
Матеріально-технічне та 

інформаційне забезпечення 

освітнього компонента ОКП 34 

Фтизіатрія 

ОПП (ОНП) «Медицина», 

«Педіатрія» 



1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори, 
ноутбуки)

2. Комп'ютерний клас, 7 дисплейних місць, 
обладнаних комп'ютерами  

3.Планшетний клас, 9 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TВ-8504F

4. Ліцензійні програми Windows XP Professional 
MsOffice 2002 Android 8.1.0

5. Взірці рентгенівських знімків ОГК

6. Мультимедійні презентації

7. Тематичні відеоролики



Комп'ютерний клас



Планшетний

клас



Взірці рентгенівських знімків ОГК





Мультимедійні презентації



Тематичні відеоролики



Банк ситуаційних завдань
Хворий 25-ти років звернувся зі скаргами на

високу температуру (до 390С), слабість,

кровохаркання, значну втрату маси тіла.

Рентгенологічне виявлено затемнення VI сегменту

правої легені і зменшення його у розмірі,

розширення правого кореня легені за рахунок

збільшених внутрішньогрудних лімфовузлів.

Аналіз крові: Л-12х109/л, ШОЕ - 27 мм/год.

Бронхоскопічно виявлена залозисто-бронхіальна

нориця у VI сегментарному бронху. У харкотинні

бактеріологічним методом виявлено МБТ.

До якої категорії слід віднести хворого? Хвора 27-ти років занедужала гостро. Температура тіла

підвищиласядо 39,0-39,5°С, з'явилась різка слабість,

задишка, сухий кашель.Об'єктивно без патології.

Рентгенологічно: впродовж обох легень, на фоні

стертого легеневого малюнку, визначаються множинні,

дрібні, вогнищеві тіні малої інтенсивності з нечіткими

контурами. Яка клінічна форма туберкульозу

виявлена у хворої?

У хворого 25-ти років при флюорографічному

обстеженні у II сегменті правої легені вперше

виявлено малоінтенсивні вогнищеві тіні з

нечіткими контурами. Скарг немає. Об'єктивно

без патології. Аналіз крові у межах норми. З

якими захворюваннями у першу чергу

слід проводити диференційну діагностику?

32-х років. Занедужав гостро. Температура тіла підвищилася до

39"С, з'явився кашель зі слизуватим харкотинням до 50 мл на

добу. Контакту з хворим на туберкульоз не встановлено. Хворіє

на цукровий діабет. Над всією верхньою часткою легені

визначається вкорочення перкуторного звуку, ослаблене

везикулярне дихання з одиничними вологими хрипами.

Рентгенологічно: верхня частка правої легені гомогенно

затемнена, відмічаються ділянки прояснення. Яке дослідження

допомогло би підтвердити туберкульозну етіологію

захворювання?

Хворий 28-ми років. Звернувся зі скаргами на високу

температуру (до 39°С), слабість, кровохаркання, значну

втрату маси тіла. На оглядовій рентгенограмі виявлено

затемнення VI сегменту правої легені і зменшення його

у розмірі, розширення правого кореня легені за рахунок

збільшених внутріпіньогрудних лімфатичних вузлів.

Які дослідження додатково варто провести для

уточнення діагнозу?

У дитини 12 років виявлена позитивна проба Манту з 2 

ТО ППД-Л - діаметр інфільтрату 18 мм. Скаржиться на 

кашель з харкотинням. Аналіз крові: Л-7,8х109/л, ШОЕ -

19 мм/год. У III сегменті правої легені визначається 

негомогенна ділянка затемнення 4x5 см малої 

інтенсивності з нечіткими контурами та проясненням у 

центрі, зв'язана запальною доріжкою з розширеним, за 

рахунок збільшених внутрішньо грудних лімфатичних вузлів, 

коренем легені. У харкотинні методом бактеріоскопії виявлені МБТ.

Як правильно сформулювати діагноз згідно з клінічною 

класифікацією?



Ілюстрація до ситуаційних завдань 

(мікроскопічне та бактеріологічне 

дослідження)



Ілюстрація до ситуаційних 

завдань (спірометрія)



Фото для оцінки 

проби Манту



Фото для оцінки 

поствакцинальних

ускладнень


