
ПИТАННЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЧИХ ДО АСПІРАНТУРИ

1. Гострий  панкреатит:  термінологічні  дефініції,  етіологічні  та
патогенетичні  механізми  виникнення  та  розвитку  захворювання,
сучасні класифікації

2. Міжнародна  класифікація  гострого  панкреатиту  Атланта,  2012,  її
принципові відмінності від попередніх класифікацій захворювання

3. Місцеві,  органні  та  системні  ускладнення захворювання,  їх  оцінка  у
визначенні тяжкості гострого панкреатиту

4. Характеристики  місцевих  ускладнень  гострого  панкреатиту  згідно
класифікації Атланта, 2012

5. Транзиторна та стала органна недостатність при гострому панкреатиті:
визначення та значення в оцінюванні тяжкості захворювання

6. Радіологічні та інструментальні методи діагностики гострого 
панкреатиту та верифікації його ускладнень

7. Значення комп’ютерної томографії в діагностиці гострого панкреатиту 
та визначенні тяжкості його клінічного перебігу (критерії Balthazar)

8. Місце фіброгастродуоденоскопії у діагностиці гострого панкреатиту

9. Основні компоненти медикаментозної терапії при гострому панкреатиті

10.Місце антибіотиків у лікувальних програмах при гострому панкреатиті 
і його ускладненнях

11.Мінімально інвазивні інтервенційні технології в лікуванні 
захворювання

12.Інтервенційна ультрасонографія (пункційна, пункційно-дренувальна), 
відеолапароскопія як етапні та остаточні методи хірургічного лікування
гострого панкреатиту

13.Традиційні операційні втручання - напіввідкриті, напівзакриті, закриті



14.Раннє ентеральне харчування як компонент комплексного лікування 
гострого панкреатиту

15.Хірургічна патологія органів біліарного тракту: жовчно-кам’яна 
хвороба, гострий холецистит, холедохолітіаз, холангіт, обтураційна 
жовтяниця

16.Радіологічні та інтралюмінарні методи обстеження у діагностиці 
хірургічних захворювань жовчного  міхура та позапечінкових жовчних 
проток

17.Синдром Міріззі: сутність патології, доопераційна верифікація, 
особливості хірургічної тактики

18.Гострий гнійний холангіт: тріада Шарко, пентада Рейнольдса, методи 
інструментальної декомпресії біліарного тракту

19.Гострий холангіт. Токійська класифікація - визначення тяжкості 
перебігу захворювання.

20.Гострий  гнійний  холангіт:  біліарна  інтоксикація,  біліарний  сепсис,
гепаторенальна  недостатність.  Методи  медикаментозної  та
декомпресійної корекції.

21.Гострий  біліарний  панкреатит.  Особливості  діагностичної   та
лікувально-хірургічної тактики. 

22.Злоякісні  ураження  жовчного  міхура,  жовчовивідних  проток  та
підшлункової  залози.  Рання  діагностика,   радикальні  та  паліативні
методи  хірургічного лікування, місце хіміо- та променевої терапії.

23. Синдром  портальної  гіпертензії.  Шлунково-кишкова  кровотеча.
Методи медикаментозного та ендоскопічного гемостазу.

24.Гостра  спайкова  кишкова  непрохідність:  сучасні  методи діагностики,
хірургічне лікування з використанням відеолапароскопічної технології.

25.Синдром  кишкової/ентеральної  недостатності:  патоморфологічна
основа,  клінічні прояви, ступінь вираженості,  методи нівелювання та
корекції.

26.Гостра  кишкова  недостатність  неопластичного  ґенезу.  Поєднання
хірургічних та онкологічних принципів операційного лікування.



27.Проривна виразка шлунка: поєднання перфорації і шлунково-кишкової 
кровотечі. Використання традиційних та лапароскопічних методів 
операційного лікування.

28.Гострі виразки шлунка та дванадцятипалої кишки: ускладнення, 
медикаментозна та інтралюмінарна терапія.

29.Защемлена грижа передньої черевної стінки у пацієнтів з підвищеним 
операційним ризиком, особливості лікувальної тактики.

30.Атипові форми перебігу гострого апендициту ( у вагітних, у пацієнтів 
старечого віку, у дітей).


