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1. Дитина 5-ти рокiв захворiла гостро
через 2 днi пiсля грипу. На шкiрi нижнiх
кiнцiвок полiморфнi, симетрично розта-
шованi геморагiчно-папульознi висипи,
скупченi навколо суглобiв. Визначте дiа-
гноз:

A. Геморагiчний васкулiт, шкiрна форма
B. Геморагiчний васкулiт, абдомiнальна
форма
C. Кiр
D. Хвороба Верльгофа
E.Менiнгококцемiя

2. У дитини з народження спостерiгаю-
ться задишка, тахiкардiя, цiаноз шкiри,
грубий серцевий шум, що поширений по
всiй дiлянцi грудної клiтки, розширення
меж серця. Така симптоматика дiагносту-
ється при:

A. Природженiй вадi серця
B. Вегетосудиннiй дистонiї
C. Ревматизмi
D.Малiй хореї
E. Iнфекцiйному мiокардитi

3. Дитину 2-х рокiв у праву долоню вку-
сила комаха. На мiсцi укусу з’явилося по-
червонiння, поширився набряк тканин.
Температура тiла пiдвищилася до 38oC.
Такий стан дiагностують у разi:

A. Набряку Квiнке
B. Кропив’янки
C.Анафiлактичного шоку
D. Сiнної лихоманки
E.Молочного струпу

4. Через падiння з драбини пацiєнт отри-
мав черепно-мозкову травму, непритом-
ний, перiодично виникає блювання. У
неврологiчному статусi визначаються
менiнгеальнi симптоми. Як потрiбно
транспортувати пацiєнта?

A. У горизонтальному положеннi на
ношах, повернути голову хворого набiк
B. У положеннi сидячи
C. У горизонтальному положеннi лежачи
на животi
D. У горизонтальному положеннi на м’я-
кiй поверхнi, повернути голову хворого
набiк
E. У горизонтальному положеннi, фiксу-
вавши кiнцiвки лонгетами

5. До ФАП звернувся чоловiк 44-х рокiв
зi скаргами на кашель з видiленням неве-
ликої кiлькостi слизово-гнiйного мокро-
тиння, задишку пiд час незначного фiзи-
чного навантаження, пiдвищення темпе-
ратури тiла до 37, 4oC, загальну слабкiсть.
Хворiє близько 10-ти рокiв. Робота по-
в’язана з переохолодженнями. Палить з
юнацького вiку по 1-й пачцi цигарок на

день. Грудна клiтка дiжкоподiбної фор-
ми. Перкуторно: коробковий звук. Ау-
скультативно: середньопухирчастi хрипи.
Найiмовiрнiший попереднiй дiагноз:

A. Хронiчний обструктивний бронхiт
B. Бронхоектатична хвороба
C. Гострий бронхiт
D. Бронхiальна астма
E. Хронiчний катаральний бронхiт

6. Фельдшера ШМД викликали до чоло-
вiка, у якого блювання ”кавовою гущею”,
загальна слабкiсть, шум у вухах, запамо-
рочення, тахiкардiя, зниження АТ. Який
препарат необхiдно ввести першочерго-
во?

A. Дицинон
B.Но-шпа
C. Лазикс
D.Анальгiн
E.Преднiзолон

7. До фельдшера звернувся чоловiк, який
скаржиться на нападоподiбнийбiль у пра-
вому пiдребер’ї з iррадiацiєю пiд праву
лопатку, який виник пiсля їзди на вело-
сипедi. Об’єктивно: склери жовтяничнi.
Живiт болючий у правому пiдребер’ї, по-
зитивний симптом Ортнера. Найiмовiр-
нiший попереднiй дiагноз:

A.Жовчнокам’яна хвороба
B.Цироз печiнки
C. Хронiчний гепатит
D. Хронiчний гастрит
E. Виразкова хвороба

8. Фельдшера викликали до чоловiка 26-
ти рокiв, який був у непритомному станi.
З дитинства хворiє на цукровий дiабет.
Об’єктивно: дихання шумне, iз запахом
ацетону. Шкiра суха, холодна на дотик.
Зiницi звуженi. Пульс - 100/хв., нитко-
подiбний. Живiт здутий, черевна стiнка
напружена. Найiмовiрнiший попереднiй
дiагноз:

A. Гiперглiкемiчна кома
B. Гiпоглiкемiчна кома
C.Печiнкова кома
D. Уремiчна кома
E.Алкогольна кома

9. До ФАП звернувся чоловiк зi скаргами
на тяжкiсть у правому пiдребер’ї, загаль-
ну слабкiсть. Три роки тому хворiв на вi-
русний гепатит В. Об’єктивно: склери та
шкiра жовтяничнi. ”Судиннi зiрочки” на
шкiрi грудної клiтки. Печiнка збiльшена
на 3 см. У кровi: пiдвищений рiвень бi-
лiрубiну i трансамiназ. Найiмовiрнiший
попереднiй дiагноз:
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A. Хронiчний гепатит
B. Хронiчний холецистит
C.Жовчнокам’яна хвороба
D. Хронiчний панкреатит
E. Дискiнезiя жовчного мiхура

10.Фельдшера викликали до чоловiка 47-
ми рокiв, який скаржиться на нападопо-
дiбний бiль у лiвiй поперековiй дiлянцi
з iррадiацiєю в статевi органи. Пацiєнт
постiйно змiнює положення тiла, але по-
легшення не вiдчуває. Найiмовiрнiший
попереднiй дiагноз:

A. Лiвобiчна ниркова колька
B. Гострий пiєлонефрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Гострий панкреатит
E. Виразкова хвороба

11. До приймального вiддiлення достави-
ли хворого з iмовiрним гострим панкреа-
титом. Якi з нижченаведених лаборатор-
них дослiджень найбiльш iнформативно
пiдтверджують дiагноз?

A. Аналiз сечi на дiастазу
B. Загальний аналiз кровi
C.Аналiз кровi на цукор
D. Аналiз сечi на цукор
E.Аналiз кровi на бiлiрубiн

12. До проктолога в полiклiнiку звернув-
ся пацiєнт 72-х рокiв зi скаргами на не-
приємнi вiдчуття в дiлянцi прямої кишки,
наявнiсть слизу, кровi в калi. Протягом
останнiх тижнiв помiтив, що кал набув
стрiчкової форми. Яке захворювання мо-
жна припустити?

A. Рак прямої кишки
B. Трiщини вiдхiдника
C.Парапроктит
D. Геморой
E.Норицi прямої кишки

13. В ходi огляду пацiєнта 47-ми рокiв Ви
встановили дiагноз ”проривна виразка
шлунку”. Вкажiть характерну симптома-
тику болю при цiй патологiї:

A. Кинджальний бiль
B.Оперiзувальний бiль
C.Переймоподiбний бiль
D. Тупий бiль
E. Iнтенсивний бiль з iррадiацiєю в плече
i лопатку

14. До приймального вiддiлення поступив
пацiєнт зi скаргами на тупий бiль в правiй
здухвиннiй дiлянцi, пiдвищення темпера-
тури тiла до 37, 2oC, нудоту. Якi першо-
черговi дiї фельдшера?

A.Негайно викликати чергового хiрурга
B. Ввести знеболюючi
C. Ввести кровоспиннi засоби
D. Холод на живiт
E.Промивання шлунку

15. З мiсця аварiї доставлено хворого зi
скаргами на бiль в дiлянцi таза, який по-
силюється пiд час рухiв ногами. Хворий
загальмований, на запитання вiдповiдає
односкладно.Пiд час пальпацiї болiснiсть
в проекцiї лонного сполучення. Спосте-
рiгається симптом ”прилиплої п’яти”. Ви-
значте дiагноз:

A.Перелом кiсток таза
B.Перелом поперекового вiддiлу хребта
C. Забiй м’яких тканин
D.Перелом стегна
E. Вивих стегна

16. З метою профiлактики СНIДу фельд-
шер здоровпункту промислового пiдпри-
ємства керується нормативним наказом
за №:

A. 955
B. 38
C. 59
D. 720
E. 288

17. Фельдшер ШМД прибув на виклик
до пацiєнта, який скаржиться на рiзку
слабкiсть, запаморочення, що виникли
пiсля швидкого зниження температури
тiла. Об’єктивно: шкiра i видимi слизовi
оболонки блiдi, риси обличчя загостренi,
пульс ниткоподiбний. Яке ускладнення
виникло?

A. Колапс
B.Непритомнiсть
C.Шок
D. Кома
E.Марення

18. Для очисної клiзми фельдшер ФА-
Пу найчастiше використовує воду, опти-
мальна температура якої:

A. 28-32oC
B. 10-12oC
C. 20-22oC
D. 16-18oC
E. 24-26oC

19. До фельдшера ФАПу звернувся хво-
рий, який розповiв, що 7 дiб тому вiн на-
ступив на цвях. До лiкаря не звертався,
рану обробив йодом. В даний час його
турбують тягнучi болi в ранi, сiпання м’я-
зiв навколо рани. Що можна припустити
у першу чергу?
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A. Правець
B. Газова гангрена
C. Бешиха
D. Облiтеруючий ендартерiїт
E. Сказ

20. У хворої 30-ти рокiв 4 години тому
виник бiль в епiгастральнiй дiлянцi, бу-
ло одноразове блювання. М’язи в правiй
здухвиннiй дiлянцi напруженi, вираженi
симптоми подразнення очеревини. Ваш
попереднiй дiагноз:

A. Гострий апендицит
B. Гострий холецистит
C. Гострий аднексит
D. Правостороння ниркова колька
E.Печiнкова колька

21. До фельдшера ФАПу звернулася ма-
ти з дитиною 3-х мiсяцiв для проведення
антропометрiї. Маса тiла при народжен-
нi 3200 г, зрiст 50 см. Вирахуйте належну
масу тiла дитини (за щомiсячним приро-
стом):

A. 5400
B. 5200
C. 4800
D. 5800
E. 6000

22. Фельдшер ФАПу оглядає дитину 10-
ти рокiв, що скаржиться на пiдвищення
температури тiла, загальну слабкiсть, ну-
доту, блювання, сильний головний бiль.
Об’єктивно: на шкiрi кiнцiвок та боко-
вих дiлянках тулуба геморагiчний висип
зiркоподiбної форми. Позитивнi симпто-
ми Кернiга та Брудзинського. Про яке
захворювання свiдчить дана симптомати-
ка?

A.Менiнгококова iнфекцiя
B. Скарлатина
C. Кiр
D. Вiтряна вiспа
E. Краснуха

23.Фельдшер ФАПу оглядає дитину з ме-
тою оцiнки нервово-психiчного розвитку.
Дитина стежить i повертає голову за ру-
хами яскравого предмету, у напрямку зву-
ку, добре утримує голову у вертикально-
му положеннi. Якому вiку вiдповiдають
данi показники?

A. 3 мiсяцi
B. 1 рiк
C. 6 мiсяцiв
D. 1 мiсяць
E. 9 мiсяцiв

24. Мати дитини 6-ти мiсяцiв скаржиться
фельдшеру ФАПу , що дитина неспокiй-
на, погано спить, пiтнiє. В ходi об’єктив-

ного обстеження: вираженi лобнi та тiм’-
янi горби, велике тiм’ячко 3-4 см, краї
його потовщенi. На ребрах ”чотки”, ви-
ражена м’язова гiпотонiя, дитина погано
спирається на нiжки. Про що свiдчать да-
нi симптоми?

A. Рахiт
B. Ексудативно-катаральний дiатез
C. Гiпотрофiя
D. Диспепсiя
E. Гiпокальцемiчний синдром

25. Фельдшер прибув на виклик до ди-
тини 2-х рокiв, яка хворiє третiй день,
має хрипкий голос, ”гавкаючий” кашель.
Вночi з’явилася задишка, шкiра цiаноти-
чна, в актi дихання бере участь допомi-
жна мускулатура. Якому невiдкладному
стану вiдповiдають цi симптоми?

A. Стенозуючий ларинготрахеїт
B. Ларингоспазм
C.Напад бронхiальної астми
D. Стороннє тiло в дихальних шляхах
E. Ларингiт

26. Пiд час зовнiшнього акушерського
обстеження виявлено: положення пло-
да повздовжнє, I позицiя, переднiй вид,
головне передлежання. Визначте мiсце
найкращого вислуховування серцебиття
плода:

A. Злiва нижче пупка
B. Дiлянка пупка
C. Справа нижче пупка
D. Справа вище пупка
E. Злiва вище пупка

27. Фельдшера швидкої допомоги викли-
кано до родiллi, яка скаржиться на сильнi
болючi перейми. При оглядi неспокiйна,
контракцiйне кiльце високо i косо розмi-
щене, матка у формi пiщаного годинни-
ка, зовнiшнi статевi органи набряклi. Яке
ускладнення можна припустити?

A. Загроза розриву матки
B. Розрив матки
C. Розрив шийки матки
D.Надмiрно сильна пологова дiяльнiсть
E. Розрив промежини

28. Фельдшер пункту охорони здоров’я
промислового пiдприємства проводить
бесiду з жiнками. Для прикладу викори-
став наступний випадок: у пацiєнтки 32-х
рокiв при обстеженнi виявлено непрохi-
днiсть маткових труб. В анамнезi: 2 арти-
фiцiальнi аборти. Дiтей немає. У шлюбi 3
роки, вагiтностей не було, статеве життя
регулярне, без контрацепцiї. Яке з вияв-
лених в анамнезi захворювань може бути
причиною безплiддя?
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A. Хронiчний аднексит
B.Ожирiння
C. Ерозiя шийки матки
D. Бартолiнiт
E. Хронiчний гепатит

29. До приймального вiддiлення гiнеко-
логiчного стацiонару бригадою швидкої
допомоги доставленожiнку 28-ми рокiв зi
скаргами на рiзкий бiль внизу живота, ко-
роткочасну втрату свiдомостi вдома, не-
значнi кров’янистi видiлення iз статевих
шляхiв. Затримка менструацiї - 7 днiв. До
якого додаткового методу потрiбно пiд-
готувати жiнку для уточнення дiагнозу?

A. УЗД
B. Дiагностичне вишкрiбання
C.Мазок на ступiнь чистоти
D.Мазок на цитологiю
E. Кольпоскопiя

30. До ФАП звернулася хвора зi скарга-
ми на рiзкий переймоподiбний бiль внизу
живота. При проведеннi дворучного до-
слiдження виявлена справа у малому тазi
пухлина круглої форми з рiвною поверх-
нею, рухлива, болюча при подразнен-
нi очеревини. Який попереднiй дiагноз
фельдшера?

A. Перекрут нiжки кiсти
B.Апоплексiя яєчника
C.Порушена позаматкова вагiтнiсть
D. Злоякiсне переродження пухлини
E.Оофорит

31. До фельдшера ШМД звернулася жiн-
ка 20-ти рокiв зi скаргами на рiзкий бiль
внизу живота, що iррадiює у пряму ки-
шку, крижi. Була короткочасна втрата
свiдомостi. Об’єктивно: шкiра блiда, АТ-
80/60 мм рт.ст., пульс - 91/хв., затримка
менструацiї - 20 днiв. Живiт рiзко болю-
чий у нижнiх вiддiлах, симптом Щоткiна-
Блюмберга позитивний. Який прiорите-
тний метод дiагностики даної патологiї?

A. Пункцiя заднього склепiння
B. Дiагностична лапароскопiя
C. Гiстеросальпiнгографiя
D. Кульдоскопiя
E. Бiопсiя шийки матки

32. Бригада ШМД прибула до навчаль-
ного закладу. Студент зi страхом в очах
тримався за шию. Шкiра цiанотична. Ди-
хання свистяче, утруднене. Припущено
стороннє тiло гортанi. Якi дiї слiд вико-
нати в першу чергу?

A. Застосувати прийом Геймлiха
B. Ввести знеболювальнi
C. Вставити товсту голку в трахею
D.Провести трахеостомiю
E. Ввести спазмолiтики

33. У дитини 2-х рокiв з гiпертермi-
чним синдромом, спостерiгається блi-
дiсть шкiрних покривiв, остуда, холоднi
на дотик кiнцiвки. Що слiд застосувати
для полiпшення мiкроциркуляцiї судин?

A.Папаверин 2% внутрiшньом’язово
B.Оцтовi обгортання
C.Анальгiн 50% внутрiшньом’язово
D. Холод на проекцiю великих судин
E.Парацетамол всередину

34. У дитини 1-го року, яка лiкується з
приводу рахiту на тлi задовiльного са-
мопочуття раптово виникли клонiко-
тонiчнi судоми. З введення якого препа-
рату слiд розпочати надання невiдкладної
допомоги?

A. Сiбазон
B. Глюконат кальцiю
C. Сульфат магнiю
D. Лазикс
E. Дiазепам

35. Бригаду швидкої допомоги виклика-
ли до пацiєнта 47-ми рокiв, який скаржи-
ться на iнтенсивний стискальний бiль в
дiлянцi серця, загальну слабкiсть, запамо-
рочення, нудоту, задишку в спокої. Стан
тяжкий, блiдiсть шкiрних покривiв, акро-
цiаноз. АТ- 70/20 мм рт.ст., пульс - 110/хв.,
ЕКГ: ознаки гострого iнфаркту мiокарда.
Який препарат слiд використати фельд-
шеру для корекцiї АТ?

A. Допамiн
B.Мезатон
C.Адреналiн
D. Сульфокамфокаїн
E. Кофеїн

36. Ви - фельдшер швидкої допомоги.
Вас викликали до пацiєнта 21-го року,
який через декiлька хвилин пiсля введен-
ня гентамiцину вiдчув нестачу повiтря,
свербiння долонь, почервонiння облич-
чя, запаморочення в головi. АТ знизився
до 75/50 мм рт.ст., ЧД- 24/хв., Ps- 105/хв.
З якого препарату Ви розпочнете невiд-
кладну допомогу?

A. Гiдрокортизон
B. Кофеїн
C. Кордiамiн
D.Папаверин
E. Гiдрокарбонат натрiю

37. Пацiєнтку доставлено до фельдшера
ФАПу зi скаргами на висипання на шкiрi,
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яке з’явилося 2 днi тому пiсля вживан-
ня цитрусових. Висипання мiсцями зли-
вається, супроводжується свербiнням та
пiдвищенням температури тiла до 37, 6oC.
Яке захворювання можна припустити у
пацiєнтки?

A. Гостра кропив’янка
B. Рожевий лишай
C.Алергiчний дерматит
D. Синдром Лайєлла
E. Токсикодермiя

38. Хвора 40-ка рокiв звернулася до
фельдшера ФАПу зi скаргами на рiзке
почервонiння, закисання правого ока, що
з’явилося сьогоднi вранцi пiсля сну. Об’є-
ктивно: слизова оболонка повiк та очно-
го яблука рiзко гiперемована, набрякла,
ряснi гнiйнi видiлення. Поставте дiагноз:

A. Гострий кон’юнктивiт правого ока
B. Гострий приступ глаукоми
C. Хронiчний дакрiоцистит
D. Герпетичний деревовидний кератит
E.Мiопiя середнього ступеню

39. Пацiєнтка 49-ти рокiв звернулася зi
скаргами на кров’янистi видiлення зi ста-
тевих шляхiв пiсля статевих зносин. В
анамнезi: вагiтностi - 4: пологiв - 2; абор-
тiв - 2. Другi пологи ускладнилися розри-
вами шийки матки. Останнiй раз була у
гiнеколога 6 рокiв тому. Гiнекологiчний
статус - вульва розвинена правильно. В
дзеркалах: стiнки пiхви чистi. Шийка у
виглядi ”цвiтної капусти”, кровить на до-
тик. В ходi дворучного дослiдження: тiло
матки i придатки без особливостей, iн-
фiльтратiв i пухлинних утворень у мало-
му тазi немає. Оцiнiть ситуацiю:

A. Рак шийки матки
B. Рак матки
C. Рак пiхви
D. Ендоцервiцит
E. Ендометрит

40. Пацiєнтка, 45-ти рокiв звернулася до
ФАП. Скарги на кров’янистi видiлення з
пiхви протягом 3-х тижнiв, що виникли
пiсля 1,5-мiсячної затримки менструацiї.
Турбують припливи жару. Менструацiї
з 12-ти рокiв, встановилися за 1 рiк, по
4 днi, через 28 днiв, помiрнi, безболiснi.
Протягом останнiх 8-ми мiсяцiв спостерi-
галися затримки менструацiй, пiсля чого
вiдновилися, але стали рясними й трива-
лими. В ходi гiнекологiчного дослiджен-
ня: змiн не виявлено. Оцiнiть ситуацiю:

A. Клiмактеричний синдром
B.Анемiчний синдром
C. Геморагiчний синдром
D.Адреногенiтальний синдром
E. Гiпоталамiчний синдром

41.У пологовий будинок бригадоюшвид-
кої допомоги доставлено непритомну
жiнку пiсля трьох нападiв судом при тер-
мiнi вагiтностi 32 тижнi. Стан тяжкий,
АТ- 180/120 мм рт.ст., анурiя. Серцебиття
плоду глухе, 142/хв. Шийка матки вiдхи-
лена дозаду, щiльна, канал шийки матки
закритий, води не виливалися. Яка такти-
ка ведення вагiтної?

A. Термiнове розродження
B. Розродження впродовж 24-х годин
C. Розродження впродовж 48-ми годин
D. Вичiкувальна тактика
E.Плодоруйнiвна операцiя

42. В ходi профобстеження в ФАПi у
жiнки 40-ка рокiв була виявлена безсим-
птомна фiбромiома матки розмiром 7-8
тижнiв вагiтностi. Яка тактика ведення
пацiєнтки?

A. Диспансерний нагляд
B.Оперативне лiкування
C. Санаторно-курортне лiкування
D.Фiзiотерапевтичнi методи лiкування
E.Медикаментозне лiкування

43. Ви - фельдшер пункту охорони здо-
ров’я промислового пiдприємства, до
вас звернувся хворий з опiком. Вкажiть
та сплануйте найефективнiший елемент
першої медичної допомоги на мiсцi подiї
при обмежених опiках 1-2-го ступеня:

A.Охолодження протягом 8-10 хвилин пiд
проточною водою
B.Накладання сухої асептичної пов’язки
C. Обробка опiкової поверхнi вазелiно-
вою олiєю
D. Застосування масляно-бальзамiчної
емульсiї за А.В. Вишневським
E. Накладання пов’язки з розчином анти-
септика

44. У хворого 67-ми рокiв дiагностова-
но початкову стадiю старечої катаракти.
Якi методи лiкування йому рекомендова-
нi?

A.Медикаментознi
B. Хiрургiчнi
C. Крiодеструкцiя
D. Лазеротерапiя
E. На цiй стадiї хвороби лiкування не
проводиться

45. Дiвчинка 10-ти рокiв звернулася до
фельдшера з приводу ниючого болю у
правому пiдребер’ї, поганого апетиту, ну-
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доти, вiдчуття гiркоти в ротовiй поро-
жнинi, перiодичного блювання. Бiль по-
силюється пiсля вживання жирної їжi.
Об’єктивно: шкiра блiда, суха. Пiд час
пальпацiї живота печiнка виступає з-пiд
реберної дуги на 2,5 см, щiльна та болi-
сна. Позитивнi симптоми Ортнера, Кера
справа в пiдребер’ї. Вкажiть найiмовiрнi-
ший дiагноз:

A. Холецистохолангiт
B. Гострий панкреатит
C. Хронiчний гастрит
D. Виразкова хвороба
E. Глистна iнвазiя

46. Пацiєнтка 24-х рокiв, яка хворiє на
хронiчний гастрит типу ”А”, скаржиться
на слабкiсть, запаморочення, задишку,
серцебиття, ламкiсть нiгтiв i випадiння
волосся, порушення смаку: їсть крейду.
Шкiра блiда, суха. Тони серця приглуше-
нi, систолiчний шум на верхiвцi. Пульс -
102/хв., АТ- 90/65 мм рт.ст. Анамнез кро-
вi: ер.- 2, 7 · 1012/л, Нb- 80 г/л, КП- 0,7,
ШОЕ- 18 мм/год, анiзоцитоз, пойкiлоци-
тоз. Який iмовiрний дiагноз у пацiєнтки?

A. Залiзодефiцитна анемiя
B. Загострення хронiчного гастриту
C. �12-фолiєводефiцитна анемiя
D. Гемолiтична анемiя
E. Гiпопластична анемiя

47. Чоловiк 25-ти рокiв протягом 2-3-х
рокiв скаржиться на посилення головно-
го болю, мерзлякуватiсть, апатiю, збiль-
шення ваги, закрепи. Хворий адинамi-
чний, шкiра блiда, суха, холодна, волосся
порiдiле. Щитоподiбна залоза не збiль-
шена. Тони серця глухi, АТ- 90/60 мм
рт.ст., пульс - 55/хв., температура тiла -
35, 8oC. Визначте попереднiй дiагноз:

A. Гiпотиреоз
B.Акромегалiя
C. Гiпертиреоз
D. Первинний альдостеронiзм
E. Хвороба Iценка-Кушинга

48. Хворий 35-ти рокiв скаржиться на
слабкiсть, сухiсть у ротi, часте сечовипу-
скання вночi, свербiння шкiри, погiршен-
ня зору. Захворювання нирок спостерiга-
ється протягом 20-ти рокiв. Шкiра сiро-
блiда, язик сухий, обкладений бурим на-
льотом, вiдчувається запах амiаку з рота.
Тони серця глухi, акцент II тону на аор-
тi, пульс - 92/хв., АТ- 180/90 мм рт.ст. Яке
дослiдження сечi необхiдно призначити
для визначення концентрацiйної функцiї
нирок?

A.Проба Зимницького
B.Проба Аддiса-Каковського
C.Проба Амбурже
D.Проба Нечипоренка
E. Загальний аналiз сечi

49. Чоловiк випадково випив 100 мл
метилового спирту. Через 2 години вiд-
чув нудоту, головний бiль, мерехтiння в
очах, наростання спраги. Було блювання.
Слизовi оболонки гiперемованi, з цiано-
тичним вiдтiнком, зiницi розширенi. Який
антидот Ви застосуєте?

A. Етиловий спирт
B. Вiкасол
C.Магнiю оксид
D.Атропiну сульфат
E. Унiтiол

50. Пацiєнт 20-ти рокiв годину тому вiд-
чув ”кинджальний” бiль в животi, було
одноразове блювання. Пiд час обстежен-
ня: положення вимушене, блiдий, живiт
напружений, дошкоподiбний, температу-
ра тiла пiдвищується. Що з пацiєнтом?

A.Перфорацiя виразки
B. Гострий живiт (перитонiт)
C.Шлунково-кишкова кровотеча
D. Гострий гастрит
E. Загострення виразкової хвороби

51. Хвора 23-х рокiв звернулася на при-
йом до жiночої консультацiї зi скаргами
на видiлення з пiхви з неприємним запа-
хом, свербiння в дiлянцi зовнiшнiх стате-
вих органiв. В ходi гiнекологiчного огля-
ду: слизова оболонка пiхви гiперемована,
на дотик кровоточить, видiлення бiло-
зеленi, пiнiстi, значнi. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Трихомонiаз
B. Хламiдiоз
C. Гонорея
D. Сифiлiс
E. Кандидоз

52.Фельдшер ФАПу проводить зовнiшнє
акушерське обстеження вагiтної 30-ти
рокiв. Вкажiть, де вiн повинен прикла-
сти стетоскоп при першiй позицiї, щоб
найкраще вислухати серцебиття плоду:

A. Злiва на рiвнi пупка
B. Справа на рiвнi пупка
C. Справа нижче пупка
D. Злiва нижче пупка
E. Справа вище пупка

53. Дiвчинка 12-ти рокiв звернулася до
фельдшера ФАПу зi скаргами на бiль у
дiлянцi промежини, кровотечу зi стате-
вих шляхiв. З анамнезу: 12 годин тому за-
билася, впавши з велосипеда. Об’єктив-
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но: у дiлянцi правої малої соромiтної гу-
би наявна рана, що слабко кровоточить,
пальпаторно - до 3 мм завглибшки, 2 см
завдовжки. Встановiть дiагноз:

A. Травма зовнiшнiх статевих органiв
B. Дисфункцiйна маткова кровотеча
C.Позаматкова вагiтнiсть
D.Метроендометрит
E.Передчасне статеве дозрiвання

54.Новонародженiй дитинi проводять не-
прямий масаж серця. На скiльки сантиме-
трiв углиб слiд натискати на грудину?

A. 1-1,5
B. 0,5-0,8
C. 2-3
D. 3-4
E. 4-5

55. До фельдшера ФАПу звернувся хво-
рий 45-ти рокiв зi скаргами на рiзке здут-
тя живота, нестiйкi випорожнення, нудо-
ту, яка з’являється пiсля вживання жир-
ної та солодкої їжi. Хворiє близько року.
Багато палить, зловживає спиртними на-
поями. Об’єктивно: шкiра жовтянично-
го забарвлення, наявнiсть телеангiекта-
зiй, гiперемiя долонь, асцит. Пальпатор-
но: печiнка збiльшена, щiльна, край заго-
стрений. Про яку найбiльш iмовiрну па-
тологiю йде мова?

A. Цироз печiнки
B. Хронiчний холецистит
C. Виразкова хвороба шлунку
D. Хронiчний гастрит
E. Рак шлунку

56. Фельдшер ФАПу стерилiзує гумовi
вироби медичного призначення 6% роз-
чином пероксиду водню. Яким розчином
потрiбно тричi промити вироби пiсля сте-
рилiзацiї?

A. Стерильний iзотонiчний розчин
B. Дистильована вода
C. Розчин фурацилiну 1:5000
D. 2% розчин натрiю гiдрокарбонату
E. 0,5% розчин нашатирного спирту

57. У дитини з ГРВI на 5-й день вiд по-
чатку захворювання з’явилися задишка,
цiаноз носогубного трикутника. Пiд час
аускультацiї тони серця глухi, вислухову-
ється систолiчний шум. Межi серця роз-
ширенi влiво. Яке ускладнення можливе
у дитини?

A.Мiокардит
B. Вогнищева пневмонiя
C. Гломерулонефрит
D. Сироваткова хвороба
E.Набута вада серця

58. Який максимальний об’єм лiкуваль-
ного засобу можна ввести пiдшкiрно па-
цiєнтовi одноразово?

A. 5 мл
B. 1 мл
C. 2 мл
D. 10 мл
E. 15 мл

59. Фельдшер ФАПу оглядає пацiєнта,
який скаржиться на бiль в животi, ну-
доту. В ходi обстеження: загальний стан
тяжкий. Шкiрнi покриви блiдi, з сiрува-
тим вiдтiнком. Страждальницький вираз
обличчя. Живiт рiвномiрно здутий, м’я-
зи напруженi, пальпацiя болiсна. Визна-
чається позитивний симптом Щоткiна-
Блюмберга. Для якого захворювання ха-
рактернi такi ознаки?

A. Гострий перитонiт
B. Гострий панкреатит
C. Гострий апендицит
D.Неспецифiчний виразковий колiт
E. Хвороба Крона

60.Хворий 38-ми рокiв протягом двох ти-
жнiв вiдзначає стискаючий бiль у верхнiй
третинi грудини, що виникає при пiдйомi
на 3-й поверх та триває до 5-10 хвилин.
Об’єктивно: ЧСС- 82/хв., АТ- 120/80 мм
рт.ст. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. IХС. Стенокардiя, що вперше виникла
B. IХС. Гострий iнфаркт мiокарда
C. IХС. Стабiльна стенокардiя напружен-
ня III ФК
D. IХС. Стабiльна стенокардiя напружен-
ня IV ФК
E.Нейроциркуляторна дистонiя

61. Мати звернулася до фельдшера з ди-
тиною 4-х рокiв зi скаргами на поганий
апетит, неспокiйний сон, перiодичнi болi
в животi навколо пупка. Вранцi спостерi-
гаються нудота, блювання, запаморочен-
ня. Дитина схудла. Тиждень тому на шкiрi
був висип. Визначте попереднiй дiагноз:

A.Аскаридоз
B. Ентеробiоз
C. Дуоденiт
D. Гострий панкреатит
E. Гострий гастроентерит

62. Фельдшер пункту охорони здоров’я
щоденно проводить дезiнфекцiю примi-
щення пункту охорони здоров’я та вико-
ристаного iнструментарiю. Як називає-
ться такий вид дезiнфекцiї?
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A. Профiлактична
B. Вогнищева поточна
C. Вогнищева заключна
D. Камерна
E. Санiтарна

63. Фельдшер ШМД на виклику у дитини
7-ми рокiв. Скарги на остуду, пiдвищення
температури тiла до 39oC, головний бiль,
кашель. Дитина блiда, тремтить, шкiра
”мармурова”, кiнцiвки холоднi, сухий ка-
шель, зiв гiперемований, тони серця при-
глушенi, тахiкардiя. Розчин якого лiкар-
ського препарату повинен ввести фельд-
шер у першу чергу?

A. 1% дибазолу
B. 2,5% амiназину
C. 1% димедролу
D. 2,4% еуфiлiну
E. 20% глюкози

64. Дитина народилася недоношеною з
масою тiла 1950 г. Плануючи диспансер-
не спостереження, фельдшер проводить
профiлактику рахiту призначенням вiдеї-
ну. Визначте початок та добову дозу при-
значення вiтамiну D3:

A. З 10-14-го дня по 500-1000МО
B. З 10-20-го дня по 1000-2000МО
C. З 10-го дня по 2000 МО
D. На 2-му тижнi по 4000 МО
E.На 2-му мiсяцi життя по 500 МО

65. Оглядаючи вагiтну 30-ти тижнiв,
фельдшер ФАПу дiагностував початок
передчасних пологiв. З метою профiла-
ктики дистрес-синдрому вiн введе:

A. Внутрiшньом’язово дексаметазон 6 мг
B. Внутрiшньовенно гiнiпрал
C. Сублiнгвально нiфедипiн
D. Внутрiшньом’язово дексаметазон 24 мг
E.Окситоцин 5 ОД та 500 мл 0,9% натрiю
хлориду

66. В ходi огляду шийки матки за допо-
могою дзеркал фельдшер ФАПу звернув
увагу на цiанотичнiсть шийки матки та
пiхви. Ознакою чого це являється?

A. Iмовiрна ознака вагiтностi
B. Сумнiвна ознака вагiтностi
C. Достовiрна ознака вагiтностi
D. Ознака порушення менструального
циклу
E.Ознака запального захворювання

67. Пiд час патронажу новонародженої
дитини фельдшер виявив на шкiрi сi-
дниць, стегон, природнiх складок дрiбнi
поверхневi пухирцi до 2-3 мм в дiаметрi
з каламутним вмiстом. Загальний стан
задовiльний. Встановiть попереднiй дiа-
гноз:

A. Везикулопустульоз
B.Псевдофурункульоз
C.Пухирчатка новонароджених
D. Ексфолiативний дерматит Рiттера
E.Попрiлостi

68. Пацiєнт 25-ти рокiв з дiагнозом ”гри-
п” перебуває на амбулаторному лiкуван-
нi вдома. Для попередження iнфiкування
членiв родини необхiдно провести дезiн-
фекцiю. Який вид дезiнфекцiї доцiльно
провести у данiй ситуацiї?

A. Вогнищева поточна
B. Вогнищева заключна
C.Профiлактична
D.Механiчна
E. Комбiнована

69. Фельдшера швидкої невiдкладної до-
помоги викликано до вагiтної у якої про-
ходять пологи вдома. Потуги через 2-3
хвилини, по 45-50 сек. В ходi обстеження
прийомом Пiскачека голiвка легко дося-
гається на вiдстанi 2-2,5 см вiд статевої
щiлини. Яку тактику має обрати фельд-
шер для подальшого ведення родiв?

A. Закiнчити роди вдома з подальшою
госпiталiзацiєю
B.Негайно госпiталiзувати до пологового
вiддiлення у власному супроводi
C. Доставити до ФАП
D. Ввести промедол, анальгiн, димедрол
для зупинки родiв
E. Викликати акушерку

70. Батьки, дитина яких народилась пе-
редчасно з масою 1600 г, цiкавляться, ко-
ли вона досягне рiвня фiзичного розви-
тку однолiткiв?

A. У 2-3 роки
B. В 1 рiк
C. В 4 роки
D. В 5-6 рокiв
E. В 6-7 рокiв

71. Фельдшер прийшов на патронаж до
3-мiсячної дитини. Дитина народилася з
масою 3300 г, довжиною 53 см. При ви-
значеннi маси тiла отримано результат
4500 г. Який дефiцит маси тiла?

A. 1000 г
B. 900 г
C. 800 г
D. 700 г
E. 600 г

72. До фельдшеру ФАПу звернулася па-
цiєнтка 60-ти рокiв, у якої два мiсяцi тому
в дiлянцi лiвої молочної залози з’явилася
виразка з сiрим дном. Шкiра навколо неї
набрякла, дещо гiперемована. Навколо
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пальпується щiльний безболiсний iнфiль-
трат. Пахвовi лiмфовузли злiва збiльше-
нi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Злоякiсне новоутворення молочної
залози
B. Трофiчна виразка молочної залози i
пахвовий лiмфаденiт
C.Первинний сифiлiс
D. Туберкульоз шкiри молочної залози i
пахвовий лiмфаденiт
E. Карбункул молочної залози i пахвовий
лiмфаденiт

73. Хвора жiнка скаржиться на головний
бiль, нудоту, блювання. При обстеженнi
звернено увагу на рiвень АТ- 210/110 мм
рт.ст. Який препарат треба ввести у дано-
му випадку?

A. Клофелiн 0,01% - 1,0 мл
B. Платифiлiн 0,2% - 1,0 внутрiшньом’я-
зево
C.Анальгiн 50% - 2,0 внутрiшньом’язево
D. Димедрол 1% - 1,0 внутрiшньом’язево
E.Атропiн 0,1% - 0,5 пiдшкiрно

74. Фельдшер ШМД прибув на виклик до
хворої зi скаргами на рiзкий бiль внизу
живота справа, запаморочення. Остан-
ня менструацiя 2 тижнi тому. Об’єктив-
но: шкiра блiда, АТ- 80/60 мм рт.ст., Ps-
92/хв. Живiт напружений, болючий бiль-
ше справа в нижнiх вiддiлах. Симптом
Щоткiна-Блюмберга позитивний в ни-
жнiх вiддiлахживота. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Апоплексiя яєчника
B.Перекрут нiжки кiсти яєчника
C.Позаматкова вагiтнiсть
D. Гострий апендицит
E.Фiбромiома

75. У хворого 55-ти рокiв пiд час диспан-
серного огляду вперше виявлено невели-
кий лейкоцитоз, абсолютний лiмфоцитоз
за рахунок зрiлих лiмфоцитiв, тiнi Гум-
прехта. Скарг хворий не має. Яке захво-
рювання системи кровi можна припусти-
ти?

A. Хронiчний лiмфолейкоз
B. Хронiчний мiєлолейкоз
C. Гострий лейкоз
D. Гiпопластична анемiя
E. Лiмфогранулематоз

76. До фельдшераФАПу звернулася вагi-
тна в термiнi 35 тижнiв за консультацiєю.
В ходi огляду фельдшером визначено: го-
лiвка плоду злiва, серцебиття вислухову-
ється на рiвнi пупка, передлегла частина
вiдсутня. Фельдшер повинен направити
вагiтну:

A. До дiльничного гiнеколога
B.На УЗД
C. До ВПВ
D. До гiнекологiчного вiддiлення
E. До терапевта

77. До фельдшера ФАПу звернувся пацi-
єнт 38-ми рокiв зi скаргами на бiль у по-
перековiй дiлянцi, часте та болiсне сечо-
випускання; сеча каламутна, температу-
ра тiла 37, 6oC. Вважає себе хворим про-
тягом 2-х рокiв. Об’єктивно: шкiра блiда,
невеликi набряки пiд очима, симптом Па-
стернацького позитивний. Який попере-
днiй дiагноз?

A. Хронiчний пiєлонефрит
B. Хронiчний гломерулонефрит
C. Гострий пiєлонефрит
D. Гострий гломерулонефрит
E.Нирковокам’яна хвороба

78.На четверту добу пiсля отримання ко-
лотої рани правої стопи у хворого пiдви-
щилася температура тiла до 38oC, пахвин-
нi лiмфатичнi вузли збiльшилися, стали
болючi, шкiра над ними почервонiла. Яке
ускладнення рани можна припустити?

A. Лiмфаденiт
B.Флегмона
C. Бешиха
D. Лiмфангоїт
E.Правець

79.Фельдшер ШМД оглянув пацiєнта 30-
ти рокiв, який упав з висоти 2-х метрiв
на ноги. Об’єктивно: болючiсть у дiлянцi
другого поперекового хребця, яка збiль-
шується пiд час навантаження за вiссю
хребта. Вкажiть положення, у якому не-
обхiдно транспортувати пацiєнта:

A.На спинi
B.На лiвому боцi
C.На правому боцi
D.Напiвсидячи
E. У положеннi ”жаби”

80. Пiд час дослiдження мазку пiхвового
вмiсту на визначення ступеню його чи-
стоти, виявлено: паличокДодерлейна ма-
ло, багато лейкоцитiв, переважно коко-
ва флора, реакцiя вмiсту пiхви слабколу-
жна. Це характерно для такого ступеню
чистоти пiхви:

A. III
B. I
C. II
D. IV
E. -

81. До фельдшера ФАПу звернувся хво-
рий 60-ти рокiв зi скаргами на неприємнi
вiдчуття в задньому проходi, бiль та домi-
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шки кровi пiд час акту дефекацiї. В ходi
огляду виявлено варикознi вузли в дiлян-
цi анального отвору. Який дiагноз най-
бiльш iмовiрний?

A. Геморой
B. Трiщина заднього проходу
C. Гострий парапроктит
D. Рак прямої кишки
E.Полiпи прямої кишки

82. Пiд час будiвельних робiт на нижнi
кiнцiвки працiвника впала бетонна пли-
та. Пiсля звiльнення кiнцiвок з’явили-
ся рiзкий набряк, бiль, обмеження рухiв
та чутливостi. Встановлено дiагноз: сим-
птом тривалого стискання. Функцiя яких
органiв страждає першочергово при да-
ному синдромi?

A. Нирки
B.Печiнка
C. Серце
D. Легенi
E. Головний мозок

83.Хворий 34-х рокiв звернувся до фельд-
шера ФАПу зi скаргами на висип в дi-
лянцi правої гомiлки, свербiж, печiння,
попрiлiсть, бiль. Захворiв тиждень то-
му, коли пiсля травми правої гомiлки в
середнiй третинi з’явився осередок ура-
ження розмiром з долоню. Межi уражен-
ня чiткi, вiзуально - гiперемiя, везикуло-
пустульознi елементи по периферiї осе-
редку ураження. Яке захворювання при-
пустив фельдшер?

A. Екзема
B. Кропив’янка
C.Атопiчний дерматит
D. Токсикодермiя
E.Нейродермiт

84. Фельдшера ШМД викликали до по-
терпiлої 35-ти рокiв, яка 6 годин тому ви-
пила 100 мл столового оцту з суїцидним
намiром. Скаржиться на слабкiсть, спра-
гу, бiль у ротi й епiгастрiї, слинотечу. Сли-
зова оболонка рота гiперемована. Перша
допомога:

A. Промити шлунок холодною водою
через зонд
B. Викликати блювання
C.Промити шлунок теплою водою
D. Промити шлунок розчином соди через
зонд
E. Промити шлунок розчином перманга-
нату калiю

85. Фельдшера ФАПу викликали до пацi-
єнта 48-ми рокiв з дiагнозом ”виразкова
хвороба шлунку”. Вдома виникло блю-
вання, видiлилося до 2-х лiтрiв "кавової
гущi". Випорожнення ”мелена”, вмiстом

до 1 л. Об’єктивно: шкiра холодна, блi-
да. АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧСС- 132/хв., ЧД-
24/хв., ЦВТ- 0 мм рт.ст. Вкажiть причину
гiпотонiї:

A. Гiповолемiчний шок
B. Кардiогений шок
C.Анафiлактичний шок
D.Перфорацiя виразки шлунку
E. Гостре отруєння

86. До ФАПу доставлено хворого зi скар-
гами на головний бiль, погiршення зо-
ру, пiтливiсть, бiль у животi, слинотечу,
нудоту. 6 годин тому обприскував город
хлорофосом. Встановлено дiагноз: го-
стре отруєння хлорофосом. Який анти-
дот найдоцiльнiше застосувати?

A. Розчин атропiну сульфату 0,1%
B. Розчин унiтiолу 5%
C. Розчин тiосульфату 20%
D.Антидот Стрижевського
E. Розчин натрiю гiдрокарбонату 3%

87. Вас викликали до пацiєнта, який вда-
рився головою, був непритомний 5 хви-
лин, скаржиться на сильний головний
бiль, неодноразове блювання. На МРТ:
патологiї не виявлено. Поставте попере-
днiй дiагноз:

A. Струс головного мозку
B. Забiй головного мозку
C. Здавлення головного мозку
D.Менiнгiт
E. Енцефалiт

88. У хворого на середньоважку форму
черевного тифу на 18-й день хвороби рiз-
ко знизилася температура тiла, артерi-
альний тиск впав до 60/30 мм рт.ст., при-
скорився пульс до 120/хв., з’явилися рiзка
слабкiсть, запаморочення. Який ще сим-
птом буде свiдчити про серйозне ускла-
днення?

A.Мелена
B. Закреп
C. Галюцинацiї
D.Апатiя
E.Адинамiя

89. У хворого на ГРВI на 4-ту добу стан
погiршився, температура пiдвищилася до
38oC, з’явилася задишка, досi сухий ка-
шель став вологим, з серозно-гнiйним
харкотинням. В легенях - притуплення
перкуторного звуку. Яке ускладнення мо-
жна припустити?
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A. Бактерiальна пневмонiя
B. Гострий бронхiт
C. Вiрусна пневмонiя
D. Ексудативний плеврит
E. Сухий плеврит

90. В ходi профiлактичного огляду хво-
рого на шкiрi виявлено папули i бляшки
вкритi срiблястими лусочками. Феноме-
ни ”стеаринова пляма”, ”точкова крово-
теча” рiзко позитивнi. Яке захворювання
у пацiєнта?

A. Псорiаз
B. Червоний плескатий лишай
C.Нейродермiт
D. Червоний вовчак
E. Сифiлiс

91. До фельдшера ФАПу звернувся хво-
рий зi скаргами на появу виразки на
статевих органах. Об’єктивно: виразка
розмiром 0,5 см у дiаметрi, з чiткими кра-
тероподiбними краями, вкрита нальотом
у виглядi ”старого сала”, не турбує хворо-
го. Що можна припустити?

A. Сифiлiс
B. Гонорея
C. Трiхомонiаз
D. Хламiдiоз
E. СНIД

92. Фельдшера ФАПу викликали до хво-
рої. Родичi повiдомили, що 2 години то-
му в хворої спостерiгалася слабкiсть пра-
вої руки i правої ноги, зник голос. Хвора
обстежена фельдшером, який патологiї
нервової системи не виявив. Як називає-
ться таке порушення мозкового кровоо-
бiгу?

A. Транзиторна iшемiчна атака
B. Iшемiчний iнсульт
C. Геморагiчний iнсульт
D. Субарахноїдальний iнсульт
E. Тромбоемболiя судин мозку

93. У новонародженої дитини спостерi-
гається пухлина в дiлянцi кiсток черепа.
Пухлина не виходить за межi шва. Рiз-
ко вiдмежована вiд нормальної кiстки
ущiльненим i трохи пiднятим над її рiв-
нем валиком. Яку пологову травму мо-
жна припустити?

A. Кефалогематома
B.Пологова пухлина
C. Внутрiшньочерепна пологова травма
D. Гiпоксично-травматична енцефалопа-
тiя
E. Гiпоксично-iшемiчна енцефалопатiя

94. Фельдшер швидкої допомоги дiагно-
стував у хворої 29-ти рокiв пароксизмаль-
ну тахiкардiю, шлуночкову форму. Який

лiкарський засiб повинен ввести фельд-
шер в першу чергу?

A. Лiдокаїн
B. Верапамiл
C. Еуфiлiн
D.Атропiн
E.Анальгiн

95. Пiд час внутрiшньом’язевого введен-
ня ампiцилiну у дитини 10-ти рокiв з’яви-
лися вiдчуття жару, нудота, блiдiсть шкi-
ри. Артерiальний тиск - 75/40 мм рт.ст.
Вкажiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

A.Анафiлактичний шок
B.Набряк Квiнке
C. Кропив’янка
D. Гостра судинна недостатнiсть
E. Гостра серцева недостатнiсть

96. Визначте, який термiн гестацiї вагi-
тної є перiодом ризику для розвитку при-
родженої вади серця i судин у разi дiї нес-
приятливих чинникiв навколишнього се-
редовища:

A. 2-8 тижнiв вагiтностi
B. 10-12 тижнiв вагiтностi
C. 38-40 тижнiв вагiтностi
D. 35-37 тижнiв вагiтностi
E. 20-24 тижнi вагiтностi

97.Вжiночiй консультацiї пацiєнтцi реко-
мендували обстеження. Який метод до-
слiдження функцiональної активностi яє-
чникiв пацiєнтка може застосувати вдо-
ма?

A. Вимiрювання базальної температури
B. Кольпоцитологiю
C. Симптом ”зiницi”
D. Симптом ”папоротi”
E. Визначити рiвень гормонiв в кровi

98. Фельдшер прибув на виклик до дити-
ни 5-ти рокiв, яка протягом 2-х днiв хво-
рiє на ГРВI. 2 години тому з’явився дрi-
бноплямистий висип рожевого кольору
на тлi незмiненої шкiри, не схильний до
злиття, розташований на роззгинальних
поверхнях кiнцiвок, спинi, сiдницях. По-
тиличнi та задньошийнi лiмфатичнi вузли
збiльшенi до 1,0 см в дiаметрi. Встановiть
дiагноз:

A. Краснуха
B. Кiр
C. Скарлатина
D.Менiнгококцемiя
E. Вiтряна вiспа

99. Фельдшер прибув на виклик до дити-
ни 7-ми рокiв зi скаргами на слабкiсть,
вiдсутнiсть апетиту, пiдвищення темпера-
тури до 39oC, висип. В ходi огляду: ”па-
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лаючий зiв”, дрiбнокрапковий висип по
всьому тiлi, iнтенсивно виражений в при-
роднiх складках та на згинальнiй поверх-
нi кiнцiвок, блiдiсть носогубного трику-
тника на тлi гiперемованої шкiри. По-
ставте дiагноз:

A. Скарлатина
B. Кiр
C. Краснуха
D. Вiтряна вiспа
E.Менiнгококцемiя

100. У дитини 13-ти рокiв, що перебуває
на амбулаторному лiкуваннi з дiагнозом
”епiдемiчний паротит”, на 8-й день захво-
рювання виникли рiзкий бiль в дiлянцi
мошонки, гiперемiя, набряк, пiднялася
температура до 39oC, яєчка збiльшили-
ся у розмiрах. Встановiть дiагноз:

A. Орхiт
B.Цистит
C.Перитонiт
D. Бешиха
E.Пiєлонефрит

101. До фельдшера ФАП звернулася вагi-
тна в термiнi 36 тижнiв, у якої з’явилися
набряки на нижнiх кiнцiвках. Об’єктив-
но: АТ- 160/100 мм рт.ст., вираженi набря-
ки на нижнiх кiнцiвках та переднiй черев-
нiй стiнцi, в сечi бiлок. Чим ускладнився
перебiг даної вагiтностi?

A. Прееклампсiєю середнього ступеню
B.Набряками вагiтних
C.Артерiальною гiпертензiєю вагiтних
D. Прееклампсiєю легкого ступеню
E.Протеїнурiєю вагiтних

102. Жiнка 27-ми рокiв звернулася до
фельдшера ФАПу за консультацiєю.
Скарг немає. Протягом останнiх 3-х ро-
кiв приймала протизаплiднi гормональнi
контрацептиви. На даний час припинила
їх прийом i намагається завагiтнiти. Мен-
струальний цикл 34 днi, регулярний. Який
день її циклу є найсприятливiшим для ви-
никнення вагiтностi?

A. 20-й день
B. 14-й день
C. 12-й день
D. 13-й день
E. 24-й день

103. У дитини 4,5 рокiв пiдвищення тем-
ператури тiла до 39oC, порушення загаль-
ного стану, вiдмова вiд їжi, неспокiй. На
шкiрi волосистої частини голови, облич-
чi, тулубi, кiнцiвках полiморфний висип у
виглядi папул, везикул, кiрочок. Вкажiть
етiотропний препарат для лiкування при
тяжкому перебiгу даного захворювання:

A.Ацикловiр
B. Брильянтовий зелений
C.Цефтрiаксон
D.Фукорцин
E.Фенiстил

104. До фельдшера ФАПу доставлено
жiнку 36-ти рокiв зi скаргами на блюван-
ня, нудоту, печiю. Данi симптоми з’явили-
ся пiсля випадкового вживання оцтової
кислоти. Назвiть, яку долiкарську допо-
могу повинен надати фельдшер:

A. Промити шлунок розчином гiдрокар-
бонату натрiю
B. Промити шлунок розчином перманга-
нату калiю
C. Забезпечити доступ свiжого повiтря
D.Поставити очисну клiзму
E.Дати вживати надмiрну кiлькiсть рiдини

105. До фельдшера ФАПу звернувся па-
цiєнт зi скаргами на кашель з видiленням
великої кiлькостi харкотиння, особли-
во вранцi. Вкажiть, яке положення слiд
надати пацiєнту, для полегшення вiдхо-
дження харкотиння:

A. Дренажне
B.Активне
C.Пасивне
D. Вимушене
E.Фаулера

106. У пацiєнтки спостерiгається пору-
шення дихання: вдих короткий, а видих
утруднений i дуже тривалий. Вкажiть
стан, який виник у пацiєнтки:

A. Експiраторна задишка
B. Стридорозне дихання
C. Дихання Бiота
D. Iнспiраторна задишка
E. Дихання Куссмауля

107. Пiсля виконання манiпуляцiї iнстру-
менти потрiбно занурити у дезiнфiкую-
чий розчин, потiм промити пiд прото-
чною водою. Назвiть наступний етап у
проведеннi передстерилiзацiйного очи-
щення виробiв медичного призначення?

A. Занурення у мийний засiб
B. Висушування та стерилiзацiя в авто-
клавi
C.Промивання у дистильованiй водi
D. Контроль якостi передстерилiзацiйно-
го очищення
E. Стерилiзацiя

108. Хлопець 20-ти рокiв пiд час бiйки за-
знав удару в обличчя. Скаржиться на ви-
дiлення кровi з порожнини носа у кiлько-
стi до 50 мл. Загальний стан задовiльний,
АТ- 120/80 мм рт.ст. Яку допомогу слiд на-
дати постраждалому?
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A. Передня тампонада 3% перекисом
водню, холод на нiс
B. Ввести амiнокапроному кислоту вну-
трiшньом’язево
C. Ввести вiкасол 1 мл внутрiшньом’язево
D. Перев’язка привiдних артерiальних
судин
E. Припiкання трихлороцтовою кисло-
тою

109. У дитини 4-х рокiв з’явилися лихо-
манка до 39oC, пронос, повторне блюван-
ня, головний бiль, сонливiсть, анорексiя.
Кiлькiсть дефекацiй 15 разiв на добу, ви-
порожнення зi слизом, прожилками кро-
вi. Вираженi тенезми i бiль у животi, си-
гмовидна кишка пальпується у виглядi
тонкого тяжа. Яке захворювання можна
припустити?

A. Дизентерiя
B. Сальмонельоз
C. Ешерихiоз
D. Токсична диспепсiя
E. Холера

110. В ходi дослiдження пульсу пацiєнта
з високою температурою тiла виявлено
частоту серцевих скорочень 98/хв. Роди-
чам пацiєнта фельдшер повинен поясни-
ти, що пiдвищення температури тiла на
1oC прискорює пульс на:

A. 8-10 ударiв на хвилину
B. 5-6 ударiв на хвилину
C. 1-2 удари на хвилину
D. 3-4 удари на хвилину
E.Понад 20 ударiв на хвилину

111. Пiсля визначення груп кровi, резус-
фактора, проведення проб на iндивiду-
альну сумiснiсть та бiологiчної проби цi
результати заносять до:

A. Протоколу переливання кровi
B. Листа iнтенсивного нагляду
C. Температурного листка
D. Листка лiкарняних призначень
E.Амбулаторної картки

112. До фельдшера ФАПу звернулася ма-
ти з дитиною 3-х мiсяцiв зi скаргами на
асиметрiю шкiрних складок на стегнах
у дитини. Яке захворювання припустить
фельдшер?

A. Природжений вивих стегна
B. Травматичний вивих стегна
C. Застарiлий вивих стегна
D. Звичний вивих стегна
E.Патологiчний вивих стегна

113. Машина швидкої допомоги прибу-
ла на виклик до дитини 10-ти рокiв, яка
скаржиться на сильний бiль у лiвiй гомiл-

цi. Захворiла гостро, 6 годин тому. Трав-
ми не було. Тиждень тому була ангiна.
Пiд час огляду: стан дитини важкий, to-
38, 9oC, ЧДР- 30/хв., АТ- 105/80 мм рт.ст.,
пульс - 120/хв., ритмiчний. Лiва кiнцiвка
зiгнута у колiнному суглобi, рухати нею
дитина вiдмовляється. Шкiра без змiн,
бiль при пальпацiї, при навантаженнi на
вiсь. Ваш дiагноз:

A. Гострий гематогенний остеомiєлiт
B. Гострий бурсит колiнного суглоба
C. Забiй м’яких тканин гомiлки
D. Контрактура колiнного суглоба
E. Гострий артрит колiнного суглоба

114. До фельдшера ФАПу звернулася па-
цiєнтка зi скаргами на бiль у правому
пiдребер’ї, який виник пiсля споживан-
ня жирної їжi, нудоту та блювання, яке не
принесло полегшення.Об’єктивно: живiт
болючий у правому пiдребер’ї, позитивнi
симптоми Ортнера, Мерфi, Кера. Який
з медикаментiв необхiдно ввести першо-
чергово?

A. Баралгiн
B. Вiкасол
C. Дицинон
D.Алохол
E.Нiтроглiцерин

115. До фельдшера пункту охорони здо-
ров’я металургiйного пiдприємства звер-
нувся працiвник зi скаргами на головний
бiль, запаморочення, стомлюванiсть, со-
лодкий присмак у ротi, переймоподiбнi
болi у животi, не пов’язанi з вживанням
їжi, закрепи. В ходi об’єктивного обсте-
ження: шкiра землисто-блiда, бузково-
сiра смужка навколо ясен та зубiв, ни-
жнiй край печiнки +4 см з-пiд краю ре-
берної дуги, АТ- 150/100 мм рт.ст., Рs-
98/хв. Отруєння якою токсичною речо-
виною ви припустите у пацiєнта?

A. Свинцем
B.Фосфором
C. Хлором
D.Алкоголем
E.Миш’яком

116. Фельдшер ФАПу оглядає пацiєнта,
у якого пiсля прийому ципрофлоксаци-
ну з’явилися висип та свербiння шкiри.
Об’єктивно: на шкiрi обличчя, тулуба та
кiнцiвок рожевий уртикарний висип, Рs-
78/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст. Найiмовiрнi-
ший дiагноз:

A. Кропив’янка
B.Набряк Квiнке
C.Анафiлактичний шок
D. Системна склеродермiя
E.Полiноз
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117. Ви - фельдшер ФАПу. До Вас звер-
нувся хворий зi скаргами на наявнiсть
утворення, яке з’являється в правiй па-
хвиннiй дiлянцi при фiзичному наванта-
женнi. Об’єктивно: утворення округлої
форми дiаметром бiля 4-х см, при пальпа-
цiї м’яко-еластичної консистенцiї. Утво-
рення розташоване з внутрiшнього боку
вiд сiм’яного канатика. Який попереднiй
дiагноз?

A. Правостороння пахвинна грижа
B.Правостороння стегнова грижа
C. Лiпома правої пахвинної дiлянки
D. Варикозне розширення вен правого
стегна
E.Перелом дiафiза бедра

118. У новонародженої дитини, що наро-
дилася вiд патологiчних пологiв, в ходi
яких було застосовано накладання щи-
пцiв, спостерiгається згладження складки
носогубного трикутника, опущення кута
рота i звуження повiкової щiлини злiва.
Загальний стан i акт ссання не порушенi.
На що вказують данi симптоми?

A. Парез лицьового нерва
B. Кефалогематома
C.Неврит трiйчастого нерва
D. Черепно-мозкова пологова травма
E.Пологова пухлина

119. До пологового будинку надiйшла ро-
дiлля з переймами по 20 секунд через 5-
6 хв. Води не вiдходили, термiн вагiтно-
стi 38 тижнiв. Серцебиття плоду - 130/хв.
Через 2 години спостереження перейми
стали коротшi, по 10-15 секунд, паузи
мiж ними по 8-10 хв. Серцебиття плоду -
180/хв. Яка аномалiя пологової дiяльностi
виникла в даному випадку i що необхiдно
зробити?

A. Вторинна слабкiсть пологової дiяльно-
стi, дистрес плоду. Кесарiв розтин
B. Первинна слабкiсть пологової дiяльно-
стi. Стимуляцiя пологiв
C. Дискоординована пологова дiяльнiсть.
Введення спазмолiтикiв
D. Надмiрна пологова дiяльнiсть. Кесарiв
розтин
E. II перiод пологiв. Акушерськi щипцi

120. До Вас на ФАП звернулися родичi
тяжкохворого з проханням оглянути йо-
го з приводу здуття живота. В ходi огляду
Ви з’ясували, що в пацiєнта метеоризм.
На яку вiдстань фельдшер введе газови-
вiдну трубку до прямої кишки?

A.На 20-30 см
B.На 20-25 см
C.На 35-40 см
D.На 40-45 см
E.На 45-50 см

121. До ФАП звернувся пацiєнт iз заго-
стренням хронiчного холециститу. Який
метод найпростiшої фiзiотерапiї доцiль-
но використати в даному випадку для
зняття болю?

A. Грiлку
B.Мiхур з льодом
C. Холодний компрес
D. Холодну примочку
E. Зiгрiвальний компрес

122. До ФАП звернувся хворий 68-ми ро-
кiв зi скаргами на рiзкий бiль у правiй
стопi, набряк пальцiв та потемнiшання
шкiри IV пальця.На цукровий дiабет хво-
рiє протягом 15-ти рокiв, лiкується нере-
гулярно. Яке ускладнення цукрового дiа-
бету виникло у хворого?

A. Гангрена IV пальця правої стопи
B.Панарицiй
C. Гематома
D.Перелом IV пальця правої стопи
E. Бешиха

123. На початку II перiоду пологiв ро-
дiлля зблiдла, пульс - 105/хв., слабкого
наповнення, АТ- 85/50 мм рт.ст. Пiд час
огляду: матка в гiпертонусi, рiзко болюча
в дiлянцi дна матки справа, асиметрична,
серцебиття плоду глухе, аритмiчне. Води
пiдтiкають, забарвленнi кров’ю. Про яку
патологiю йде мова?

A. Передчасне вiдшарування нормально
розташованої плаценти
B.Центральне передлежання плаценти
C. Крайове передлежання плаценти
D. Загроза розриву матки
E. Емболiя навколоплiдними водами

124.ФельдшерФАПу спостерiгає за пацi-
єнткою з залiзодефiцитною анемiєю. Вiн
визначив, що у хворої суха шкiра, трiщи-
ни у кутиках рота, ламкi нiгтi, посилене
випадiння волосся. Який синдром хара-
ктеризує цi ознаки?

A. Сидеропенiчний
B.Анемiчний
C. Геморагiчний
D.Астеновегетативний
E. Диспептичний

125. У пологовiй залi перебуває породiл-
ля, яка годину тому народила живого до-
ношеного хлопчика вагою 3900 г. Жiнка
скаржиться на запаморочення, слабкiсть.
Пiд час огляду: спостерiгається блiдiсть
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шкiрних покривiв та слизових оболонок,
АТ- 100/70 мм рт.ст., Ps- 96/хв., iз стате-
вих шляхiв порцiями видiляється кров,
що утворює згустки. Яке ускладнення ви-
никло у породiллi?

A. Гiпотонiя матки
B. Гiпоплазiя матки
C.Атонiя матки
D. Розрив пологових шляхiв
E. Геморагiчний шок

126. Ви - фельдшер ФАПу, оглядаєте 4-
денну дитину пiсля виписки з пологово-
го стацiонару. Пiд час огляду виявлено,
що сеча дитини має жовтувато-цегляний
колiр, на пелюшцi залишається червону-
ватий слiд, мiсцями видно дрiбнi жовто-
червонi кришталики. Який iз станiв но-
вонароджених спостерiгається у дитини?

A. Сечокислий iнфаркт
B. Токсична еритема
C. Статевий криз
D. Транзиторна гiпертермiя
E. Транзиторний дизбактерiоз

127.Ви працюєтефельдшеромШМД. Ви-
клик до дитини 6-ти рокiв. Пiд час прийо-
му їжi дитина раптово закашлялася, по-
синiла, виникло стридорозне дихання. Пi-
сля вiдновлення прохiдностi дихальних
шляхiв Ви негайно розпочали штучну
вентиляцiю легень. Якою повинна бути
частота вдувань?

A. 20 за 1 хвилину
B. 40 за 1 хвилину
C. 10 за 1 хвилину
D. 18 за 1 хвилину
E. 30 за 1 хвилину

128. Хворий 36-ти рокiв скаржиться на
напади задухи з переважно утрудненим
видихом, що вiдбуваються до 2-3 разiв
на день та знiмаються iнгаляцiями β2-
адреномiметикiв. Хворiє протягом 10-ти
рокiв. Грудна клiтка розширена, над ле-
генями коробковий перкуторний тон. Пiд
час аускультацiї: жорстке дихання з по-
довженим видихом. В аналiзi харкотин-
ня багато еозинофiлiв, кристали Шарко-
Лейдена i спiралi Куршмана. Який попе-
реднiй дiагноз?

A. Бронхiальна астма
B. Хронiчний обструктивний бронхiт
C. Спонтанний пневмоторакс
D. Серцева астма
E.Пневмонiя

129. До фельдшера ФАПу звернулася
жiнка 54-х рокiв зi скаргами на бiль та
набряк у дiлянцi нижньої третини правої
гомiлки, судоми литкових м’язiв уночi.
Пiд час огляду: поверхневi вени розши-

ренi, видно зони гiперпiгментацiї нижньої
третини гомiлки. Вкажiть дiагноз:

A. Варикозна хвороба правої нижньої
кiнцiвки
B.Флебiт поверхневих вен правої нижньої
кiнцiвки
C. Гостра венозна недостатнiсть правої
нижньої кiнцiвки
D. Облiтеруючий атеросклероз судин
правої нижньої кiнцiвки
E. Тромбоз поверхневих вен правої ни-
жньої кiнцiвки

130. У жiнки 25-ти рокiв скарги на рiзкий
гострий бiль внизу живота, запаморочен-
ня. Остання менструацiя 2 тижнi тому,
своєчасна, без особливостей. Тест на ва-
гiтнiсть негативний. Клiнiчна картина ха-
рактерна для:

A.Апоплексiї яєчника
B.Позаматкової вагiтностi
C. Хронiчного аднекситу
D.Апендициту
E. Раку яєчника

131. Жiнка 45-ти рокiв скаржиться на се-
зонний бiль в епiгастральнiй дiлянцi, який
виникає натще, вiдрижку кислим, перiо-
дичне блювання на висотi болю, печiю.
Яке дослiдження найбiльш iнформатив-
не для уточнення дiагнозу захворювання?

A.Фiброгастроскопiя
B. Рентгенографiя шлунку
C. УЗД
D. Дослiдження калу
E. Загальний аналiз кровi

132. До ФАП звернулася пацiєнтка зi
скаргами на бiль у лiвому колiнному су-
глобi, який посилюється пiд час ходьби,
обмеження рухiв. Фельдшер призначив
вологий зiгрiвальний компрес. Вкажiть
тривалiсть процедури:

A. 8-10 годин
B. 40-60 хвилин
C. 1-2 години
D. 2-4 години
E. 4-6 годин

133. Фельдшера ФАПу викликали до па-
цiєнтки 40-ка рокiв, яку пiд час роботи
на полi вкусила бджола. Хвора знепри-
томнiла, рiзка блiдiсть шкiрних покривiв,
набряк губ i повiк, тони серця глухi, пульс
ниткоподiбний, АТ- 50/20 мм рт.ст., дихан-
ня поверхневе. З чого почне невiдкладну
допомогу фельдшер ФАПу?
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A. Ввести адреналiн
B. Ввести папаверин
C. Ввести промедол
D. Ввести баралгiн
E. Ввести коргликон

134. До фельдшера ФАПу звернулася па-
цiєнтка, яка хворiє на гiпертиреоз. Пiсля
психоемоцiйної травми з’явилися рiзке
збудження, профузна пiтливiсть, висока
температура тiла, тахiкардiя, АТ- 160/70
мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у па-
цiєнтки?

A. Тиреотоксичний криз
B. Гiпертонiчний криз
C.Напад стенокардiї
D. Порушення мозкового кровообiгу
E.Напад бронхiальної астми

135. Хвора 76-ти рокiв впала з висоти
близько 3-х м на деревину. Доставлена
МШД через 6 годин пiсля травми. Стан
тяжкий. АТ- 80/60 мм рт.ст., Рs- 120/хв.
Позитивнi симптоми подразнення очере-
вини. В ходi оглядової рентгенографiї ви-
явлено вiльний газ у черевнiй порожнинi
пiд куполом дiафрагми. Дiагноз: розрив
порожнистого органа. Яке ускладнення
розвинулося у хворої?

A. Перитонiт
B.Механiчна кишкова непрохiднiсть
C. Iнфаркт мiокарда
D. Перелом основи черепа
E. Тромбоз мезентерiальних судин

136. До гiнекологiчне вiддiлення надi-
йшла хвора 24-х рокiв зi скаргами на болi
внизу живота, кров’янистi видiлення, to-
38, 2��. 4 днi тому було проведеноштучне
переривання вагiтностi при термiнi в 7-8
тижнiв. В ходi бiмануального обстежен-
ня матка збiльшена та болюча. Поставте
дiагноз:

A. Ендометрит
B.Аднексит
C.Параметрит
D. Пельвiоперитонiт
E. Кольпiт

137. Хворого 72-х рокiв госпiталiзовано
фельдшеромшвидкої допомоги зi скарга-
ми на бiль у серцi, задишку. Об’єктивно:
межi серця змiщенi лiворуч на 1 см, тони
послабленi, аритмiчнi. На ЕКГ iнтервали
R − R рiзної тривалостi, хвилi f . Про яке
порушення серцевого ритму йде мова?

A.Миготлива аритмiя
B. Синусова тахiкардiя
C. Екстрасистолiчна аритмiя
D. Пароксизмальна шлуночкова тахiкар-
дiя
E. Синусова аритмiя

138. До фельдшера звернувся хворий
20-ти рокiв зi скаргами на пiгментацiю
шкiри, яка виникла недавно (золотисто-
коричневого кольору), потемнiшання во-
лосся, вiдсутнiсть апетиту, нудоту, дiарею,
бiль у животi, схуднення. Дихання вези-
кулярне, АТ- 100/70 мм рт.ст., Рs- 60/хв.
Аускультативно: тони серця послабленi.
Живiт при пальпацiї болiсний в епiгастрiї.
Нiктурiя. Зниження функцiї статевих за-
лоз. Яке захворювання виникло у пацiєн-
та?

A. Хвороба Аддiсона
B. Хвороба Iценко-Кушинга
C.Подагра
D.Панкреатит
E.Ожирiння

139. Пацiєнт 36-ти рокiв пiсля внутрi-
шньовенного введення лiкiв скаржиться
на бiль, гiперемiю i наявнiсть ущiльнення
за ходом вени. Назвiть ускладнення, яке
виникло у пацiєнта:

A.Флебiт
B. Гематома
C.Некроз
D.Повiтряна емболiя
E. Сепсис

140. Ви - фельдшер ШМД. У дитини 2-х
рокiв гостра кишкова iнфекцiя, яка су-
проводжується токсико-ексикозом II сту-
пеню. Яку кiлькiсть рiдини з розрахунку
на кг маси тiла треба призначити дити-
нi для проведення I етапу регiдратацiйної
терапiї?

A. 60-100 мл
B. 30-50 мл
C. 110-130 мл
D. 140-160 мл
E. 170-200 мл

141.Ви - фельдшерФАПу. У дитини 10-ти
рокiв пiсля перенесених двох нападiв рев-
матизму, сформувалася вада серця. Про-
тягом якого термiну необхiдно проводи-
ти вторинну профiлактику бiцилiном-5?

A.Пожиттєво
B. 1 рiк
C. 3 роки
D. 5 рокiв
E. 10 рокiв

142. До фельдшера ФАПу звернулася ма-
ти з дитиною вiком 5-ти рокiв з таки-
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ми скаргами: останнiм часом у дитини
спостерiгається зниження апетиту, по-
ява випорожнень зеленуватого кольору
з неприємним запахом, iнодi закрепи. Якi
препарати слiд призначити з метою вiд-
новлення мiкрофлори кишкiвника?

A. Пробiотики
B. Вiтамiни
C. Сорбенти
D. Антибiотики
E.Антигiстамiни

143. Хворий 20-ти рокiв звернувся до
фельдшера ФАПу зi скаргами на бiль в
дiлянцi лiвої ключицi, який з’явився пiсля
падiння на витягнуту руку. Дiагностова-
но закритий перелом лiвої ключицi без
змiщення. Вкажiть оптимальний метод
транспортної iммобiлiзацiї:

A. Пов’язка Дезо
B. Зворотна пов’язка
C. Колосоподiбна пов’язка
D. Спiралевидна пов’язка
E. Восьмиподiбна пов’язка

144. Фельдшер ФАПу оглядає потер-
пiлого 25-ти рокiв який 30 хвилин то-
му отримав ножове поранення грудної
клiтки справа. При оглядi стан сере-
дньої важкостi, з рани видiляється пiни-
ста кров. Фельдшер припускає пневмо-
торакс. Який вид пов’язки вiн має засто-
сувати?

A. Оклюзiйну
B.Циркулярну
C. Гемостатичну
D. Колосовидну
E. Спiралевидну

145. До фельдшера пункту охорони здо-
ров’я звернувся пацiєнт зi скаргами на
розпиральний бiль голови, шум у вухах,
стискальний бiль у дiлянцi серця, АТ-
180/110 мм рт.ст. Якi медикаменти доцiль-
но буде обрати фельдшеру для надання
невiдкладної допомоги?

A. Дибазол, клофелiн, лазикс
B. Кокарбоксилаза, анальгiн, еуфiлiн
C. Кальцiю глюконат, АТФ, калiю оротат
D. Но-шпа, анальгiн, папаверин
E.Преднiзолон, нiтроглiцерин, димедрол

146.Фельдшер здоровпункту повинен ви-
конати гальванiзацiю комiрцевої зони за
Щербаком. Який струм використовує-
ться при класичнiй методицi гальванiза-
цiї?

A.Постiйний
B. Змiнний
C. Iмпульсний
D.Модульований
E. Високочастотний

147. Хворий 43-х рокiв скаржиться на го-
ловний бiль, що виникає перiодично про-
тягом 2-х мiсяцiв, головним чином пiд ра-
нок, i супроводжується блюванням. На-
пади головного болю виникають також
пiд час фiзичного навантаження, зале-
жать вiд положення голови. Для якого
захворювання це характерно?

A.Пухлина головного мозку
B. Гострий менiнгiт
C.Невралгiя трiйчастого нерва
D. Iшемiчний iнсульт
E. Гiпертонiчна хвороба

148. До фельдшера звернувся хворий,
який скаржиться на печiння, свербiння,
вiдчуття жару, болючiсть в мiсцi дiї по-
дразника - невiдомої хiмiчної речовини.
Об’єктивно: спостерiгається наявнiсть
еритеми, яка з’явилася через 20 хвилин
пiсля дiї подразника. Яку хворобу можна
припустити?

A.Простий контактний дерматит
B.Алергiчний контактний дерматит
C. Стрептостафiлодермiя
D. Екзема
E. Токсикодермiя

149. Фельдшеру пункту охорони здоров’я
необхiдно провести оцiнювання фiзично-
го розвитку учнiв. Фельдшер визначив
iндекс Кетле. Як його пiдрахувати?

A. Дiлення маси тiла в грамах на зрiст у
сантиметрах
B.Множення маси тiла на зрiст у сантиме-
трах
C. Дiлення зросту на масу тiла
D.Множення зросту на масу тiла
E. Сума показникiв зросту та маси тiла

150. До ФАП звернувся пацiєнт, провi-
дник потягу, на 4-й день хвороби зi скар-
гами на головний бiль, пiдвищення тем-
ператури тiла. Обличчя гiперемоване,
набрякле, на перехiднiй складцi кон’-
юнктиви петехiї. Пiд ключицями, на бi-
чних поверхнях грудної клiтки рясний
розеольозно-петехiальний висип. Спо-
стерiгається симптом Говорова-Годельє.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Висипний тиф
B. Лептоспiроз
C. Грип
D. Сказ
E. Черевний тиф
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Б
багатоплідний многоплодный
бешиха рожа
блювання рвота
блювотний рвотный
В
вагітність беременность
вада порок
вантажівка грузовик
вапно известь
вигодовування вскармливание
викидень выкидыш
вимушений вынужденный
випинання выпячивание
випорожнення испражнения
виразка язва
висип сыпь
витрішкуватість пучеглазие
вишкрібання выскабливание
вівчак, вовчак волчанка
відвар отвар
відмова отказ
відраза отвращение
відхідник анус
відшарування отслойка
вічко зев
вогнепальний огнестрельный
вогнищевий очаговый
воротар привратник
ворушіння шевеление
втомлюваність утомляемость
втручання вмешательство
вузловий узловой
Г
гавкаючий лающий
годування кормление
голка иголка
гомілка голень
горб бугор
гумовий резиновый
Д
дільничий участковый
довідка справка
дозволений разрешённый
долоня ладонь
допоміжний вспомогательный
доправляти доставлять
дотримання соблюдение
драбина лестница
Ж
жовтяниця желтуха
жувальний жевательный
З
забій ушиб
загартовування закаливание
загоєння заживление
задишка одышка
закреп запор
залишковий остаточный
залоза железа
занурювати погружать
запалення воспаление
запаморочення головокружение
засіб средство
затерплість онемение
заходи мероприятия
зважування взвешивание
звивистий извитой
зволожений увлажнённый
зворотній обратный
здуття вздутие
здухвинний подвздошный
зіниця зрачок
знепритомніти потерять сознание
зомління обморок
зріст рост
К
калитка мошонка
кашлюк коклюш
квасоля фасоль

клекочучий клокочущий
ковтання глотание
комірцевий воротниковый
крейда мел
крижі крестец
кровотеча кровотечение
кроповий укропный
кукса культя
кульгавість хромота
куприк копчик
Л
литковий икроножный
лоно лобок
лусочка чешуйка
М
марення бред
метушитись суетиться
мигдалик миндалина
миготливий мерцательный
міський городской
міхур пузырь
млявий вялый
Н
набряк отёк
надмірний избыточный
напруга напряжение
натискування нажатие
натще натощак
нашарування наслоение
негативний отрицательный
нежить насморк
нездужання недомогание
необгрунтований необоснованный
непритомність потеря сознания
нирка почка
нориця свищ
нудота тошнота
О
обробка обработка
обличчя лицо
ознака признак
оксамит бархат
оперізуючий опоясывающий
опік ожог
осередок очаг
особистий личный
остуда озноб
отруєння отравление
очеревина брюшина
П
паління курение
пахвинний, паховий паховый
пахвовий подмышечный
пекучий жгучий
передміхуровий предстательный
переконати убедить
переймоподібний приступообразный
переміжний перемежающийся
перенісся переносица
печіння жжение
північ север
півнячий петушиный
підгузок подгузник
підсумковий итоговый
піногасники пеногасители
піхва влагалище
плескатий плоский
повідомлення извещение
повіка веко
подряпина царапина
пологовий будинок роддом
полум'я пламя
полуниця клубника
поперек поясница
породілля родильница
посіпування подергивание
потилиця затылок
поточний текущий
правець столбняк
прибирання уборка

привушний околоушный
променевий лучевой
променевозап'ястковий лучезапястный
пухирець пузырёк
пухлина опухоль
Р
раптово внезапно
ризик риск
риси черты
рідина жидкость
рідкий жидкий
рогівка роговица
родзинки изюм
роділля роженица
розпал разгар
розпитування расспрос
розтин сечение
рукавичка перчатка
рідина жидкость
С
садна ссадины
свербіж, сверблячка зуд
сеча моча
сечовід мочеточник
сечогінний мочегонный
сир творог
сироподібний творожистый
сідниця ягодица
склепіння свод
скроня висок
скутість скованность
смоктання сосание
соняшниковий подсолнечный
спадковість наследственность
спарга жажда
сприяти способствовать
статевий половой
статура телосложение
стегно бедро
стиснення сдавление
стрімкий стремительный
струминний струйный
струс сотрясение
судоми судороги
сумісність совместимость
суміш смесь
сутінковий сумеречный
Т
терміновий экстренный
терпність онемение
тиск давление
травний пищеварительный
тривалий длительный
тулуб туловище
У
усунення устранение
Х
харкотиння мокрота
харчування питание
хода походка
хребет позвоночник
Ц
цукровий сахарный
Ч
чадний угарный
черговий дежурный
чергування дежурство
черевний брюшной
Ш
шар слой
шкіра кожа
шлунок желудок
штучний искусственный
Щ
щелепа челюсть
щеплення прививка
щур крысa
Я
ядуха удушье
ясна дёсны, десна


