
1. Професійні інтоксикації з переважним ураженням органів кровотворення 

та крові. 

2. Професійні захворюваннях органів дихання. 

3. Захворювання, обумовлені дією охолоджуючого мікроклімату.      

4. Методи діагностики професійних захворювань нервової системи. 

5. Професійні інтоксикації з переважним ураженням гепатобіліарної системи. 

6. Професійні інфекційні захворювання.               

7. Пневмоконіози. Рентгенологічна класифікація пневмоконіозів. 

8. Професійні інтоксикації з переважним ураженням нирок і сечовивідних 

шляхів. 

9. Променева хвороба. Форми гострої променевої хвороби.      

10. Професійні інтоксикації з переважним ураженням органів кровотворення 

та крові. 

11. Професійні захворюваннях органів дихання. 

12. Захворювання, обумовлені дією охолоджуючого мікроклімату.         

13. Професійні інтоксикації з переважним ураженням органів дихання. 

14. Професійні дерматози. 

15. Професійна патологія обумовлена дією виробничого шуму та вібрації. 

16. Методи діагностики захворювань дихальної системи. 

17. Професійні захворювання органів дихання від дії промислового пилу та 

аерозолів. 

18. Професійні інтоксикації органічними розчинниками. Хронічна 

інтоксикація бензолом.      

19. Функціональні методи дослідження органів дихання у 

діагностиці професійної патології. 

20. Свинцева інтоксикація. 

21. Електромагнітне випромінювання та патологія, яка ним обумовлена. 

22. Лабораторні методи обстеження профпатологічних хворих. 

23. Професійні інтоксикації гіпоксичними отрутами. 

24. Пневмоконіози. Рентгенологічна класифікація пневмоконіозів. 



25. Морфологічні методи обстеження профпатологічних хворих. 

26. Професійні токсичні ураження органів дихання. Токсичний набряк 

легень. 

27. Клінічні синдроми гострого та під гострого місцевого

 та загального переохолодження.              

28. Захворювання верхніх дихальних шляхів і бронхів від дії промислових 

аерозолів. 

29. Професійні захворювання обумовлені напруженістю праці. 

30. Професійні алергічні захворювання. 

31. Хронічні професійні інтоксикації. 

32. Професійні захворювання шкіри. 

33. Професійні захворювання обумовлені фізичним

 перенавантаженням окремих органів і систем. 

34. Інтоксикація марганцем. 

35. Професійні захворювання обумовлені впливом інфразвуку, ультразвуку. 

36. Професійні захворювання опорно-рухової системи. 

37. Пневмоканіози. 

38. Професійні захворювання обумовлені впливом вібрації. 

39. Професійні інтоксикації з переважно ураженням нирок і сечовивідних 

шляхів. 

40. Азбестоз. Метотеліома плеври. 

41. Хронічна інтоксикація ртуттю. 

42. Професійні захворювання органа зору. 

43. Біохімічні дослідження в практиці профпатолога. 

44. Декомпресійнаї хвороба. 

45. Професійний рак. 

46. Професійні захворювання ЛОР-органів. 

47. Професійні захворювання, обумовлені впливом оптичного, 

ультрафіолетового, інфрачервоного, лазерного випромінювань. 

48. Коніотуберкульоз та професійний туберкульоз. 



49. Бронхіальна астма. 

50. Професійні захворювання обумовлені впливом метеорологічних факторів. 

51. Професійні інтоксикації з переважним ураженням нервової системи. 

52. Гострий токсичний бронхіт. 

53. Професійні захворювання від дії біологічних факторів. 

54. Професійні захворювання органів травлення. 

55. Хронічних бронхітах, ХОЗЛ. 

56. Професійні захворювання опорно-рухового апарату. 

57. Професійні розлади психіки та поведінки. 

58. Методи діагностики професійних захворювань дихальної системи. 

59. Професійні захворювання, обумовлені пестицидами та отрутохімікатами. 

60. Професійні захворювання центральної нервової системи.                                    

61. Професійні інтоксикації з переважним ураженням органів кровотворення 

та крові. 

62. Методи діагностики професійних захворювань дихальної системи. 

63. Професійні захворювання центральної нервової системи.                                    

64 Хронічних бронхітах, ХОЗЛ. 

65. Професійні захворювання органів травлення. 

66. Професійні розлади психіки та поведінки. 

67. Хронічних бронхітах, ХОЗЛ. 

68. Професійні захворювання органів травлення. 

69. Професійні розлади психіки та поведінки. 

70. Декомпресійнаї хвороба. 

71. Професійний рак. 

72. Професійні розлади психіки та поведінки. 

73. Пневмоканіози. 

74. Професійний рак. 

75. Професійні інтоксикації з переважно ураженням нирок і сечовивідних 

шляхів. 



76. Хронічні професійні інтоксикації. 

77. Професійні захворювання обумовлені впливом інфразвуку, ультразвуку. 

78. Професійні захворювання опорно-рухової системи. 

79. Професійні токсичні ураження органів дихання. Токсичний набряк 

легень. 

80. Професійні захворювання обумовлені напруженістю праці. 

81. Професійні алергічні захворювання. 

82. Функціональні методи дослідження органів дихання у 

діагностиці професійної патології. 

83. Професійні інтоксикації гіпоксичними отрутами. 

84. Пневмоконіози. Рентгенологічна класифікація пневмоконіозів. 

85. Променева хвороба. Форми гострої променевої хвороби. 

86. Професійні захворюваннях органів дихання. 

87. Захворювання, обумовлені дією охолоджуючого мікроклімату.               

88. Захворювання, обумовлені дією охолоджуючого мікроклімату.               

89. Професійні інтоксикації з переважним ураженням гепатобіліарної 

системи. 

90. Професійні інфекційні захворювання.               


