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Шановні колегі! Здійснити самоконтроль за допомогою тестових завдань у рамках дистанційної освіти Ви 
маєте можливість у режимі он‑лайн на сайті нашого журналу http://www.internalmed‑journal.in.ua.

Тим, які надійшлють до 30.06.2021 р. більш 90% вірних відповідей на тестові завдання симпозиумів, що 
проводить Харківська медична академія післядипломної освіти, мають можливість отримати згідно з на‑
казом МОЗ від 07.07.2009 № 484 «Про затвердження Змін про Положення про проведення іспитів на переда‑
тестаційних циклах» сертифікат учасників. 

Банк тестів

«Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини» є першим в Україні  
(з 2014 року) спеціалізованим науковим виданням з дистанційної освіти для проведення 

безперервної освіти лікарів

ТесТи до сиМПозіУМА
УрАжеННя серцево-сУдиННої сисТеМи При COVID-19

Контрольні питання 
1. Шлях поширення в людській популяції коронавирусной ін-

фекції, викликаної SARS-CoV-2: 
а) харчовий;
б) повітряно‑пиловий;
в) контактний;
г) повітряно‑крапельний;
д) водний.

2. В даний час методи специфічної профілактики COVID-19: 
а) проводяться в межах передбачуваного інкубаційного 

періоду (14 діб);
б) с моменту останнього контакту з джерелом інфекції;
в) припускають призначення противірусних лікарських 

засобів;
г) не розроблено;
д) припускають призначення протибактерійних лікар‑

ських засобів.

3. До стандартного визначення ймовірного випадку захворю-
вання новою коронавирусною інфекцією 2019 nCoV не від-
носиться:
а) наявність клінічних проявів серцевої недостатності;
б) наявність клінічних проявів пневмонії або ГРДС;
в) наявність клінічних проявів сепсису;
г) епідеміологічні передумови.

4. До стандартного визначення підозрілого на інфекцію, ви-
кликану 2019 nCoV випадку захворювання не відноситься; 
а) наявність клінічних проявів гострої респіраторної ін‑

фекції, бронхіту, пневмонії;
б) дані епідеміологічного анамнезу (відвідування за 

останні 14 днів до появи симптомів епідеміологічно 
неблагополучних країн);

в) наявність тісних контактів за останні 14 днів з особа‑
ми, які перебувають під наглядом по інфекції, викли‑
каної новим коронавірусом2019‑nCoV, які в подальшо‑
му захворіли;

г) наявність тісних контактів за останні 14 днів з особами, 
у яких лабораторно підтверджено діагноз 2019 nCoV;

д) наявність клінічних проявів ураження міокарда.

5. До неспецифічних профілактичних заходів щодо механіз-
мів передачі нової коронавірусної інфекції, викликаної 
2019 nCoV, не включають: 
а) миття рук;
б) використання медичних масок;
в) використання спецодягу для медпрацівників;
г) проведення дезінфекційних заходів знезараження по‑

вітря;

д) знезараження джерел водопостачання.

6. Найпоширенішим симптомом COVID-19 є: 
а) задишка; 
б) біль у животі;
в) лихоманка;
г) діарея;
д) серцево‑судинні прояви.

7. Біологічним матеріалом для лабораторної діагностики ін-
фекції, викликаної SARS-CoV-2, є:
а) цілісна кров;
б) матеріал, отриманий при взятті мазка з носоглотки / 

ротоглотки;
в) мокрота;
г) кал.

8. Основним методом лабораторної діагностики інфекції, ви-
кликаної SARS-CoV-2, є:
а) серологічний;
б) імунохроматографічний;
в) молекулярно‑генетичний (ПЛР);
г) вірусологічний.

9. Імунітет при інфекціях, викликаних коронавірусами
а) 7‑10 років;
б) довічний;
в) нестійкий, можливо повторне зараження;
г) 3‑5 років.

10. У хворої 43 років, яка страждає на варикозне розширення 
вен нижніх кінцівок, раптово виник інтенсивний загрудин-
ний біль, задишка змішаного характеру. На ЕКГ реєстру-
ються S в першому і Q в третьому стандартних відведеннях і 
ознаки блокади правої ніжки пучка Гіса. Вкажіть захворю-
вання, яке може зумовити наведену вище клінічну картину:
а)  гострий інфаркт міокарда
б) спонтанний пневмоторакс
в) бронхіальна астма
г) тромбоемболія легеневої артерії
д) вогнищева пневмонія 

11. Критерієм відміни статинів є:
а) досягнення цільового рівня холестерину;
б) збільшення алат в 2 рази;
в) збільшення печінкових трансаміназ більше 3‑кратного 

рівня;
г) збільшення креатинфосфокінази в 1,5 рази;
д) збільшення креатинфосфокінази в 10 разів.
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12. Виберіть правильні твердження щодо безбольової ішемії 
міокарда:
а) не буває в осіб без інфаркту міокарда та/або стенокар‑

дії;
б) виявляється 48‑годинним ЕКГ‑моніторування;
в) менш небезпечна, ніж больова ішемія міокарда;
г) лікується тільки нітратами;
д) не вимагає терапії до появи стенокардії.

13. Критерії для діагностики гострого інфаркту міокарда:
а) ЕКГ;
б) розміри серця;
в) титри маркерів некрозу міокарда;
г) підвищення тиску в легеневій артерії при ЕхоКГ;
д) біль за грудиною довше 30 хв.

14. Якими змінами на ЕКГ виявляється зона пошкодження міо-
карду?
а) розширення зубця Q;
б) поглиблення зубця Q;
в) підйом сегменту ST вище ізолінії більш 2 мм;
г) поява негативного зубця Т;
д) розширення та деформація комплексу QRS.

15. Коли відмічається підвищення активності амінотрансфераз 
при інфаркті міокарду? 
а) з перших годин;
б) з кінця 1‑ї доби;
в) з 3‑ї доби; 
г) з 5‑ї доби;
д) через тиждень.

16. В основі ішемічної хвороби серця лежить:
а) підвищена потреба міокарду в кисні;
б) стенозування однієї з вінцевих артерій;
в) невідповідність між потребою міокарду в кисні та 

можливістю вінцевих судин її забезпечити;
г) підвищення в'язкості крові та уповільнення кровотоку;
д) уповільнення вінцевого кровотоку на тлі гіпоксії.

17. З чого починається формування серцевої недостатності?
а) з гіпертрофії міокарду шлуночку;
б) з тоногенної дилатації лівого шлуночку;
в) з міогенної дилатації лівого шлуночку;
г) з виникнення кардіосклерозу;
д) з порушення вінцевого кровообігу.

18. В результаті чого при серцевій недостатності виникає ціа-
ноз?
а) в результаті прискорення кровообігу; 
б) в результаті уповільнення кровообігу і підвищення 

утилізації тканинами кисню;
в) в результаті підвищення артеріалізації крові в легенях; 
г) в результаті зменшення кількості відновленого гемо‑

глобіну;
д) в результаті зниження гемоглобіну крові.

19. Як змінюються гемодинамічні показники при хронічній 
серцевій недостатності?
а) збільшується хвилинний об'єм крові;
б) виникає брадикардія;
в) виникає тахікардія;
г) виникає мерехтлива аритмія;
д) знижується тиск у венах великого колу кровообігу.

20. Що не властиве неревматичному міокардиту?
а) тупі, ниючі болі в ділянці серця, задишка;
б) тахікардія або брадикардія;
в) збільшення розмірів серця в поперечнику;
г) глухі тони, систолічний шум на верхівці серця;
д) висока лихоманка (вище 39°С).

21. У хворого В., 48 років, який страждає на ішемічну хворо-
бу серця, виявлено вміст холестерину в сироватці крові 7,3 
ммоль/л. Гіполіпідемічними засобами не є:
а) діуретики;
б) нікотинова кислота;
в) статини (аторвастатин, розувастатин);
г) фібрати;
д) аніонообмінні смоли (холестирамін).

ТесТи до сиМПозіУМА
ГосТрА серцевА НедосТАТНісТь

Тестові завдання для самостійної роботи
1.  Внаслідок яких патологічних станів може розвиватись го-

стра серцева недостатність?
а) шлуночкової тахікардії;
б) фібриляції шлуночків;
в) інфаркту міокарда;
г) гострого міокардиту;
д) всіх перерахованих захворювань.

2. Внаслідок яких патологічних станів може розвиватись пра-
вошлуночкова недостатність?
а) за наявності мітральних вад серця;
б) при легеневому серці;
в) за наявності тромбозу легеневої артерії;
г) при дифузних змінах в міокарді та інфаркті міокарда 

правого шлуночка;
д) при всіх перерахованих захворюваннях.

3. Внаслідок яких патологічних станів може розвиватись ліво-
шлуночкова недостатність?
а) у хворих на інфаркт міокарда;
б) при ішемічній хворобі серця, атеросклеротичному кар‑

діосклерозі;
в) при артеріальній гіпертензії;
г) при вадах аортальних клапанів;
д) при всіх перерахованих захворюваннях;

4. Гіпертрофія та тоногенне розширення серця для збережен-
ня нормального кровообігу носить назву:
а) стан серцевої компенсації;
б) стан серцевої декомпенсації;
в) стан серцевої субкомпенсації;
г) стан серцевої гіпокомпенсації;
д) стан серцевої гіперкомпенсації.

5. Гостра судинна недостатність, яка проявляється раптовою 
втратою свідомості, зумовленою гострим недокрів'ям моз-
ку, називається :
а) непритомність;
б) шок;
в) коллапс;
г) клінічна смерть;
д) біологічна смерть.

6. До яких станів призводить тривала гіпертрофія міокарда?
а) до розвитку дистрофічних та склеротичних процесів у 

міокарді;
б) до посилення серцевого викиду;
в) до збереження нормального хвилинного об'єму;
г) до первинного ураження серцевого м'яза (міокардит, 

інфаркт міокарда);
д) до ослаблення міокарда.
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7. Назвіть найбільш ранній симптом хронічної серцевої недо-
статності.
а) серцебиття;
б) задишка;
в) аритмії;
г) набряки гомілок;
д) кашель.

8. Назвіть найчастіше порушення ритму у хворих з синдромом 
хронічної серцевої недостатності.
а) брадикардія;
б) тахікардія;
в) екстрасистолія;
г) пароксизмальна тахікардія;
д) блокади.

9. Назвіть один з найбільш інформативних методів діагности-
ки хронічної серцевої недостатності.
а) рентгенологічний;
б) ЕКГ;
в) ЕХО КГ;
г) спірографія;
д) МРТ.

10. Назвіть основні механізми патогенезу хронічної серцевої 
недостатності.
а) напруження шлуночків в діастолу;
б) зростання скоротливості міокарда;
в) зниження периферійного опору судин;
г) порушення розслаблення шлуночків в діастолу або 

зниження їх скоротливої функції;
д) зниження тонусу судинного русла.

11. Назвіть ранній симптом правошлуночкової недостатності.
а) асцит;
б) збільшення печінки;
в) хрипи в легенях;
г) набухання яремних вен;
д) "застійна нирка".

12.  Найбільш патогномонічною ознакою лівошлуночкової не-
достатності є:
а) набухання шийних вен;
б) асцит;
в) анорексія;
г) ортопное;
д) серцеві набряки.

13. Найбільш специфічна ознака серцевої недостатності у віці 
понад 40 років:
а) ІІІ тон серця;
б) IV тон серця;
в) хрипи в легенях;
г) асцит;
д) набряки.

14. Недостатність гіпертрофованого і розширеного внаслідок 
утруднених умов кровообігу серця носить назву:
а) серцевої компенсації;
б) серцевої декомпенсації;
в) серцевої субкомпенсації;
г) серцевої гіпокомпенсації;
д) серцевої гіперкомпенсації.

15. Недостатність кровообігу судинного походження найчасті-
ше буває:
а) гострою;
б) підгострою;
в) хронічною;
г) змішаною;
д) будь‑якою.

Тестові завдання для підсумкового контролю знань
1. Недостатність кровообігу судинного походження проявля-

ється в вигляді:
а) непритомності, шоку і коллапсу;
б) правошлуночкової недостатності;
в) лівошлуночковою недостатності;
г) передсердної недостатності;
д) будь‑якою.

2. Під час УЗД серця лікар констатував значну ступінь мі-
трального стенозу. Яка вірогідна площа мітрального отво-
ру?
а) більше 6 см2;
б) 4 ‑ 6 см2;
в) менше 4 см2;
г) менше 2 см2;
д) менше 1 см2.

3. Скільки виокремлюють стадій хронічної недостатності кро-
вообігу?
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4;
д) 5.

4. Хворому 45 років з підозрою на холецистит в/в швидко вве-
дено рентгенконтрастну речовину. З'явилась тахікардія, ар-
теріальна гіпотен¬зія, ціаноз, задишка, різке набухання вен 
шиї, збільшення печінки, підвищення ЦВТ до 200 мм вод. 
ст. Гостра недостатність якого саме відділу серцево-судин-
ної системи спостерігається у хворого?
а) лівого шлуночка серця;
б) обох шлуночків серця;
в) судинної системи;
г) неефективність серця;
д) правого шлуночка серця.

5. Хворий 35 років знаходиться у відділенні інтенсивної те-
рапії четверту добу після перенесеної кровотечі і гемора-
гічного шоку. Добовий діурез - 50 мл. Хворий ейфоричний, 
неадекватно оцінює свій стан. Другу добу відмічається блю-
вання. На ЕКГ-екстрасистолія; ЦВТ - 159 мм вод. ст., ЧД - 32/
хв. Яке ускладнення розвинулось у хворого?
а) гостра серцева недостатність;
б) постгіпоксична енцефалопатія;
в) гостра дихальна недостатність;
г) гостра ниркова недостатність преренального ґенезу;
д) гостра затримка сечовиведення.

6. Які з перерахованих ознак в анамнезі менш істотні для кар-
діологічного хворого?
а. характер болі в ділянці серця;
б) наявність задишки;
в) наявність порушень ритму, перебоїв, серцебиття;
г) закрепи.

7. Що не є причиною збільшення розмірів абсолютної тупості 
серця?
а. збільшення розмірів серця;
б) ексудативний перикардит;
в) зменшення легенів внаслідок фіброзу;
г) низьке стояння діафрагми;
д) пухлина межістиння.

8. Який варіант перебігу інфаркту міокарду є найбільш частим?
а) ангінозний;
б) астматичний;
в) аритмічний;
г) абдомінальний;
д) скритий.
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9. На який день інфаркту міокарду починає підвищуватися 
ШЗЕ?
а) на 1‑2;   б) на 3‑4;
в) на 5‑6;  г) на 7‑10;
д) на 12‑14.

10. У які терміни доцільно вводити тромболітичні препарати 
при гострому інфаркті міокарда?
а. в перші 2‑3 години;
б) через 24 години;
в) через 48 годин;
г) через 72 години.

11. Які ферменти свідчать про некроз міокарду?
а) лужна фосфатаза;
б) КФК;
в) діастаза;
г) холінестераза;
д) амілаза.

12. Якими змінами на ЕКГ виявляється зона пошкодження міо-
карду?
а) розширення зубця Q;
б) поглиблення зубця Q;
в) підйом сегменту ST вище ізолінії більш 2 мм;
г) поява негативного зубця Т;
д) розширення та деформація комплексу QRS.

13. Які препарати ефективніше знімають больовий синдром 
при гострому інфаркті міокарда?
а) фентоніл + дроперидол;
б) анальгін + димедрол;
в) анальгін + папаверин;
г) морфін + супрастін;
д) но‑шпа + папаверін.

14. Чим проявляється астматична форма інфаркту міокарду?
а) ядухою, кашлем, дистанційними хрипами;
б) раптовим нападом ядухи із утрудненим видихом і 

кашлем зі склоподібною мокротою в кінці нападу;
в) ядухою, клекотанням у грудях, ціанозом;
г) ядухою, кашлем, набуханням шийних вен, емфізема‑

тозною формою грудної клітини;
д) експіраторною задишкою, ядухою і кашлем з виділен‑

ням мізерної кількості. 

15. Діагноз гострого інфаркту міокарда виключається при:
а) відсутності змін на ЕКГ;
б) відсутності гіперферментемії;
в) тривалості ангінозного нападу менш, ніж 20 хвилин;
г) усуненні ангінозного нападу нітрогліцерином;
д) жодна з цих ознак не виключає діагнозу гострого ін‑

фаркту міокарда.

ТесТи до сиМПозіУМА
АНТиоКсидАНТНА сисТеМА в НорМі ТА При ПАТолоГії

Контрольні питання 
1. Фізіологічний апоптоз є наслідком (результатом):

а)  імунних порушень;
б) генетичної схильності;
в) дії інфекційного фактору;
г) впливу іонізуючої радіації.

2. Які  фактори обумовлюють розвиток патологічного апопто-
зу:
а) підвищений артеріальний тиск;
б) порушення ритму та провідності;
в) запалення;
г) нудота, блювання.

3. Що таке «оксидативний стрес»:
а) порушення гемодинаміки;
б) порушення балансу окислювальних та відновних реак‑

цій;
в) порушення кисневого балансу;
г) порушення вмісту мікроелементів.

4.  Що є предикторами «оксидативного стресу»:
а) вживання алкоголю та тютюнопаління;
б) підвищення артеріального тиску;
в) вживання антибіотиків;
г) надлишок сечової кислоти.

5. Який орган нашого організму є найбільш метаболічно ак-
тивним:
а) серце;
б) легені;
в) печінка;
г) нирки.

6. Які складові входять до складу антиоксидантної системи:
а) макроелементи;
б) білки;
в) вуглеводи;
г) ферменти.

7. Які неферментативні речовини входять до складу антиокси-
дантної системи:
а) мікроелементи;
б) солі важких металів;
в) вітаміни групи В;
г) аскорбінова кислота, вітамін Е.

8. Скільки фаз (ступенів) виділяють в роботі антиоксидантної 
системи:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.

9. Які ферментативні складові  «працюють»  на 1 фазі анти-
оксидантної системи:
а) аскорбінова кислота;
б) вітамін Е;
в) каталаза;
г) інсулін. 

10. Які ферменти приймають участь у роботі 2-ї фази АОС:
а) супероксиддисмутаза;
б) церулоплазмін;
в) глутатіони;
г) інсулін.

11. Що включає поняття «антиоксидантна система»:
а) система детоксикації;
б) активація цитокінів;
в) активація активних форм кисню;
г) активація гормонів.

12. Як за механізмом дії  підрозділяють антиоксиданти:
а) «сміттяр»;
б) активатори ферментів;
в) активатори гормонів;
г) активатори мікроелементів. 
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13. Жиророзчинні антиоксиданти це:
а) фосфоліпіди, токоферол, стероїдні гормони;
б) гормони щитоподібної залози;
в) паратгормон;
г) вазопресин.

14.  Які фактори впливають на роботу АОС:
а) насиченість крові киснем;
б) ступінь, тривалість та характер стресової дії;
в) активність ферментів шлунково‑кишкового тракту;
г) висота артеріального тиску та ЧСС.

15.  Які складові належать до антиоксидантів клітинних мемб-
ран:
а) альфа‑токоферол;
б) тироксин;
в) інсулін;
г) ренін.

16. Які антиоксиданти «працюють» внутрішньоклітинно:
а) каталаза, СОД;
б) альфа‑токоферол;
в) альбумін;
г) трансферрин.
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1. Статті публікуються українською, або російською, або 
англійською мовами. Приймаються в першу чергу оглядові 
статті з актуальних проблем внутрішньої та сімейної меди‑
цини, яки можуть бути використані для дистанційної освіти 
лікарів та підвищення їх післядипломної освіти.

2. Авторський оригінал складається з двох примірників 
(одного — на папері, другого — в електронному вигляді):

— індекс УДК;
—  тексту (стаття ‑ до 9 с.; лекція, огляд, проблемна стаття – 

до 12 с.; коротка інформація ‑ до 3 с.);
—  таблиць, малюнків, графіків, фотографій з додаванням 

електронних копій;
—  списку цитованої літератури (загальна кількість не по‑

винна перевищувати 50, при цьому 50% з них мають 
бути менш ніж трьохрічної давнини);

—  тестових завдань за темою статті (15 тестів з чотирма 
варіантами відповідей для начальної перевірки знань,  
з яких один вірний,  та 15 тестів з чотирма варіантами 
відповідей, з яких один вірний,  для заключної перевір‑
ки знань);

—  резюме, додається наприкінці статті, та повинно місти‑
ти назву статті, прізвища та ініціали авторів, установу, 
де працюють автори, місто, країну (для іноземців), текст 
обсягом, не більшим ніж 0,5 сторінки;

Резюме має доповнювати мову тексту статті (наприклад, 
якщо стаття написана українською мовою, то резюме має 
бути російською та англійською мовами), переклад має бути 
літературний та якісний.

3. Структура основного тексту статті має відповідати за‑
гальноприйнятій структурі для наукових статей.

Статті, що містять результати експериментальних дослі‑
джень, у тому числі дисертаційних, і вміщені під рубрикою 
«Оригінальні дослідження», складаються з таких розділів: 
«Вступ», «Мета роботи», «Матеріали та методи дослідження», 
«Результати та обговорення», «Висновки», «Перспективи 
подальших досліджень». Ці публікації мають включати такі 
необхідні елементи: постановка проблеми у загальному ви‑
гляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв'язання даної проблеми і на які спираєть‑
ся автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується зазначена стаття; формулю‑
вання цілей статті; виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
висновки з цього дослідження і перспективи подальших роз‑
відок у даному напрямі (Постанова Президії ВАК України від 
15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, вне‑
сених до переліків ВАК України»).

4. На 1‑й сторінці тексту зазначають: 1) УДК статті;  
2) назву статті;  3) вчене звання, науковий ступінь, ініціали та 
прізвища авторів;  4) установу, де працюють автори, місто, кра‑
їну (для іноземців).

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ  
У «СХІДНОЕВРОПЕЙСЬКОМУ ЖУРНАЛІ СІМЕЙНОЇ  

ТА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ»

На останній сторінці тексту вміщують: 1) власноручні під‑
писи всіх авторів; 2) печатку та підпис відповідальної особи 
установи, від якої подається матеріал; 3) прізвище, ім'я та по 
батькові, поштову адресу, номери телефонів (службовий та 
домашній) автора, з яким редакція має спілкуватися.

5. Текст друкується 14 кеглем, на білому папері, через 1,5 
інтервали, на одному боці аркуша формату А4 (210 х 297 мм),  
з полями з усіх боків по 20 мм.

6. Матеріали приймаються тільки на електроних носіях, на‑
брані в редакторі Word for Windows (будь‑якої версії) гарніту‑
рою «Тimes New Roman», 12 пунктів, без табуляторів. Таблиці 
мають бути виконані гарнітурою «Тimes New Roman», 10 пунк‑
тів, без службових символів усередині. Називаючи лікарський 
пре парат, перевагу надавати міжнародній непатентованій наз‑
ві (INN), її писати з малої літери. У разі потреби навести торго‑
ву назву — подавати її з великої літери та в лапках.

7. Електронні копії малюнків, фотографій приймаються  
у форматі ТІFF (не менше ніж 300 dpi); графіків та схем у фор‑
маті ЕРЗ або АІ окремо від тексту.

8. Усі величини наводяться в одиницях СІ.
9. Список літератури оформлюється на окремих сторінках 

та друкується 12 кеглем. Джерела подаються в алфавітному 
порядку.  Посилання  в тексті зазначаються цифрами в ква‑
дратних дужках (наприклад: [12]).

Порядок оформлення: для монографій — прізвище, ініці‑
али, назва книги, місце видання, рік, кількість сторінок. На‑
приклад: Евдокимов А.Г., Тополянский В. Д. Болезни артерий 
и вен. — М.: МЕДпресс – информ, 2012. — 256 с. 

Для статей із журналів та збірників — пріз вище, ініціа‑
ли, повна назва статті, стандартно скорочена назва журналу 
або назва збірника, рік видання, том, но мер, сторінки (по‑
чаткова і остання), на яких вміщено стат тю. Наприклад:  
5. Харченко Н.В. Обзор материалов 21‑й ежегодной Евро‑
пейской гастроэнтерологической недели./ Н.В. Харченко, 
И.М. Скрипник // Журнал «Здоров`я України». — 2014. — 
№01‑02(326‑327). — С. 34—35. 

Для іноземних видань: 15. Adachi K. Radially asymmetric 
gastroesophageal acid reflux in the distal esophagus: examinations 
with novel pH sensor catheter equipped with 8 pH sensors /  
K. Adachi, S. Ohara, K. Furuta // Journal of Gastroenterology. — 
2012. — Vol. 47. — № 11. — R. 1221—1227.

10. Автори несуть відповідальність за науковий та літера‑
турний зміст поданого матеріалу. 

11. Редакція залишає за собою право на власне редагуван‑
ня статті чи відмову авторові в публікації, якщо поданий ма‑
теріал не відповідає згаданим вище вимогам.

12. Диски, рукописи, малюнки, фотографії та інші матеріа‑
ли, надіслані в редакцію, не повертаються.

13. Статті надсилати на адресу видавництва та на електрон‑
ну пошту: teraprevm@med.edu.ua.


