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1. Визначивши показники червоної
кровi в ЗАК пацiєнта, лаборантом встановлено, що КП - в межах норми. Яке його кiлькiсне значення у даному випадку?

A. Гiпостенурiя
B. Гiперстенурiя
C. Норма
D. Iзостенурiя
E. Гiпоiзостенурiя

A. 0,95
B. 1,4
C. 0,4
D. 0,78
E. 3,6

7. При проведеннi мiкроскопiчного дослiдження осаду сечi лаборантом виявлено
сiрi, овальнi, зернистi клiтини. Який це
елемент осаду сечi?

2. У дитини вiком 10 рокiв попередньо
встановлено дiагноз - ангiна. При пiдрахунку лейкоформули виявлено: п- 1%, с24%, е- 2%, б- 0%, лiмф.- 45%, мон.- 16%,
атиповi мононуклеари - 12%. Для якого
стану це характерно?

A. Лейкоцити
B. Незмiненi еритроцити
C. Змiненi еритроцити
D. Перехiдний епiтелiй
E. Нирковий епiтелiй

A. Iнфекцiйного мононуклеозу
B. Iнфекцiйного лiмфоцитозу
C. Лiмфопенiї
D. Нейтрофiльозу
E. Нейтрофiльного зсуву влiво

8. В лабораторiю доставлено сечу для дослiдження за Нечипоренком. В ходi пiдрахунку отримано результат: лейкоцитiв 3200/мл, еритроцитiв - 500/мл, цилiндрiв 500/мл. Для якого захворювання це характерно?

3. При пiдрахунку лейкоцитарної формули лаборант виявив наявнiсть морфологiчних змiн еритроцитiв за формою: грушоподiбнi, витягнутi, овальнi, зiрчастi. Як
називається дане явище?

A. Хронiчний пiєлонефрит
B. Хронiчний гломерулонефрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Сечокам’яна хвороба
E. Нефротичний синдром

A. Пойкiлоцитоз
B. Анiзоцитоз
C. Анiзохромiя
D. Полiхроматофiлiя
E. Нормоцитоз

9. В лабораторiю доставлено сечу на ЗАС.
В ходi мiкроскопiї осаду лаборант виявив велику кiлькiсть лейкоцитiв, поодинокi еритроцити, епiтелiй сечовипускного
каналу, цилiндроїди. Для якого захворювання це характерно?

4. Дослiджуючи мазок кровi, лаборант виявив переважання еритроцитiв, якi мають
дiаметр менше 6,5 мкм. Як називаються
такi еритроцити?
A. Мiкроцити
B. Мегалоцити
C. Макроцити
D. Шизоцити
E. Анулоцити
5. На ЗАК скеровано пацiєнта з попереднiм дiагнозом - хронiчний лiмфолейкоз.
Що виявить лаборант пiд час пiдрахунку
лейкоформули, окрiм значного лiмфоцитозу?
A. Тiнi Боткiна-Гумпрехта
B. Гiперсегментованi нейтрофiли
C. Вакуолiзацiю цитоплазми
D. Хроматолiз
E. Токсичну зернистiсть нейтрофiлiв
6. В ходi проведення проби Зимницького
встановлено, що густина сечi в усiх 8-ми
порцiях коливається в межах 1,007-1,014.
Як називається дане явище?

A. Уретрит
B. Цистит
C. Пiєлонефрит
D. Гломерулонефрит
E. Сечокам’яна хвороба
10. На дослiдження доставлено кал, на поверхнi якого лаборант макроскопiчно спостерiгає тяжi кровi. Для ураження якого
органу це характерно?
A. Товстого кишкiвника
B. Тонкого кишкiвника
C. Печiнки
D. Пiдшлункової залози
E. Шлунка
11. При мiкроскопiчному дослiдженнi мокротиння лаборант виявив еозинофiли,
кристали Шарко-Лейдена та спiралi Куршмана. Для якого захворювання це характерно?
A. Бронхiальної астми
B. Гострого бронхiту
C. Бронхоектатичної хвороби
D. Абсцесу легенiв
E. Туберкульозу легенiв
12. Пiд час мiкроскопiї нативного препарату iз секрету передмiхурової залози вияв-
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ленi утворення жовтуватого кольору, круглої форми, з характерною пошаровою
будовою та дрiбнозернистою центральною частиною. Якi це елементи?
A. Амiлоїднi тiльця
B. Кристали Беттхера
C. Епiтелiй передмiхурової залози
D. Лiпоїднi зерна
E. Лейкоцити
13. Лаборант проводив розрахунок вмiсту
гемоглобiну в одному еритроцитi в пацiєнта 55-ти рокiв i встановив, що це є норма.
Яке кiлькiсне значення вмiсту гемоглобiну в еритроцитi вiдповiдає нормi?
A. 32 пг
B. 25 пг
C. 45 пг
D. 12 пг
E. 65 пг
14. Осмотична резистентнiсть еритроцитiв - це здатнiсть еритроцитiв протистояти
дiї гiпотонiчних розчинiв натрiю хлориду. В дiагностицi якої анемiї визначення
осмотичної резистентностi еритроцитiв
має найбiльше значення?
A. Гемолiтична
B. Апластична
C. Залiзодефiцитна
D. B12 -дефiцитна
E. Гостра постгеморагiчна
15. При проведеннi клiнiчного аналiзу сечi
виявили: колiр червоний, сеча каламутна,
вiдносна густина - 1,029 г/мл, реакцiя кисла, бiлок - 4 г/л. Добова кiлькiсть сечi 300 мл. Про наявнiсть якого захворювання можуть свiдчити такi значення цих показникiв?
A. Гломерулонефрит
B. Пiєлонефрит
C. Уретрит
D. Гостра ниркова недостатнiсть
E. Цистит
16. З ознаками опромiнення пацiєнт був
доставлений в стацiонар. У хворого вiдмiчається слабкiсть, сонливiсть, вiдсутнiсть
апетиту. У ЗАК було визначено: Нb- 30
г/л, еритроцити - 1, 0 · 1012 г/л, КП- 0,9, ретикулоцити не виявленi, анiзоцитоз, пойкiлоцитоз, лейкоцити - 1, 0 · 109 г/л, тромбоцити - 150 · 109 /л, ШОЕ- 50 мм/год. Для
якої анемiї характерна така картина кровi?
A. Апластична
B. Постгеморагiчна
C. B12 -дефiцитна анемiя
D. Таласемiя
E. Гемолiтична
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17. Хворий звернувся до лiкаря зi скаргами
на високу температуру тiла, болi у попереку, слабкiсть. При проведеннi ЗАС лаборантом визначено: густина сечi - 1,020
г/мл, рН- 5,5, бiлок - 0,066 г/л, поодинокий
плоский епiтелiй, лейкоцити у всьому полi зору, поодинокi еритроцити. Для якого
захворювання характерна така картина?
A. Пiєлонефрит
B. Цистит
C. Гломерулонефрит
D. Нефропатiя
E. Уретрит
18. При мiкроскопiчному дослiдженнi осаду сечi лаборант виявив широкi, матовi,
блiдо-жовтi цилiндричнi утворення, якi
мають трiщини. Якi це цилiндри?
A. Воскоподiбнi
B. Зернистi
C. Гiалiновi
D. Гiалiново-крапельнi
E. Епiтелiальнi
19. При мiкроскопiї шлункового вмiсту
порцiї натще лаборант виявив блискучi
утворення рiзної величини, якi рiзко заломлюють свiтло, а пiсля фарбування суданом III забарвлюються у помаранчевий
колiр. Що це?
A. Нейтральний жир
B. Дрiжджовi гриби
C. Сарцини
D. Зерна крохмалю
E. Еритроцити
20. При проведеннi проби Зимницького
лаборант отримав наступнi результати:
добова кiлькiсть сечi - 3200 мл, густина
сечi в усiх 8-ми порцiях коливається в межах 1,010-1,012. Для якого захворювання
це характерно?
A. Хронiчна ниркова недостатнiсть
B. Гострий гломерулонефрит
C. Гострий пiєлонефрит
D. Пухлина нирок
E. Нефротичний синдром
21. У лабораторiю доставлена сеча, в якiй
необхiдно визначити кетоновi тiла. Який з
нижче перерахованих методiв дослiдження використає лаборант?
A. Проба Ланге
B. Метод Робертса-Стольникова
C. Проба Гаррiсона-Фуше
D. Проба Розiна
E. Проба Геллера
22. Який метод фарбування мiкропрепарату мокротиння лаборант повинен застосувати для виявлення мiкобактерiй туберкульозу?
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A. Цiля-Нiльсена
B. Грама
C. 1% метиленовий синiй
D. Романовського
E. 23. При мiкроскопiчному дослiдженнi мокротиння лаборант виявив коралоподiбнi
волокна. Для якого захворювання це характерно?
A. Кавернозний туберкульоз
B. Гострий бронхiт
C. Хронiчний бронхiт
D. Пневмонiя
E. Бронхiальна астма
24. При дослiдженнi дуоденального вмiсту лаборант визначив фiзичнi властивостi порцiй А, В, С. Яка iз порцiй має в’язку
консистенцiю?
A. Порцiя В
B. Порцiя А
C. Порцiя С
D. Всi три порцiї
E. Жодна з порцiй
25. Для яких клiтин характернi наступнi
морфологiчнi ознаки: розмiр 60-120 мкм,
полiморфне ядро грубої структури, цитоплазма мiстить велику кiлькiсть азурофiльної зернистостi?
A. Мегакарiоцити
B. Мiєлобласти
C. Мiєлоцити
D. Моноцити
E. Лiмфоцити
26. При мiкроскопiчному дослiдженнi мокротиння лаборант виявив кристалiчнi
утворення, що мають вигляд безбарвних
блискучих витягнутих ромбiв рiзної величини. Що це за кристали?
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характерними для даного захворювання?
A. Наявнiсть лейкемоїдного провалу
B. Тiнi Боткiна-Гумпрехта
C. Вiдсутнiсть бластiв
D. Панцитоз
E. Нейтрофiльний зсув влiво
29. Для дослiдження стимульованої секрецiї шлунка застосовують ентеральнi та парентеральнi подразники. Який iз подразникiв є найбiльш фiзiологiчним?
A. Капустяний сiк
B. Алкогольний снiданок
C. Гiстамiн
D. Iнсулiн
E. Пентагастрин
30. Який реактив використовується для
визначення швидкостi осiдання еритроцитiв?
A. 5% розчин натрiю цитрату
B. 3% розчин натрiю хлориду
C. 3% розчин ацетатної кислоти
D. 15% розчин магнiю сульфату
E. Трансформуючий розчин
31. При мiкроскопiчному дослiдженнi осаду сечi лаборант виявив утворення цилiндричної форми, рiзної ширини i довжини,
з рiвномiрними контурами та з заокругленим кiнцем з одного боку, i обiрваним - з
iншого. Що це за утворення?
A. Цилiндри
B. Цилiндроїди
C. Цилiндричний епiтелiй
D. Нирковий епiтелiй
E. Уретральнi нитки
32. Пiд час мiкроскопiчного дослiдження
теплої свiжовидiленої жовчi можна виявити:

A. Шарко-Лейдена
B. Холестерину
C. Жирних кислот
D. Гематоїдину
E. Оксалатiв

A. Вегетативнi форми лямблiй
B. Гонококи
C. Грибки
D. Амеби
E. Блiду спiрохету

27. При дослiдженнi мазка кровi, пофарбованого за методом Романовського, лаборант виявив еритроцити, що мають
сiрувато-бузковий колiр. Як називаються
такi еритроцити?

33. При мiкроскопiчному дослiдженнi мазка видiлень iз пiхви виявлено: велику кiлькiсть лейкоцитiв, грамнегативнi диплококи (мають форму кавових зерен), розташованi переважно внутрiшньоклiтинно.
Така картина характерна для:

A. Полiхроматофiльнi
B. Анiзоцити
C. Пойкiлоцити
D. Анiзохромнi
E. Мегалоцити
28. У пацiєнта встановлено дiагноз - гостра лейкемiя. Якi змiни в лейкоформулi є

A. Гонореї
B. Трихомонiазу
C. Сифiлiсу
D. Хламiдiозу
E. Мiкоплазмозу
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1. У пацiєнта бiль у суглобах нiг i кистей рук, обмеження рухiв. В сироватцi
кровi та сечi збiльшений вмiст сечової кислоти. Для якого захворювання характернi такi ознаки?

A. Йод
B. Бром
C. Фтор
D. Ферум
E. Калiй

A. Подагри
B. Пiєлонефриту
C. Остеопорозу
D. Склеродермiї
E. Ревматоїдного артриту

7. У пацiєнта виявлено гемофiлiю В. При
вiдсутностi якого фактора згортання кровi спостерiгається ця форма гемофiлiї?

2. У пацiєнта з жовтяницею встановлено:
пiдвищення у сироватцi кровi вмiсту загального бiлiрубiну за рахунок непрямого,
у калi та сечi - високий вмiст стеркобiлiну,
рiвень прямого бiлiрубiну в сироватцi кровi в межах норми. Для якого виду жовтяницi це характерно?
A. Гемолiтичної
B. Кон’югованої
C. Механiчної
D. Паренхiматозної
E. 3. У чоловiка дiагностовано гострий вiрусний гепатит А. Який показник переважатиме в сечi пiд час розпалу захворювання?

A. IХ
B. I
C. II
D. IV
E. ХII
8. У пацiєнта з ендокринною патологiєю
спостерiгаються тахiкардiя, пiдвищена to
тiла, дратiвливiсть, схуднення, посилення
споживання кисню, вiд’ємний азотистий
баланс. Який гормон необхiдно визначити
у даному випадку?
A. Тироксин
B. Вазопресин
C. Соматотропiн
D. Iнсулiн
E. Глюкагон

A. Прямий бiлiрубiн
B. Непрямий бiлiрубiн
C. Сечова кислота
D. Лактатдегiдрогеназа
E. Аланiнамiнотрансфераза

9. Лабораторнi дослiдження сироватки
кровi хворого 67-ми рокiв виявили такi
значення: холестерин - 9,2 ммоль/л; β лiпопротеїди - 8,0 ммоль/л. Для якого захворювання найбiльш характернi такi значення цих показникiв?

4. До лiкаря звернувся пацiєнт, у якого
пiсля вживання молока спостерiгається
метеоризм, болi в животi, проноси. З недостатнiстю якого ферменту пов’язанi цi
симптоми?

A. Атеросклероз
B. Цироз печiнки
C. Цукровий дiабет
D. Гастрит
E. Панкреатит

A. Лактази
B. Сахарази
C. α-амiлази
D. Гексокiнази
E. Мальтази

10. Про наявнiсть якого захворювання у
пацiєнта свiдчать такi бiохiмiчнi показники: сечовина - 52,7 ммоль/л; креатинiн 828 мкмоль/л?

5. У пацiєнта виявлено пiдвищення активностi ЛДГ1 i ЛДГ2, АсАТ, креатинфосфокiнази. Який орган уражений патологiчним процесом?

A. Гостра ниркова недостатнiсть
B. Гепатит
C. Цукровий дiабет
D. Гастрит
E. Гострий панкреатит

A. Серцевий м’яз
B. Сполучна тканина
C. Нирки
D. Легенi
E. Печiнка

11. У дитини має мiсце затримка фiзичного, статевого та розумового розвитку.
Який з бiохiмiчних показникiв найбiльш
доцiльно визначити для встановлення причини даних патологiчних змiн?

6. У пацiєнта, який проживає в гiрськiй мiсцевостi, збiльшена щитоподiбна залоза.
З нестачею якого мiкроелементу в продуктах харчування це пов’язано?

A. Тиреоїднi гормони
B. Кортизол
C. Соматотропний гормон
D. Адреналiн
E. Норадреналiн
12. З метою ранньої дiагностики вагiтностi дослiджується сеча жiнки. Поява яких
гормонiв в сечi вiрогiдно свiдчить про ва-
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гiтнiсть?
A. Хорiонiчний гонадотропiн
B. Естрадiол
C. Тестостерон
D. Прогестерон
E. Пролактин
13. При дослiдженнi вмiсту креатинiну в
сироватцi кровi за методом Яффе одним
iз етапiв дослiдження є депротеїнування
бiлкiв. Який реактив для цього використовується?
A. Трихлороцтова кислота
B. Сульфосалiцилова кислота
C. Нiтратна кислота
D. Хлоридна кислота
E. 14. Хворий поступив у реанiмацiйне вiддiлення з пiдозрою на отруєння чадним
газом (монооксидом вуглецю). Яка сполука гемоглобiну буде виявлена у кровi при
спектральному аналiзi?
A. Карбоксигемоглобiн
B. Карбгемоглобiн
C. Метгемоглобiн
D. Оксигемоглобiн
E. Дезоксигемоглобiн
15. Лактатдегiдрогеназа (ЛДГ) - фермент,
що бере участь у глiколiтичному розщепленнi глюкози, належить до класу оксидоредуктаз. Який вiтамiн є коферментом
цього ферменту?
A. P P
B. B1
C. B6
D. C
E. D
16. У пацiєнта цироз печiнки супроводжується набряком рук i нiг. В результатi бiохiмiчного дослiдження кровi виявлена
гiпоальбумiнемiя. Що є найiмовiрнiшою
причиною набрякiв?
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A. Зниження онкотичного тиску
B. Пiдвищення онкотичного тиску
C. Порушення кислотно-лужного стану
D. Порушення антитоксичної функцiї
печiнки
E. Змiна буферної ємкостi кровi
17. При дослiдженi кровi у хворого визначено високий вмiст глюкози (9,3 ммоль/л).
Дослiдження якого бiохiмiчного показника кровi необхiдно визначити для пiдтвердження цукрового дiабету?
A. Глiкозильованого гемоглобiну
B. Рiвня холестерину
C. Активностi амiлази
D. Рiвня сечовини
E. Активностi АсАТ
18. Тромб - це прижиттєвий згусток кровi,
що утворюється в кровоносних судинах.
Вкажiть внаслiдок чого вiдбувається розщеплення тромбу:
A. Фiбринолiз
B. Гiдролiз
C. Денатурацiя
D. Деполiмеризацiя
E. Ретракцiя
19. Бiльша частина учасникiв навколосвiтньої подорожi Магеллана загинула
вiд авiтамiнозу, що проявлявся загальною
слабкiстю, пiдшкiрними крововиливами,
випадiнням зубiв, кровотечею з ясен. Назвiть цей авiтамiноз:
A. Цинга
B. Пелагра
C. Рахiт
D. Полiневрит (берi-берi)
E. Анемiя
20. У хворого спостерiгається збiльшення
часу адаптацiї ока до темряви. Нестача
якого вiтамiну може бути причиною такого симптому?
A. A
B. B
C. C
D. D
E. E

Мiкробiологiя з основами iмунологiї та технiкою мiкробiологiчних дослiджень

1. До лiкарнi надiйшов пацiєнт зi скаргами на блювання, запаморочення, двоїння в очах, утруднене ковтання. Попереднiй дiагноз: ботулiзм. Якi методи мiкробiологiчної дiагностики необхiдно застосувати для пiдтвердження дiагнозу?
A. Бiологiчний, бактерiологiчний
B. Алергологiчний, серологiчний
C. Серологiчний, бактерiологiчний
D. Бактерiологiчний, мiкологiчний
E. Протозоологiчний, мiкроскопiчний
2. Пацiєнт звернувся до лiкаря зi скаргами, що дають основу запiдозрити ВIЛiнфекцiю. Який метод використає лаборант для лабораторної дiагностики?
A. Iмуноферментний аналiз
B. Реакцiю зв’язування комплементу
C. Радiоiмунний аналiз
D. Реакцiю коаглютинацiї
E. Iмуноелектрофорез
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A. Сироватковий агар
B. МПА з ристомiцином
C. Середовище Ендо
D. Середовище КВА
E. Лужний агар
7. Для видiлення протею iз сечi лаборант
використав метод, який дає змогу вiддиференцiювати рiд збудника вiд роду iнших
ентеробактерiй за ознакою повзучого росту. Як називається цей метод?
A. Шукевича
B. Цейслера
C. Голда
D. Коха
E. Дригальського
8. Для збудника газової гангрени характерною є лецитиназна активнiсть. Яке
середовище для посiву видiленої культури
використає лаборант?

3. В лабораторнiй дiагностицi використовують забарвлення за методом Грама. Якi
структури мiкробної клiтини вiдповiдають
за здатнiсть сприймати барвник?

A. Жовтково-сольовий агар
B. Кров’яний агар
C. Кiтта-Тароццi
D. Молочно-сольовий агар
E. Ендо

A. Клiтинна стiнка
B. Цитоплазматична мембрана
C. Мезосоми
D. Капсула
E. Плазмiди

9. Необхiдно обстежити медичний персонал лiкарнi на виявлення носiїв стафiлокока. Який бiологiчний матерiал необхiдно
взяти вiд персоналу для бактерiологiчного дослiдження?

4. Лаборант проводить посiв патологiчного матерiалу на поживнi середовища з метою видiлення чистої культури мiкроорганiзмiв та її iдентифiкацiї. Як називається
цей метод?

A. Слиз iз зiву та носа
B. Лiквор
C. Кров
D. Сечу
E. Мокротиння

A. Бактерiологiчний
B. Серологiчний
C. Мiкроскопiчний
D. Алергологiчний
E. Iмунологiчний

10. При бактерiологiчному дослiдженнi
видiлень з рани пацiєнта з iмовiрною анаеробною iнфекцiєю лаборант виявив грампозитивнi спороноснi мiкроорганiзми, якi
нагадували барабаннi палички. Який збудник виявлено?

5. З ротоглотки хлопчика, який хворiє
на хронiчний тонзилiт, видiлили культуру
грампозитивних кокових бактерiй, розташованих у виглядi ланцюжкiв. Для яких
мiкроорганiзмiв характерна така мiкроскопiчна картина?

A. Правцю
B. Дифтерiї
C. Газової гангрени
D. Ботулiзму
E. Туберкульозу

A. Стрептококiв
B. Стафiлококiв
C. Клостридiй
D. Менiнгококiв
E. Ешерихiй
6. При бактерiоскопiї осаду спинномозкової рiдини пацiєнта з пiдозрою на менiнгiт
були виявленi грамнегативнi диплококи.
На яке середовище необхiдно посiяти лiквор для пiдтвердження дiагнозу?

11. Для виявлення хламiдiйних включень
лаборант забарвив мазки за методом
Романовського-Гiмзи. Який вигляд має мiкроскопiчна картина?

Мiкробiологiя з основами iмунологiї та технiкою мiкробiологiчних дослiджень

A. Круглi або овальнi утворення фiолетового кольору в серединi клiтини та
позаклiтинно
B. Кокоподiбнi або ниткоподiбнi клiтини,
здатнi утворювати псевдомiцелiй
C. Звивистi клiтини рожевого кольору з
12-14 рiвномiрними завитками
D. Звивистi клiтини фiолетового кольору з
нерiвномiрними завитками
E. Клiтини овальної або довгастої форми
рожевого кольору
12. З випорожнень пацiєнта видiлена чиста культура рухливих дрiбних, дещо зiгнутих грамнегативних паличок, якi через
6 годин дають рiст на 1% лужнiй пептоннiй водi у виглядi нiжної блакитної плiвки. Яким мiкроорганiзмам притаманнi такi властивостi?
A. Вiбрiони
B. Клостридiї
C. Спiрохети
D. Актиномiцети
E. Гриби
13. У вiрусологiчнiй лабораторiї в ходi мiкроскопiчного методу дослiдження мазка вiд померлої людини виявили тiльця
Бабеша-Негрi. При якому захворюваннi
вони утворюються?
A. Сказ
B. Вiтряна вiспа
C. Епiдемiчний паротит
D. Грип
E. Кiр
14. Дитина народжується з iмуноглобулiнами до тих антигенiв, з якими доводилося
стикатися її матерi. Який вид iмуноглобулiнiв сироватки кровi проходить через
плаценту i забезпечує цей захист?
A. G
B. А
C. М
D. D
E. Е
15. Захист мiкробiв вiд фагоцитозу i антитiл забезпечує певний структурний компонент клiтини. Який це компонент?
A. Капсула
B. Спора
C. Джгутики
D. Вiйки
E. Включення
16. Для серологiчної дiагностики туляремiї використовують розгорнуту реакцiю
аглютинацiї. На чому оснований даний метод дiагностики?
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A. На зростаннi титру антитiл до збудника
у процесi хвороби
B. На виявленнi антигену у сироватцi
C. На виявленнi токсину
D. На виявленнi антигену у дослiджуваному матерiалi
E. На зменшеннi кiлькостi антитiл
17. В бактерiологiчну лабораторiю поступило мокротиння хворого з дiагнозом
пневмонiя. Який методом фарбування мiкропрепаратiв слiд використати для виявлення капсульної форми пневмокока?
A. Буррi-Гiнса
B. Грама
C. Романовського
D. Цiля-Нiльсена
E. Метиленовий синiй
18. До iнфекцiйного вiддiлення лiкарнi надiйшла дитина з дiагнозом: менiнгококцемiя. Який матерiал слiд взяти на дослiдження в першу чергу?
A. Кров
B. Спинномозкову рiдину
C. Кал
D. Мазок з носа
E. Мазок iз зiву i носа
19. При видiленнi патогенного стафiлокока лаборант повинен дослiдити його рiст
на поживних середовищах. Який вигляд
мають колонiї патогенного стафiлокока
на жовтково-сольовому агарi?
A. Круглi, злегка опуклi, жовтуватi колонiї
з райдужним вiночком
B. Блакитнi, прозорi колонiї
C. Дрiбнi, перламутровi гладкi колонiї
D. Плоскi, шорсткi, дрiбнi колонiї
E. Великi опуклi колонiї темно-сiрого
кольору
20. Для запобiгання потрапляння мiкроорганiзмiв з навколишнього середовища в
живильнi середовища необхiдно дотримуватися стерильностi. Який вид стерилiзацiї
бактерiологiчної петлi необхiдно використовувати?
A. Фламбування
B. Стерилiзацiя сухим жаром
C. Тиндалiзацiя
D. Пастеризацiя
E. Гласпергенова стерилiзацiя
21. Працiвники бактерiологiчної лабораторiї санiтарно-епiдемiологiчної служби
проводять експертизу хутра. Яку серологiчну реакцiю необхiдно поставити для виявлення антигену сибiрки?

Мiкробiологiя з основами iмунологiї та технiкою мiкробiологiчних дослiджень

A. Асколi
B. Райта
C. Васермана
D. Вiдаля
E. Хеддльсона
22. Людина перехворiла на iнфекцiйну
хворобу. Яку назву мають iмуноглобулiни, що утворюються в її сироватцi кровi?
A. Антитiла
B. Екзотоксини
C. Антигени
D. Ендотоксини
E. Гаптени
23. При фарбуваннi мазка з мокротиння
пацiєнта з пiдозрою на пневмонiю були
використанi наступнi барвники i реактиви: розчин генцiанвiолету, розчин Люголя, 96% спирт, водяний фуксин. Який метод забарвлення застосований в даному
випадку?
A. Грама
B. Нейссера
C. Ожешко
D. Цiля-Нiльсена
E. Буррi-Гiнса
24. В бактерiологiчнiй лабораторiї лаборант проводить дослiдження матерiалу вiд
хворого з пiдозрою на шигельоз. Якi середовища вiн використає для видiлення
збудника?
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клiнiку хiрургiчної стоматологiї, де йому
було проведено операцiю i надано вiдповiдне консервативне лiкування. Однак через 5 днiв пiсля госпiталiзацiї в пацiєнта
розвилася важка форма кокової пневмонiї. Як називається така форма iнфекцiї?
A. Вторинна iнфекцiя
B. Аутоiнфекцiя
C. Суперiнфекцiя
D. Реiнфекцiя
E. Дрiмаюча iнфекцiя
28. В населеному пунктi виник спалах висипного тифу. До якої групи мiкроорганiзмiв вiдноситься збудник захворювання?
A. Рикетсiї
B. Вiруси
C. Хламiдiї
D. Гриби
E. Бактерiї
29. Для виготовлення вакцин проводять
вирощування мiкробних культур на штучних поживних середовищах. Якi з перелiчених мiкроорганiзмiв на штучних поживних середовищах НЕ РОСТУТЬ?
A. Вiруси
B. Гриби
C. Актиномiцети
D. Найпростiшi
E. Мiкоплазми

A. Плоскiрєва, Ендо
B. ЖСА, КА
C. Кров’яний агар
D. Лужний агар
E. Вiсмут-сульфiт агар

30. В лабораторiю доставлено гнiй з фурункула з пiдозрою на наявнiсть S. aureus.
Необхiдно зробити посiв на щiльне середовище ЖСА (жовтково-сольовий агар).
Який iнструмент треба використати для
посiву гною на сектори?

25. За допомогою мiкроскопiчного методу дослiдження вивчають форму бактерiй,
їх будову, розташування, спороутворення,
рухливiсть, наявнiсть капсули. Як називаються цi властивостi мiкроорганiзмiв?

A. Мiкробiологiчна петля
B. Пастерiвська пiпетка
C. Градуйована пiпетка
D. Шпатель Дригальського
E. Пiнцет

A. Морфологiчнi
B. Тинкторiальнi
C. Антигеннi
D. Культуральнi
E. Бiохiмiчнi

31. Середовища, якi сприяють росту одних
видiв мiкроорганiзмiв i пригнiчують рiст
iнших вiдносяться до:

26. Вiд хворого з дiагнозом дизентерiя, було видiлено шигелу зi здатнiстю продукувати екзотоксин. Про який вид шигел йде
мова?
A. Шига
B. Зоне
C. Флекснера
D. Бойда
E. Нью-Кастла
27. Травмованого iз стафiлококовим абсцесом, переломом нижньої щелепи, крововтратою i струсом мозку доставлено в

A. Селективних
B. Спецiальних
C. Диференцiйно-дiагностичних
D. Основних
E. Консервуючих
32. Для культивування менiнгококiв застосовують сироватковий агар. Якi колонiї
утворить менiнгокок на даному середовищi?

Мiкробiологiя з основами iмунологiї та технiкою мiкробiологiчних дослiджень

A. Гладенькi, прозорi з блакитним вiдтiнком, рiвним краєм
B. Дрiбнi, нiжнi, напiвпрозорi
C. Бiлi або лимоннi з зоною лецитинази
D. В’язкi, дрiбнi, нагадують краплину
E. Навколо колонiї зона гемолiзу
33. Яку серологiчну реакцiю повинен провести лаборант, щоб пiдтвердити, що видi-
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лена культура дифтерiйної палички є токсигенною?
A. Преципiтацiї в гелi
B. Кiльцепреципiтацiї
C. Мiкропреципiтацiї
D. Лiзису
E. Гемолiзу

Гiгiєна з основами екологiї та технiкою санiтарно-гiгiєнiчних дослiджень

1. Лаборантовi необхiдно дати оцiнку
санiтарного стану дитячого садка за зовнiшнiми ознаками. Який метод обстеження
вiн застосує?
A. Санiтарного обстеження
B. Гiгiєнiчного експерименту
C. Епiдемiологiчний
D. Iнструментально-лабораторний
E. Санiтарно-статистичний
2. Лаборант лабораторiї водоочисних споруд веде контроль за якiстю знезаражування питної води. Як часто вiн повинен
проводити аналiз проб води на вмiст залишкового хлору?
A. Кожнi 30 хвилин
B. Раз на добу
C. Кожнi 50 хвилин
D. Раз за змiну
E. Щогодини
3. У промисловому районi мiста серед населення почастiшали захворювання хронiчним бронхiтом з астматичним компонентом i бронхiальною астмою. В ходi лабораторного дослiдження лаборант виявив
постiйне забруднення повiтря:
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A. Хiмiчного
B. Фiзичного
C. Бактерiологiчного
D. Бiологiчного
E. Органолептичного
7. Згiдно з протоколом лабораторного дослiдження в 48-ми зрiзах тушi м’яса лаборант виявив 1 трихiнелу. Якi рекомендацiї
щодо реалiзацiї такого м’яса?
A. Утилiзацiя
B. На годування тварин
C. Без обмежень
D. Реалiзацiя пiсля проварювання
E. Реалiзацiя пiсля заморожування
8. Лаборант лабораторiї гiгiєни харчування проводив визначення густини молока.
Яким приладом вiн користувався?
A. Лактоденсиметром
B. Приладом ”Рекорд”
C. Бутирометром
D. Приладом ”Журавльова”
E. Спиртометром

A. Дiоксид сiрки
B. Свинець
C. Йодид калiю
D. Оксид азоту
E. Оксид вуглецю

9. При виробництвi коксу в повiтрi робочої зони концентрацiя пилу упродовж багатьох рокiв перевищує ГДК (граничнодопустима концентрацiя) в 4-8 разiв. Назвiть захворювання, розвиток якого найбiльш iмовiрний у робiтникiв цього виробництва:

4. В деяких туристiв при пiдняттi на гору Говерлу виникли задишка, прискорене
серцебиття, нудота, носовi кровотечi. Що
найiмовiрнiше стало причиною погiршення стану здоров’я окремих туристiв?

A. Антракоз
B. Силiкоз
C. Пневмоконiоз
D. Азбестоз
E. Сидероз

A. Зниження атмосферного тиску
B. Пiдвищення атмосферного тиску
C. Значне фiзичне навантаження
D. Пiдвищення вологостi повiтря
E. Зниження температури повiтря

10. Вкажiть, вмiст яких страв необхiдно зменшити, якщо при аналiзi менюрозкладки виявлено перевищення кiлькостi вуглеводiв в рацiонi:

5. Пiд час дослiджень повiтря в житловому примiщеннi виявлено: температура повiтря - 19o C , вiдносна вологiсть - 45%, концентрацiя вуглекислого газу - 0,3%. Який
висновок можна зробити на основi даного
дослiдження?
A. Неефективна вентиляцiя
B. Висока вологiсть
C. Висока температура
D. Достатня вентиляцiя
E. Неефективне опалення
6. Для визначення доброякiсностi харчових продуктiв лаборант використовує методи санiтарно-гiгiєнiчних дослiджень. До
якого методу вiдноситься визначення алiментарних речовин макронутрiєнтiв i мiкронутрiєнтiв?

A. Круп’яних гарнiрiв
B. М’ясних страв
C. Страв з сиру
D. Рибнi страви
E. Молочних страв
11. Оцiнiть мiкроклiмат примiщення: температура повiтря посерединi кiмнати 14o C , на висотi 1,5 м вiд пiдлоги - 18o C , бiля зовнiшньої стiни - 15o C , швидкiсть руху
повiтря - 0,15 м/с, вiдносна вологiсть повiтря - 50%:
A. Несприятливий
B. Допустимий
C. Комфортний
D. Сприятливий
E. Оптимальний
12. Шахтар-прохiдник звернувся зi скаргами на пiдвищену чутливiсть до холоду,

Гiгiєна з основами екологiї та технiкою санiтарно-гiгiєнiчних дослiджень

безсоння, раптовi побiлiння пальцiв, бiль
у кiнцiвках. Яке професiйне захворювання можна припустити?
A. Вiбрацiйна хвороба
B. Кесонна хвороба
C. Бронхiальна астма
D. Променева хвороба
E. Шумова хвороба
13. За планом поточного санiтарного нагляду вiдiбрано пробу води з криницi, що
розташована на територiї тваринницького
комплексу. Результати аналiзу такi: прозорiсть - 30 см, колiрнiсть - 200, запах i смак
- 2 бали, вмiст нiтратiв - 40 мг/дм3 , колiiндекс - 100. Який з показникiв води НЕ
ВIДПОВIДАЄ санiтарним вимогам?
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17. При дослiдженнi молока встановлено:
кислотнiсть - 12o Т, жирнiсть - 6%, густина
- 1,032 г/см3 , проба з розоловою кислотою
- позитивна, з розчином Люголя - негативна. Який метод фальсифiкацiї молока
було використано у цьому випадку?
A. Додавання соди
B. Розведення водою
C. Додавання крохмалю
D. Зняття вершкiв
E. Додавання перекису водню
18. При оцiнцi параметрiв виробничого
шуму лаборант встановив, що упродовж
робочої змiни рiвень звуку безперервно
змiнюється. Яка часова характеристика
шуму?

A. Колi-iндекс
B. Прозорiсть
C. Колiрнiсть
D. Запах i смак
E. Вмiст нiтратiв

A. Коливний у часi
B. Постiйний
C. Нестабiльний
D. Iмпульсний
E. Переривчастий

14. В селищi захворiло 7 немовлят. Симптоми: цiаноз слизової оболонки очей,
губ, шкiри, слабкий прискорений пульс.
Вiдомо, що немовлят вигодовують сумiшами, якi готують на водi з мiсцевих колодязiв. При дослiдженнi води виявлено:
загальна твердiсть - 7 мг-екв/л, сульфати - 160 мг/л, хлориди - 90 мг/л, нiтрати 95 мг/л, залiзо - 0,15 мг/л, фтор - 0,9 мг/л,
сухий залишок - 570 мг/л. Про яке захворювання йде мова?

19. Лаборант проводить визначення вмiсту
вуглекислого газу в навчальнiй аудиторiї
за методом Лунге-Цеккендорфа. Якi реактиви вiн використовує?

A. Водно-нiтратна метгемоглобiнемiя
B. Флюороз
C. Ендемiчний зоб
D. Ураження внаслiдок недостатньої кiлькостi солей
E. Отруєння неякiсними молочними сумiшами
15. При проведеннi дослiдження до 5 мл
молока додали 3 краплi розчину Люголя.
З’явилось синє забарвлення. Про що свiдчить змiна кольору молока?
A. Фальсифiкацiя молока крохмалем
B. Фальсифiкацiя молока содою
C. Фальсифiкацiя молока амiаком
D. Фальсифiкацiя молока цукром
E. Молоко доброякiсне
16. На промисловому пiдприємствi для
очистки повiтря вiд пилу застосовують
електростатичний метод. Який вiдсоток
пилу затримується на електрофiльтрi?
A. 95%
B. 25%
C. 60-70%
D. 50%
E. 30%

A. Вуглекислий натрiй та фенолфталеїн
B. Їдкий барит та щавлеву кислоту
C. Гiпосульфiт натрiю та крохмаль
D. Перманганат калiю та щавлеву кислоту
E. Реактив Несслера та калiю йодид
20. Яким приладом вимiрюється рiвень
освiтленостi в житлових примiщеннях?
A. Люксметр
B. Шумомiр
C. Батометр
D. Вольтметр
E. Термометр
21. Який iз результатiв дослiдження мiкроклiмату житлового примiщення вiдповiдає
гiгiєнiчним нормативам?
A. Температура - 20o C , вiдносна вологiсть 55%, швидкiсть руху повiтря - 0,25 м/с
B. Температура - 16o C , вiдносна вологiсть 65%, швидкiсть руху повiтря - 0,3 м/с
C. Температура - 25o C , вiдносна вологiсть 35%, швидкiсть руху повiтря - 0,10 м/с
D. Температура - 18o C , вiдносна вологiсть 78%, швидкiсть руху повiтря - 0,16 м/с
E. Температура - 16o C , вiдносна вологiсть 50%, швидкiсть руху повiтря - 0,05 м/с
22. Лаборанту харчової лабораторiї необхiдно визначити енергетичну цiннiсть I-ї
страви. Якi речовини вiн повинен визначити в стравi, щоб розрахувати калорiйнiсть?

Гiгiєна з основами екологiї та технiкою санiтарно-гiгiєнiчних дослiджень

A. Бiлки, жири, вуглеводи
B. Бiлки, жири, вiтамiни
C. Бiлки, вуглеводи, мiкроелементи
D. Бiлки, жири, макроелементи
E. Бiлки, мiкроелементи, макроелементи
23. Вкажiть, якi захворювання можуть виникати в зв’язку з нестачею або збiльшенням кiлькостi мiкроелементiв у ґрунтi i
водi:
A. Ендемiчнi
B. Iнфекцiйнi
C. Професiйнi
D. Алергiчнi
E. Спорадичнi
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24. У населеному пунктi проводився комплексний медичний огляд мешканцiв, в
результатi якого стоматологом було зафiксоване тотальне ураження зубiв карiєсом у всiх дорослих та бiльшостi дiтей.
Ендемiчний карiєс обумовлений низьким
вмiстом у водi:
A. Фтору
B. Кадмiю
C. Селену
D. Йоду
E. Нiтратiв

Гiстологiя з технiкою гiстологiчних дослiджень

1. На гiстологiчному препаратi представлено кровотворний орган, основною
структурною одиницею якого є часточка.
Мозкова речовина часточки має свiтлiше
забарвлення i мiстить епiтелiальнi тiльця.
Якому органу належать данi морфологiчнi ознаки?
A. Тимус
B. Лiмфатичний вузол
C. Червоний кiстковий мозок
D. Селезiнка
E. Печiнка
2. Пiд час гiстологiчного дослiдження кровотворного органа встановлено, що вiн
має бобоподiбну форму, мiстить кiркову
та мозкову речовину. Кiркова речовина
представлена окремими кулястими вузликами дiаметром 0,5-1 мм, а мозкова - мозковими тяжами. З якого органа виготовлено гiстологiчний препарат?
A. Лiмфатичний вузол
B. Нирка
C. Тимус
D. Наднирник
E. Селезiнка
3. Пiд дiєю ультрафiолетового випромiнювання через деякий час шкiра темнiє.
Синтез якої речовини активується ультрафiолетовим випромiнюванням у пiгментних клiтинах?
A. Меланiн
B. Кератин
C. Лiпiди
D. Елеїдин
E. Кератогiалiн
4. Сальнi залози шкiри характеризуються
тим, що пiсля накопичення секрету, клiтини кiнцевого секреторного вiддiлу повнiстю руйнуються, i їх залишки входять до
складу секрету. До залоз якого типу секрецiї належать сальнi залози шкiри?
A. Голокриновi
B. Мерокриновi
C. Апокриновi
D. Альвеолярнi
E. Трубчастi
5. Вкажiть вiддiл травного тракту, для слизової оболонки якого характерна велика
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кiлькiсть крипт з келихоподiбними клiтинами:
A. Товстий кишкiвник
B. Жовчний мiхур
C. Шлунок
D. Стравохiд
E. Ротова порожнина
6. Одним iз етапiв виготовлення гiстологiчного препарату є просвiтлення зрiзiв.
Яку речовину для цього необхiдно використати?
A. Ксилол
B. Воду
C. Хлороформ
D. Спирт
E. Хлоридну кислоту
7. При мiкроскопуваннi нервової тканини
спостерiгається велика кiлькiсть мультиполярних нейронiв. За якою морфологiчною ознакою їх вiднесли до мультиполярних?
A. Кiлькiстю вiдросткiв
B. Формою тiла
C. Локалiзацiєю ядра
D. Локалiзацiєю органел
E. Розмiрами ядра
8. Ви лаборант гiстологiчної лабораторiї.
Вам необхiдно провести забарвлення зрiзу гематоксилiном. Яка структура клiтини
переважно буде забарвлюватися?
A. Ядро
B. Цитоплазма
C. Мембрана
D. Мiтохондрiї
E. Органели
9. При вивченнi гiстологiчного препарату пiд свiтловим мiкроскопом на малому
збiльшеннi лаборант виявив шестикутної
(багатокутної) форми часточку, у центрi
якої - вена, а по кутах - трiади. Який це
орган?
A. Печiнка
B. Пiдшлункова залоза
C. Щитоподiбна залоза
D. Тимус
E. Мигдалик

Медична паразитологiя з ентомологiєю

1. При дослiдженнi фекалiй пацiєнта
були виявленi цисти найпростiших кулястої форми з чотирма ядрами. Для якого
найпростiшого характернi такi цисти?
A. Дизентерiйна амеба
B. Кишкова амеба
C. Балантидiй
D. Трихомонада
E. Лямблiї
2. У хворого з пiдозрою на одне з протозойних захворювань дослiджено пунктат лiмфатичного вузла. У пофарбованому препаратi виявленi тiльця пiвмiсяцевої
форми iз загостреними кiнцями (нагадують дольки апельсина), блакитною цитоплазмою, червоним ядром. Визначте видову приналежнiсть паразита:
A. Токсоплазми
B. Малярiйнi плазмодiї
C. Трипаносоми
D. Вiсцеротропнi лейшманiї
E. Дерматотропнi лейшманiї
3. Дитина скаржиться на загальну слабiсть, вiдсутнiсть апетиту, неспокiйний
сон, свербiж в перианальнiй дiлянцi. Попереднiй дiагноз: ентеробiоз. Який метод
дослiдження потрiбно застосувати для пiдтвердження дiагнозу?
A. Зiшкрiб з перианальних складок
B. Серологiчнi методи
C. Метод Бермана
D. Бiопсiю м’язової тканини
E. Метод Калантарян
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гельмiнт?
A. Ентеробiоз
B. Гiменолепiдоз
C. Трихоцефальоз
D. Аскаридоз
E. Опiсторхоз
6. При мiкроскопiї матерiалу iз вугрiв i запальних змiн, були виявленi живi членистоногi, черв’якоподiбної форми, з 4 парами редукованих кiнцiвок. Яке захворювання викликає даний паразит?
A. Демодекоз
B. Скабiєс
C. Алергiя
D. Педикульоз
E. Ураження шкiри блохами
7. У пацiєнта, який був у вiдрядженнi у
Туркменiстанi, на обличчi з’явилась багряна папула, яка через тиждень перетворилася на виразку. При дослiдженнi вмiсту
виразки були виявленi овальнi, дрiбнi (до
3-5 мкм) тiльця, у центрi яких мiститься
ядро, поряд з яким лежить кiнетопласт.
Яке захворювання слiд дiагностувати?
A. Шкiрний лейшманiоз
B. Короста
C. Трипаносомоз
D. Мiаз
E. Демодекоз
8. При якому протозойному захворюваннi
можливе народження дитини з уродженими вадами розвитку?

4. При мiкроскопiї мазка фекалiй хворого
виявленi жовто-коричневi яйця з горбкуватою оболонкою, в серединi яйця є прозорi пiвмiсяцевi простори. Визначте видову приналежнiсть гельмiнта:

A. Токсоплазмоз
B. Трипаносомоз
C. Лейшманiоз
D. Балантидiаз
E. Амебiаз

A. Аскарида
B. Гострик
C. Легеневий сисун
D. Цiп’як карликовий
E. Стьожак широкий

9. У фекалiях виявлено 8-ми ядернi цисти розмiром 15-35 мкм округлої форми.
Цисти якого найпростiшого виявив лаборант?

5. При мiкроскопiї зiшкрiба з перианальних складок виявленi безколiрнi яйця, несиметричнi, овальнi, розмiром 50х23 мкм.
Збудником якого захворювання є даний

A. Амеби кишкової
B. Лямблiї
C. Трихомонади кишкової
D. Амеби дизентерiйної
E. Балантiдiя

Клiнiчна патологiя

1. Лiкар запiдозрив у пацiєнта розвиток
цирозу печiнки. Яке дослiдження кровi показане для уточнення цього дiагнозу?
A. Бiохiмiчне
B. Загальний аналiз кровi
C. Цитологiчне
D. Бактерiологiчне
E. 2. Через деякий час пiсля резекцiї пухлини тонкої кишки у хворого виявлено B12 дефiцитну анемiю. Наявнiсть яких клiтин
в периферiйнiй кровi є типовим для цiєї
патологiї?
A. Мегалобласти
B. Анулоцити
C. Мiкроцити
D. Нормобласти
E. Овалоцити
3. Хворий скаржиться на вираженi симетричнi болi в суглобах кистей та стоп, вранiшню скутiсть в них, змiну форми суглобiв. Для якого захворювання характернi цi
скарги?
A. Ревматоїдний артрит
B. Ревматизм
C. Системний червоний вовчак
D. Деформуючий остеохондроз
E. Подагра
4. Пацiєнт скаржиться на частi носовi кровотечi, болi в правому пiдребер’ї, втрату
апетиту. При оглядi: iктеричнiсть склер та
слизових, судиннi ”зiрочки” на шкiрi, на
переднiй черевнiй стiнцi - ”голова медузи”.
Про яку патологiю можна подумати?
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A. Еозинофiлiя
B. Лiмфоцитоз
C. Моноцитоз
D. Нейтрофiлiя
E. Базофiлiя
6. Пацiєнтцi 35-ти рокiв, яка лiкується з
приводу бронхiальної астми, лiкар призначив загальний аналiз мокротиння. Виберiть характернi для нього ознаки:
A. Склоподiбне, в’язке
B. Слизове, тягуче
C. Серозне, рiдке
D. Гнiйне, комкувате
E. Кров’янисте, тягуче
7. Пацiєнтовi, що поступив в приймальне
вiддiлення з пiдозрою на ниркову кольку,
проведено аналiз сечi. Якi змiни в аналiзi
найбiльш типовi для сечокам’яної хвороби у разi ниркової кольки?
A. Гематурiя
B. Уробiлiнурiя
C. Цилiндрурiя
D. Протеїнурiя
E. Бiлiрубiнурiя
8. Найпоширенiшою формою туберкульозу є туберкульоз легень. Яке з лабораторних дослiджень безперечно пiдтверджує дiагноз туберкульозу легень?
A. Мiкроскопiя мокротиння
B. Загальний аналiз мокротиння
C. Загальний аналiз кровi
D. Загальний аналiз сечi
E. Аналiз спинномозкової рiдини

A. Цироз печiнки
B. Виразкова хвороба
C. Холецистит
D. Вiрусний гепатит
E. Колiт

9. В урологiчне вiддiлення поступив хворий з скаргами на раптову пекучий бiль
в поперековiй дiлянцi, що iррадiює вниз
по сечоводу у сечовий мiхур, статевi органи. Приступи болю хвилеподiбнi. Який
дiагноз можна запiдозрити у хворого?

5. Мати 4-рiчного хлопчика скаржиться на
те, що дитина погано їсть, дратiвлива. Обстеження показало, що хлопчик iнфiкований аскаридами. Якi змiни з боку периферичної кровi є типовими для гельмiнтозiв?

A. Гострий приступ сечокам’яної хвороби
B. Гострий пiєлонефрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Гострий цистит
E. Ниркова недостатнiсть

Iнфекцiйнi хвороби з основами епiдемiологiї
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1. До iнфекцiйної лiкарнi потрапив пацiєнт з дiагнозом черевний тиф. Для дiагностики захворювання лаборант у нього
взяв кров на гемокультуру. Кров повинна
забиратися у:

A. Печiнкову кому
B. Кишкову кровотечу
C. Анафiлактичний шок
D. Дискiнезiю жовчних шляхiв
E. Панкреатит

A. Флакон iз жовчним бульйоном
B. Чисту пробiрку
C. Чашку Петрi
D. Стерильну пробiрку
E. Флакон з м’ясо-пептонним бульйоном

6. У населеному пунктi протягом трьох
останнiх рокiв вiдмiчається зростання захворюваностi на кашлюк, реєструються
випадки у ДДЗ, домашнi осередки. Який
з перерахованих заходiв може ефективно
вплинути на епiдемiчний процес кашлюку,
зменшити захворюванiсть дiтей?

2. 32-рiчна пацiєнтка поступила в iнфекцiйну лiкарню на 3-й день хвороби зi
скаргами на пiдвищення температури тiла до 38o C , рiдкi випорожнення зi слизом
та кров’ю, тенезми. Який бiологiчний матерiал необхiдно взяти у пацiєнтки для бактерiологiчного дослiдження для встановлення дiагнозу?
A. Випорожнення
B. Сечу
C. Дуоденальний вмiст
D. Кров
E. Шлунковий вмiст
3. У хворого 30-ти рокiв, який звернувся
по медичну допомогу, медичний працiвник
запiдозрив малярiю. Який метод дiагностики використовують для пiдтвердження
дiагнозу?
A. Мазки i товста крапля кровi
B. Загальний аналiз кровi
C. Кров на бiлiрубiн, АлАТ
D. Гемокультура
E. Iмунологiчний метод
4. Лiкар приймального вiддiлення виставив пацiєнту дiагноз кишковий амебiаз.
Яке дослiдження буде вирiшальним у пiдтвердженнi цього дiагнозу?
A. Мiкроскопiя свiжовидiлених фекалiй
B. IФА
C. РЗК
D. Бiологiчна проба
E. Метод парних сироваток
5. У хворого на вiрусний гепатит В, який
лiкується в iнфекцiйному стацiонарi, раптово збiльшилась iнтенсивнiсть жовтяницi, з’явився бiль в дiлянцi печiнки, печiнковий запах з рота, розпочалися розлади
свiдомостi. Яке ускладнення можна запiдозрити?

A. Iмунiзацiя згiдно з календарем щеплень
B. Виявлення i рання дiагностика захворiлих на кашлюк
C. Дезiнфекцiйнi заходи в осередках
D. Екстрена профiлактика iмуноглобулiном
E. Госпiталiзацiя хворих
7. Серологiчна дiагностика iнфекцiйних
захворювань заснована на специфiчнiй
взаємодiї антитiл з антигенами. Як називається серологiчна реакцiя, при якiй використовуються антитiла, мiченi флюоресцiюючими речовинами?
A. Iмунофлюоресценцiї
B. Аглютинацiї
C. Преципiтацiї
D. Зв’язування комплементу
E. Нейтралiзацiї
8. Ботулiзм - це дуже небезпечне, в бiльшостi випадкiв смертельне захворювання,
пов’язане з вживанням в їжу продуктiв, що
мiстять ботулотоксин. За яких умов збудник ботулiзму утворює ботулотоксин?
A. Анаеробне середовище
B. Аеробне середовище
C. Висока температура
D. Низька температура
E. Пiдвищена вологiсть
9. В лiкарню поступив хворий 62-х рокiв,
з тонiко-клонiчними судомами, порушенням ковтання та дихання, гiпертермiєю. З
анамнезу з’ясувалося, що 10 днiв назад пiд
час сiльськогосподарських робiт вiн отримав поранення гомiлки. Дiагноз лiкаря правець. Вкажiть специфiчне лiкування
при захворюваннi на правець:
A. Протиправцева сироватка
B. Антибiотики
C. Барбiтурати
D. Гормональнi препарати
E. Курареподiбнi препарати

Основи охорони працi та охорони працi в галузi

1. Пiд час забору кровi на аналiз у ВIЛiнфiкованого пацiєнта лаборант вкололася голкою. Як класифiкується зазначений
випадок з точки зору охорони працi?
A. Аварiя
B. Нещасний випадок
C. Катастрофа
D. Надзвичайна подiя
E. Шкiдливий чинник
2. Транспортування проб кровi та iнших
бiоматерiалiв з лiкувальних закладiв до
лабораторiй, якi розташованi за межами
цих закладiв здiйснюють:
A. У контейнерах (бiксах, пеналах)
B. У картонних коробках
C. У дерев’яних ящиках
D. У полiетиленових пакетах
E. У паперових коробках
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3. Вкажiть, що першочергово потрiбно
зробити у випадку проливу концентрованої сiрчаної кислоти на пiдлогу:
A. Засипати мiсце проливу пiском
B. Сповiстити керiвника
C. Евакуювати спiвробiтникiв
D. Засипати мiсце проливу содою
E. Змити кислоту водою
4. Щоб уникнути зараження патогенними
мiкроорганiзмами, який оптимальний метод стерилiзацiї необхiдно обрати для знезараження перев’язувального матерiалу?
A. Автоклавування
B. Пастеризацiя
C. Тиндалiзацiя
D. Фiльтрацiя
E. Кип’ятiння

