапії. 

49. Показання до парентерального живлення. 

50. Особливості інфузійної терапії та корекції  порушень ВЕО і КЛС при цукровому 

діабеті. 

51. Особливості інфузійної терапії та корекції  порушень ВЕО і КЛС у  хворих в 

післяопераційному періоді. 

52. Особливості інфузійної терапії та корекції  порушень ВЕО і КЛС при стенозі 

воротаря. 

53. Особливості інфузійної терапії та корекції порушень ВЕО і КЛС при кишковій 

непрохідності. 

54. Особливості інфузійної терапії та корекції  порушень ВЕО і КЛС при перитоніті. 

55. Особливості інфузійної терапії та корекції  порушень ВЕО і КЛС при  

панкреонекрозі. 

56. Причини виникнення і патогенез гострої ниркової недостатності (ГНН). 

57. Диференціальна діагностика преренальної, реальної та постренальної олігоурії,   

анурії, лабораторна діагностика ГНН. 

58. Стадії клінічного перебігу ГНН. 

59. Основні принципи лікування ГНН. 

60. Принципи інтенсивної терапії уремічної коми.  

61. Показання до гемодіалізу. 

62. Принцип розрахунку добової потреби в рідині  хворих з ГНН. 

63. Причини виникнення гострої печінкової недостатності. 

64. Клінічні прояви та лабораторну діагностику гострої печінкової недостатності.  

65. Основні принципи лікування ураження печінки. 

66. Принципи інтенсивної терапії печінкової коми  

67. Основні принципи ІТ гострого отруєння. 

68. Основні принципи форсованого діурезу. 

69. Екстракорпоральні методи детоксикації, показання та протипоказання, технічні 

засоби, техніку виконання. 

70. Принципи антидотної терапії. 

71. Патогенез, клініка та ІТ при отруєнні метиловим спиртом. 

72. Патогенез, клініка та ІТ при отруєнні етиловим спиртом та його сурогатами. 

73. Патогенез, клініка та ІТ  при отруєнні опіатами та барбітуратами. 

74. Патогенез, клініка та ІТ при отруєннях фосфоорганічними речовинами. 

75. Патогенез, клініка та ІТ при отруєнні кислотами та лугами. 

76. Патогенез, клініка та ІТ при отруєнні чадним газом. 

77. Патогенез, клініка та ІТ при отруєнні отруйними грибами.  

78. Особливості невідкладної допомоги при укусах комах і тварин. 

79. Види порушень свідомості, оцінку глибини порушень свідомості. 

80. Принципи ІТ при коматозних станах різного походження. 

81. Патогенез, клініка та ІТ гіпоглікемічної  коми. 

82. Патогенез, клініка та ІТ гіперглікемічної  коми. 

83. Патогенез, клініка та ІТ гіперосмолярної  коми. 

84. Патогенез, клініка, ІТ гіпертермічного синдрому у дітей. 

85. Класифікація гіпоксії, клініка, диференційна діагностика різних видів гіпоксії. 

86. Клінічні прояви гіперкапнії. 

87. Клінічні прояви гіпокапнії.  

88. Класифікація гострої дихальної недостатності (ГДН). 

89. Основні принципи інтенсивної терапії ГДН.  

90. Методи, показання та ускладнення оксигенотерапії. 



91. Показання, методи,  критерії ефективності штучної вентиляції легенів (ШВЛ). 

92. Методи відновлення прохідності дихальних шляхів та поліпшення дренажної 

функції легенів. 

93. Санація трахеобронхіального дерева і ротоглотки. 

94. Принципи диференційованої терапії астматичного стану.  

95. Невідкладна допомога при різних типах набряку легенів. 

96. Патогенез, клінічні прояви, інтенсивна терапія аспіраційного синдрому.  

97. Інтенсивна терапія післяопераційної ГДН. 

98. Реанімація та інтенсивна терапія при різних видах утоплення. 

99. Етіологія, патогенез, клінічні ознаки, інтенсивна терапія респіраторного дистрес-

синдрому дорослих.  

100. Реанімація та інтенсивна терапія тробоемболії легеневої артерії та її гілок. 

101. Види гострих розладів кровообігу. 

102. Патогенез, клінічні прояви та ІТ гострої серцевої недостатності 

103. Патогенез, клінічні прояви та ІТ гострих порушень  серцевого ритму.  

104. Патофізіологія, діагностика, особливості перебігу та інтенсивна терапія при 

запамороченні та колапсі. 

105. Патогенез, клінічний перебіг та ІТ травматичного шоку. 

106. Патогенез, клінічний перебіг та ІТ геморагічного шоку. 

107. Патогенез, клінічний перебіг та ІТ опікового шоку 

108. Патогенез, клінічний перебіг та ІТ анафілактичного шоку. 

109. Патогенез, клінічний перебіг та ІТ токсико-інфекційного шоку. 

110. Реанімація та інтенсивна терапія при електротравмі. 

111. Реанімація та інтенсивна терапія при синдромі тривалого стискання. 

112. Реанімація та інтенсивна терапія при політравмі.  
 


