
Клінічна ситуаційна задача №1 

 

Ви працюєте на ФАПі. 

До вас звернулася мати дитини віком 10-ти років зі скаргами на 

підвищення температури тіла до 38,5'С, нежить, світлобоязнь, млявість. 

З анамнезу захворювання відомо, що дитина хворіє 6-й день.  

Аускультативно: дихання везикулярне, хрипи не вислуховуються, ЧДР - 

28/хв., тони серця ритмічні, звучні, ЧСС - 90 уд/хв.  

Пальпаторно: живіт м'який, безболісний, печінка у края реберної дуги. 

Сечовиділення і випорожнення без патологічних змін. 

1. Вкажіть захворювання для якого характерні дані симптоми. 

2. Дайте характеристику висипу. 

3. Ваші дії. 

4. Назвіть періоди захворювання. 

5. Профілактика захворювання. 

 

 

 

 

Клінічна ситуаційна задача №2 

 

Ви прийшли до дитини віком 5 років на третій день захворювання. При 

огляді: стан дитини середньої тяжкості, температура тіла до 39,8°С, виражені 

катаральні явища, світлобоязнь. 

1. Дайте характеристику висипу. 

2. Дайте характеристику змін на слизових оболонках. 

3. Ваш попередній діагноз. 

4. Яка профілактика даного захворювання? 

  



Клінічна ситуаційна задача №3 

 

Ви прийшли до дитини віком 4-х років на перший день захворювання. Дитина 

скаржиться на кашель, нежить, слизотечу, світлобоязнь. При огляді: температура 

тіла до 39,4°С. 

1. Ваш попередній діагноз. 

2. Дайте характеристику змін на слизовій оболонці та шкірі. 

3. Вкажіть профілактику даного захворювання. 

 

 

 

 

 

 

 

Клінічна ситуаційна задача №4 

 

До ФАПу звернулася дівчинка 14 років, яка хворіє 5-й день. 

Захворювання розпочалося гостро, температура тіла 38,6°С, кашель, нежить, 

коньюктивіт, через 3 дні з'явився висип на обличчі, через день на тулубі. 

1. Вкажіть попередній діагноз. Дайте характеристику висипу. 

2. Дайте характеристику основним симптомам. 

3. Що залишається після висипу на шкірі? 

4. Яка профілактика? 

  



Клінічна ситуаційна задача №5 

 

На ФАП звернулася мати дитини віком 5-ти років на 6-й день 

захворювання. З анамнезу захворювання відомо,що захворювання 

розпочалось з підвищенням температури тіла до 37.6С. Зі слів матері 

дитини: на перший день захворювання з'явились нежить, сльозотеча. 

Об'єктивно: на шкірі по всьому тілі плямисто-папульозний висип (див. 

мал. 1), на слизовій оболонці щік ( див. мал. 2) 

Аускультативно: дихання везикулярне, хрипи не вислуховуються, ЧДР - 

25/хв. дони серця ритмічні, звучні, ЧСС - 86/хв. Пальпаторно: Живіт м'який, 

безболісний. Печінка пальпується у края реберної дуги. Селезінка не 

пальпується. Сечовиділення і випорожнення без патологічних змін. 

1. Вкажіть захворювання для якого характерні дані симптоми. 

2. Назвіть основні симптоми захворювання. 

3. Назвіть періоди захворювання. 

4. Профілактика даного захворювання? 

 

  

 

 

Клінічна ситуаційна задача №6 

 

Ви працюєте на ФАПі. 

До вас звернулася мати дитини віком 10-ти років зі скаргами на 

підвищення температури тіла до 38,5'С, нежить, світлобоязнь, млявість, З 

анамнезу захворювання відомо, що дитина хворіє 3-й день.  

Аускультативно: дихання везикулярне, хрипи не вислуховуються, ЧДР - 

28/хв., тони серця ритмічні, звучні, ЧСС - 90 уд/хв.  

Пальпаторно: живіт м'який, безболісний,печінка у края реберної дуги. 

Сечовиділення і випорожнення без патологічних змін. 

1. Вкажіть захворювання для якого характерні дані симптоми. 

2. Дайте характеристику висипу. 

3. Ваш і дії. 

4. Назвіть періоди захворювання. 

5. Профілактика захворювання. 

  



Клінічна ситуаційна задача №7 

 

На ФАП звернулася мати дитини віком 5-ти років на 6-й день 

захворювання. 

З анамнезу захворювання відомо,що захворювання розпочалось з 

підвищенням температури  тіла до 37.6С. Зі слів матері дитини: на перший день 

захворювання з'явились нежить, сльозотеча.  

Об'єктивно: на шкірі по всьому тілі плямисто-папульозний висип  на 

слизовій оболонці щік  

Аускультативно: дихання везикулярне, хрипи не вислуховуються, ЧДР - 

25/хв.дони серця ритмічні, звучні, ЧСС - 86/хв.  

Пальпаторно: Живіт м'який, безболісний. Печінка палькується у края 

реберної дуги. Селезінка не пальпується. Сечовиділення і випорожнення без 

патологічних змін. 

1. Вкажіть захворювання для якого характерні дані симптоми. 

2. Назвіть основні симптоми захворювання. 

3. Назвіть періоди захворювання. 

4. Профілактика даного захворювання? 

 

 

 

Клінічна ситуаційна задача №8 

Ви працюєте на ФАПі. 

До вас звернулася мати дитини віком 8-ми років зі скаргами на 

нездужання, слабкість, головний біль, зниження апетиту, підвищення 

температури тіла до 38,6'С, біль у горлі, висип по всьому тілі. 

З анамнезу захворювання відомо,що язик дитини був обкладений біло-

сірим нальотом, зараз яскраво-червоного кольору. 

Аускультативно: дихання везикулярне, хрипи не вислуховуються, ЧДР - 25/хв. 

тони серця ритмічні, звучні, ЧСС - 100 уд/хв. Живіт м'який, безболісний. Печінка у 

края реберної дуги. Селезінка не пальпується. Сечовиділення і випорожнення без 

патологічних змін.               

1. Вкажіть захворювання для якого характерні дані симптоми? 

2. Дайте характеристику висипу. 

3. Ваші дії. 

4. Назвіть періоди захворювання. 

5. Профілактика захворювання. 

  



Клінічна ситуаційна задача №9 

 

Ви працюєте на ФАПі. 

До Вас звернулась дитина віком 7-ми років зі скаргами на нездужання, 

слабкість, головний біль, зниження апетиту, підвищення температури тіла до 

37.8С. 

З анамнезу захворювання відомо,  що дитина  перехворіла 3 дні тому 

на ангіну. З'явився висип. Спостерігаються зміни на язиці. 

Об'єктивно: на шкірі висип, переважно на згинальних поверхнях і 

природних складках. 

Аускультативно: дихання везикулярне, хрипи не вислуховуються, 

ЧДР - 27 /хв.дони серця ритмічні, звучні., ЧСС - 90/хв. 

Пальпаторно: Живіт м'який, безболісний. Печінка пальпується у края 

реберної дуги. Селезінка не пальпується. Сечовиділення і випорожнення без 

патологічних змін. 

1. Вкажіть захворювання для якого характерні дані симптоми? 

2. Дайте характеристику висипу. 

3. Ваші дії. 

4. Назвіть періоди захворювання. 

5. Профілактика захворювання. 

 

 

 

 

 

Клінічна ситуаційна задача № 10 

 

До ФАПу звернулася дівчинка 7 років, яка скаржиться на біль у горлі, 

нездужання, підвищення температури тіла до 38°С. При огляді: гіперемія 

слизової оболонки піднебінних дуг, м'якого піднебіння.  

На шкірі висипання, яких більше в природних складках. 

1. Ваш попередній діагноз. 

2. Назвіть, які зміни на шкірі залишаться? 

  



Клінічна ситуаційна задача №11 

 

Ви прийшли до хлопчика віком 9 років, який скаржиться на біль у горлі під час 

ковтання, головний біль, нездужання, підвищену температуру тіла до 38°С.  

При огляді: гіперемія слизової оболонки передніх піднебінних дуг, м'якого 

піднебіння, язичка. На шкірі висипання, найбільше яких на лобковій, пахвинній 

ділянці та на згинальних поверхнях кінцівок. 

1. Ваш попередній діагноз. 

2. Дайте характеристику висипу. 

3. Назвіть основні симптоми даного захворювання. 

4. Назвіть збудника даного захворювання 

 

 

 

 

Клінічна ситуаційна задача №12 

 

Ви працюєте на ФАПі. 

До вас звернулася мати дитини віком 8-ми років зі скаргами на 

нездужання, слабкість, головний біль, зниження апетиту, підвищення 

температури тіла до 38,6°С, біль у горлі, висип по всьому тілі. 

З анамнезу захворювання відомо,що язик дитини був обкладений біло-

сірим нальотом, зараз яскраво-червоного кольору. 

Аускультативно: дихання везикулярне, хрипи не вислуховуються, ЧДР - 

25/хв. тони серця ритмічні, звучні, ЧСС - 100 уд/хв. Живіт м'який, безболісний. 

Печінка у края реберної дуги. Селезінка не пальпується. Сечовиділення і 

випорожнення без патологічних змін. 

1. Вкажіть захворювання для якого характерні дані симптоми? 

2. Дайте характеристику висипу. 

3. Ваші дії. 

4. Назвіть періоди захворювання. 

5. Профілактика захворювання. 

  



Клінічна ситуаційна задача №13 

 

Ви працюєте на ФАПі. До Вас звернулася мати дитини, у якої попередньо 

встановлений діагноз - лакунарна ангіна. При об'єктивному обстеженні на шкірі 

дрібно-краплинчастий висип на фоні гіперемії, переважно в природних складках 

шкіри. 

1. Вкажіть, для якого захворювання характерні такі симптоми. 

2. Вкажіть збудника даного захворювання. 

 

 

 

 

 

 

 

Клінічна ситуаційна задача №14 

 

Ви працюєте на ФАПі. 

До Вас звернулась дитина віком 7-ми років зі скаргами на 

нездужання, слабкість, головний біль, зниження апетиту, підвищення 

температури тіла до 37.8С. 

З анамнезу захворювання відомо, що дитина перехворіла 3 дні тому на 

ангіну. З'явився висип. Спостерігаються зміни на язиці. 

Об'єктивно: на шкірі висип, переважно на згинальних поверхнях і 

природних складках. 

Аускультативно. дихання везикулярне, хрипи не вислуховуються, 

 ЧДР - 27 хв. тони серця ритмічні, звучні., ЧСС - 90/хв.  

Пальпаторно:  Живіт м'який, безболісний.  Печінка  пальпується  у края 

реберної дуги. Селезінка не пальпується. Сечовиділення і випорожнення без 

патологічних змін. 

1. Вкажіть захворювання для якого характерні дані симптоми? 

2. Дайте характеристику висипу. 

3. Ваші дії. 

4. Назвіть періоди захворювання. 

5. Профілактика захворювання. 

 

 

 

 


