
 

 

Клінічна ситуаційна задача №1 
 

До ФАПу звернулась мати дитини віком 4-ох днів зі скаргами на 

блювання з домішками крові, випорожнення з домішками крові. З анамнезу 

відомо, що 3 години тому була пупкова кровотеча. Дитина знаходиться на 

штучному вигодовуванні.  

Об’єктивно: стан дитини задовільний. На шкірі живота візуалізується 

геморагічний висип. 

 

 
 

 

 

 

1. Вкажіть, для якого захворювання характерні дані симптоми? 

2. Яка профілактика даного захворювання? 

3. Які продукти містять вітамін К? 

4. Коли рекомендують перший прийом вітаміну К новонародженим? 



Клінічна ситуаційна задача №2 

 

До ФАПу звернулась мати дитини віком 5-ти років зі скаргами на 

кровоточивість ясен. Відомо, що дитина переважно отримує каші, фрукти і 

овочі вживає дуже рідко і в малій кількості, часто хворіє на ГРВІ. При 

об’єктивному обстеженні на шкірі по всьому тілі петехіальний висип (дивись 

малюнок № 1). Загальний стан дитини задовільний. 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Вкажіть, для якого захворювання характерні дані симптоми? 

2. Яка профілактика даного захворювання? 

3. Вкажіть, у яких продуктах харчування міститься вітамін. 



Клінічна ситуаційна задача №3 
 

До ФАПу звернулась мати дитини віком 3 - ох місяців з скаргами на 

неспокій дитини, поганий апетит, поганий сон, дитина пітніє, особливо 

голова. Дитина знаходиться на штучному вигодовуванні.  

Об’єктивно: стан дитини задовільний. При огляді на потилиці (дивись 

малюнок № 1) 

 

 
 

 

 

1. Вкажіть, для якого захворювання характерні дані симптоми? 

2. Яка профілактика даного захворювання? 

3. Дайте рекомендації даній дитині? 

 



Клінічна ситуаційна задача №4 

 

До ФАПу звернулась мати дитини віком 2 – ох  років зі скаргами на 

деформацію кісток -  викривлення кінцівок,   

( дивись малюнок №1) зниження фізичного розвитку.   З анамнезу життя 

відомо, що дитина від ІІІ вагітності, ІІІ пологів,  народилася з масою тіла   

2500 г, зріст – 52 см, з народження знаходилась на штучному вигодовуванні. 

Прикорм мама вводила несвоєчасно. Зуби прорізувались з запізненням. 

Сидіти, стояти, ходити дитина почала пізно. 

 

 
 

1. Вкажіть, для якого захворювання характерні дані симптоми? 

2. Яка профілактика даного захворювання? 

3. Вкажіть, у яких продуктах харчування міститься вітамін. 

4. Назвіть лікарські препарати  для профілактики цього захворювання. 



Клінічна ситуаційна задача №5 

 

До ФАПу звернулась мати дитини віком 3 – ох  років зі скаргами на 

деформацію кісток, зниження фізичного розвитку, дитина легко закидує ногу 

до обличчя, за голову,  ( дивись малюнок №1).  

З анамнезу життя відомо, що дитина від ІІІ вагітності, ІІІ пологів,  

народилася з масою тіла   2300 г, зріст – 50 см, з народження знаходилась на 

штучному вигодовуванні. Прикорм мама вводила несвоєчасно. Зуби 

прорізувались з запізненням. Сидіти, стояти, ходити дитина почала пізно.  

 

 
 

 

 

1. Вкажіть, для якого захворювання характерні дані симптоми? 

2. Назвіть  симптоми, які характерні для даного захворювання. 

3. Яка профілактика даного захворювання? 

 



Клінічна ситуаційна задача №6 

 

До ФАПу звернулась мати дитини віком 3 – ох  років зі скаргами на 

деформацію кісток, зниження фізичного розвитку. З анамнезу життя відомо, 

що дитина від ІІ вагітності, ІІ пологів, народилася з масою тіла 2300 г, зріст – 

50 см, з народження знаходилась на штучному вигодовуванні. Прикорм мама 

вводила несвоєчасно. Зуби прорізувались з запізненням. Сидіти, стояти, 

ходити дитина почала пізніше. Соціально-побутові умови життя 

незадовільні. 

 

 
 

 

 

 

 

1. Вкажіть, для якого захворювання характерні дані симптоми? 

2. Назвіть ще симптоми, які характерні для даного захворювання. 

3. Яка профілактика даного захворювання? 

 



Клінічна ситуаційна задача №7 

 

До ФАПу звернулась мати дитини віком 3 – ох  років зі скаргами на 

деформацію кісток, зниження фізичного розвитку. З анамнезу життя відомо, 

що дитина від ІІ вагітності, ІІ пологів, народилася з масою тіла 2300 г, зріст – 

50 см, з народження знаходилась на штучному вигодовуванні. Прикорм мама 

вводила несвоєчасно. Зуби прорізувались з запізненням. Сидіти, стояти, 

ходити дитина почала пізніше. Соціально-побутові умови життя 

незадовільні. 

 

 
 

1. Вкажіть, для якого захворювання характерні дані симптоми? 

2. Назвіть ще симптоми, які характерні для даного захворювання. 

3. Яка профілактика даного захворювання? 



Клінічна ситуаційна задача №8 

 

До ФАПу звернулась мати дитини віком 8-ми місяців зі скаргами на 

нападоподібний гучний вдих, після якого виникає крик, який схожий на крик 

півня, при цьому приступі у дитини на обличчі липкий піт, дитина лякається. 

 

 

 

 

 
 

 

1. Вкажіть, для якого захворювання характерні дані клінічна картина? 

2. Назвіть симптоми, які характерні для даного захворювання. 

3. Вкажіть форми захворювання. 

 

 

 

 



Клінічна ситуаційна задача №9 

 

До ФАПу звернулась мати дитини віком 10-ти місяців з скаргами стійкі 

попрілості в дитини від народження навіть за умови доброго догляду, у 

природних складках почервоніння. З анамнезу відомо, що дитина часто 

хворіє на бронхіт. 

При огляді: стан дитини задовільний, на шкірі сідниць та нижніх 

кінцівок тверді папули, що сверблять, пухирці розміром з  сочевицю ( дивись 

малюнок № 1) 

 

 

 
 

 

 

 

1. Вкажіть, для якого захворювання характерні дані симптоми? 

2. Назвіть ще симптоми, які характерні для даного захворювання. 

3. Яка профілактика даного захворювання? 

 



Клінічна ситуаційна задача №10 

 

До ФАПу звернулась мати дитини віком 8-ми місяців з скаргами стійкі 

попрілості в дитини від народження навіть за умови доброго догляду, у 

природних складках почервоніння. З анамнезу відомо, що дитина часто 

хворіє на бронхіт. 

При огляді: стан дитини задовільний, на шкірі сідниць та нижніх 

кінцівок тверді папули, що сверблять,    ( дивись малюнок № 1) 

 

 

 
 

 

 

 

1. Вкажіть, для якого захворювання характерні дані симптоми? 

2. Назвіть  симптоми, які характерні для даного захворювання. 

3. Яка профілактика даного захворювання? 



Клінічна ситуаційна задача №11 

 

До ФАПу звернулась мати дитини віком 8-ми місяців з скаргами стійкі 

попрілості в дитини від народження, у природних складках шиї, обличчя за 

вухами, під пахвою,у паху, між сідничних та підколінних складках, 

почервоніння, які супроводжуються свербежем. Дитина млява, неспокійна, 

погано спить, погано їсть. З анамнезу відомо, що ці явища довготривалі. 

При огляді: загальний стан дитини порушений, температура тіла 36,7. 

На обличчі (дивись малюнок №1)     

 

 
 

 

 

1. Вкажіть, для якого захворювання характерні дані симптоми? 

2. Назвіть ще симптоми, які характерні для даного захворювання. 

3. Яка профілактика даного захворювання? 

4. Дайте рекомендації 



  

Клінічна ситуаційна задача №12 

 

До ФАПу звернулась мати дитини віком 3-ох місяців з скаргами стійкі 

попрілості в дитини від народження.  Дитина млява, неспокійна, погано 

спить, погано їсть. З анамнезу відомо, що дитина знаходиться на штучному 

вигодовуванні мати використовує коров’яче молоко. 

При огляді: загальний стан дитини порушений, температура тіла 36,7. 

На обличчі: (дивись малюнок №1)     

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Вкажіть, для якого захворювання характерні дані симптоми? 

2. Назвіть ще симптоми, які характерні для даного захворювання. 

3. Яка профілактика даного захворювання? 

4. Дайте рекомендації 



Клінічна ситуаційна задача №13 

 

До ФАПу звернулась мати дитини віком 10-ти днів життя з скаргами 

стійкі попрілості в дитини від народження навіть за умови доброго догляду, 

зміни на волосистій частині голови (дивись малюнок №1), злущення епітелію 

на язиці, зригування. 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

1. Вкажіть, для якого захворювання характерні дані симптоми? 

2. Дайте характеристику симптому вказаному на малюнку. 

3. Вкажіть профілактику даного захворювання. 



Клінічна ситуаційна задача №14 

 

До ФАПу звернулась мати дитини віком 1 – го року життя зі скаргами 

на підвищену пітливість, незважаючи на гарний догляд за дитиною, на голові 

себорейні лусочки, часті зригування, нестійкі випорожнення.  

Об'єктивно: загальний стан дитини задовільний. Шкіра блідо-

рожевого кольору, в місцях природних складках шиї, обличчя, за вухами, під 

пахвою шкіра червона, в деяких місцях шкіра червона, набрякла, лущиться. 

Зі сторони інших органів і систем патологій не виявлено. 

 

 

 
 

 

 

1. Вкажіть, для якого захворювання характерні дані симптоми? 

2. Дайте рекомендації. 

 

 

 

 

 

 


