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1. У кабiнетi профiлактичних щеплень у 4-х мiсячної дитини пiсля введення II АКДП раптово виникли симптоми
анафiлактичного шоку. З введення якого
препарату слiд почати надавати невiдкладну допомогу?

A. На межi переднього i бокового склепiння
B. На межi заднього i бокового склепiння
C. Iз заднього склепiння пiхви
D. Iз переднього склепiння пiхви
E. Iз цервiкального каналу

A. Розчин адреналiну гiдрохлориду 0,1%
0,1 мл
B. Розчин анальгiну 50% 0,1 мл
C. Розчин сибазону 0,5% 0,3 мл
D. Розчин амiназину 2,5% 0,2 мл
E. Розчин кальцiю глюконату 10% 1,0 мл

6. Послiдовий перiод триває 30 хвилин.
Ознаки вiдокремлення плаценти вiдсутнi, кровотечi немає. Що повинна зробити акушерка з метою надання невiдкладної допомоги?

2. Хворому 32-х рокiв з ознаками
шлунково-дуоденальної кровотечi почали переливання одногрупної кровi. Пiд
час проведення бiологiчної проби з’явились скарги на бiль у попереку, загальну слабкiсть, неспокiй. Об’єктивно:
обличчя червоне, тремтiння, прискорення пульсу i дихання, задишка. Який стан
виник?
A. Гемотрансфузiйний шок
B. Цитратний шок
C. Пiслятрансфузiйна реакцiя
D. Гемолiтичний шок
E. Дихальна недостатнiсть
3. В пологове вiддiлення доставлена родiлля 30-ти рокiв у термiнi 40 тижнiв з
переймами, якi почалися 15 годин тому.
Пологи другi. Перейми слабкi, короткотривалi, повторюються через кожнi 1015 хвилин. Серцебиття плоду ритмiчне,
140/хв. Про яке ускладнення пологiв iде
мова?
A. Первинна слабкiсть пологової дiяльностi
B. Провiсники пологiв
C. Надмiрно сильна пологова дiяльнiсть
D. Слабкiсть потуг
E. Вторинна слабкiсть пологової дiяльностi
4. При взяттi вагiтної на облiк, при вимiрюваннi тазу встановлено розмiри: 23-2528-18 см. Назвiть форму тазу вагiтної:
A. Загальнорiвномiрнозвужений
B. Плоскорахiтичний
C. Простий плоский
D. Косозмiщений
E. Нормальний
5. Пацiєнтцi призначено взяття мазка на
"гормональне дзеркало". Вкажiть мiсце
взяття матерiалу для дослiдження:

A. Провести ручне вiддiлення та видалення плаценти
B. Вимiряти артерiальний тиск
C. Ввести спазмолiтики
D. Ввести утеротонiки
E. Покласти холод на низ живота
7. У вагiтної з пiзнiм гестозом у термiнi
36 тижнiв розвинувся напад судом з втратою свiдомостi. Що є першочерговим у
наданнi долiкарської допомоги?
A. Звiльнити дихальнi шляхи, зафiксувати
язик
B. Ввести еуфiлiн
C. Ввести утеротонiки
D. Ввести знеболюючi засоби
E. Ввести гiпотензивнi засоби
8. До ЖК звернулась вагiтна в термiнi 12
тижнiв вагiтностi. З якою перiодичнiстю
вагiтна повинна вiдвiдувати жiночу консультацiю в 1 половинi вагiтностi?
A. 1 раз на мiсяць
B. 2 рази на мiсяць
C. 1 раз на 10 днiв
D. Щотижня
E. 1 раз на тиждень
9. В пологовий будинок поступила вагiтна в термiнi вагiтностi 40 тижнiв зi
скаргами на тягнучий бiль у попереку i
регулярнi болючi перейми. Якi методи
знеболювання пологiв може застосувати
акушерка?
A. Дiя на рефлексогеннi зони
B. Спазмолiтики
C. Iнгаляцiя закису азоту
D. Анальгетики
E. Гiпотензивнi засоби
10. До пологового будинку поступає родiлля 28-ми рокiв на другi термiновi пологи з доношеною вагiтнiстю. При оглядi виявлено поперечне положення плоду.
Який принцип ведення пологiв доцiльний
у даному випадку?
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A. Кесарський розтин
B. Звичайне ведення пологiв
C. Накладання акушерських щипцiв
D. Стимулювання пологiв
E. Плодоруйнiвна операцiя
11. До пологового будинку доставлено
жiнку з вагiтнiстю 38 тижнiв, у зв’язку з
пiзнiм гестозом. У приймальному вiддiленнi, пiд час огляду вагiтної на кушетцi
в неї виникли судоми. Якi дiї акушерки?
A. Викликати лiкаря, стежити, щоб вагiтна не впала з кушетки
B. Викликати лiкаря, ввести протисудомнi
препарати
C. Дати наркоз, викликати лiкаря
D. Ввести гiпотензивнi препарати, викликати лiкаря
E. Розпочати iнфузiйну терапiю
12. У вiддiлення патологiї вагiтних поступила жiнка з термiном вагiтностi 42-43
тижня. Скарг немає. Строк пологiв - 3
тижнi тому. Який метод обстеження повинна запланувати акушерка?
A. УЗД
B. Кардiотокографiя
C. Кардоцентез
D. Абдоменоцентез
E. Амнiоскопiя
13. У жiночiй консультацiї проводять бесiду з жiнками про профiлактику раку
шийки матки. Головна причина - вiрус папiломи людини. Що рекомендують для
профiлактики раку шийки матки?
A. Профогляди
B. Мазок на гормональне дзеркало
C. Бактерiологiчне дослiдження
D. Бактерiоскопiче дослiдження
E. Вимiрювання базальної температури
14. До акушерки ФАПу звернулась хвора зi скаргами на слабкiсть, пiдвищення
температури тiла, бiль у колiнному суглобi. З анамнезу вiдомо, що 2 тижнi тому хворiла на ангiну. Встановлено дiагноз
- ревматизм. Якi заходи належать до первинної профiлактики ревматизму?
A. Санацiя хронiчних вогнищ iнфекцiї
B. Додержання дiєти № 10
C. Прийом аспiрину протягом 1 мiсяця
D. Обмеження фiзичної активностi
E. Введення бiцилiну-5
15. Вагiтна жiнка скаржиться на змiну
смаку, бажання їсти крейду, появу болючих трiщин у куточках рота, ламкiсть нiгтiв та випадiння волосся. Встановлено дiагноз: залiзодефiцитна анемiя. Якi продукти треба порадити збiльшити в рацiонi
вагiтної?
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A. М’ясо
B. Гарбуз
C. Горiхи
D. Сир
E. Мед
16. В гiнекологiчному вiддiленнi знаходиться жiнка пiсля операцiї з приводу позаматкової вагiтностi. Що необхiдно застосувати з метою профiлактики кровотечi?
A. Мiхур з льодом
B. Холодний компрес
C. Холодна примочка
D. Грiлка
E. Сухе тепло
17. Неповнолiтнiй працiвник звернувся iз
заявою надати йому щорiчну вiдпустку в
лiтнiй час на максимальний термiн. Яка
максимальна тривалiсть його вiдпустки?
A. Один календарний мiсяць
B. 15 календарних днiв
C. 20 календарних днiв
D. 24 календарнi днi
E. 26 календарних днiв
18. У пацiєнтки, яка лiкується у вiддiленнi
патологiї вагiтностi, виник гiпертензивний криз. Який медикаментозний засiб
застосує акушерка за призначенням лiкаря?
A. Дибазол
B. Вiкасол
C. Аспiрин
D. Анальгiн
E. Дицинон
19. У хворої 68-ми рокiв, яка страждає на
IХС, раптово виник напад ядухи. Пiд час
огляду: хвора сидить, дихання клекочуче,
утруднене, кашель з пiнистим рожевим
харкотинням, ЧД- 34/хв., Ps- 100/хв., АТ110/70 мм рт.ст. Розвиток якого патологiчного стану є найбiльш iмовiрним у даному випадку?
A. Набряк легень
B. Гiпертензивна криза
C. Легенева кровотеча
D. Напад бронхiальної астми
E. Гiперглiкемiчна кома
20. Вагiтна 32-х рокiв поступила в пологове вiддiлення в зв’язку з загрозою
передчасних пологiв у термiнi 32 тижнi.
Який iз перелiчених засобiв необхiдно
ввести з метою профiлактики респiраторного дистрес-синдрому новонародженого?
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A. Дексаметазон, бетаметазон
B. Преднiзолон
C. Антибiотики
D. Спазмолiтики
E. Препарати залiза
21. Який об’єм крововтрати в третьому
перiодi пологiв є фiзiологiчним?
A. Не бiльше 0,5% вiд маси тiла
B. Не бiльше 1% вiд маси тiла
C. Не бiльше 3% вiд маси тiла
D. Не бiльше 2% вiд маси тiла
E. Не бiльше 5% вiд маси тiла
22. Через 10 хвилин пiсля народження послiду почалась значна кровотеча iз статевих шляхiв зi згустками кровi. Послiд i
пологовi шляхи цiлi. Матка при пальпацiї
м’яка, дрябла, погано скорочується. Дно
матки на 2 поперечнi пальцi вище пупка.
Пiсля введення утеротонiкiв кровотеча
припинилась. Потiм знову повторилась.
Вкажiть причину кровотечi:
A. Гiпотонiя матки
B. Розрив матки
C. ДВЗ-синдром
D. Емболiя навколоплiдними водами
E. Коагулопатична кровотеча
23. У вагiтної жiнки в термiнi 40 тижнiв
при оглядi злiва вiд пупка пальпується голiвка плоду, прослуховується серцебиття
до 150/хв. Вкажiть положення плоду:
A. Поперечне положення, I позицiя
B. Косе положення, I позицiя
C. Поперечне положення, II позицiя
D. Тазове положення
E. Колiнне положення
24. У родiллi пологи з активною пологовою дiяльнiстю. Положення плоду поздовжнє, I позицiя, заднiй вид, головне
передлежання. Серцебиття плоду ясне,
ритмiчне, 150/хв. При вагiнальному дослiдженнi: шийка матки згладжена, вiдкриття 6 см, передлежить голiвка, визначається корiнь носа, надбрiвнi дуги ближче
до лона, позаду - переднiй кут великого
тiм’ячка. Вкажiть передлежання плоду:
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Дихання зупинилось. Через хвилину дихання вiдновилось, з рота - значна кiлькiсть пiни. Амнезiя. У сечi: бiлок 7 г/л.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Еклампсiя
B. Гiпертонiчний криз
C. Епiлепсiя
D. Черепно-мозкова травма
E. Прееклампсiя тяжкого ступеня
26. Першородiлля 28-ми рокiв з прееклампсiєю тяжкого ступеня, розмiри тазу 25-28-31-21 см. Положення плоду поздовжнє, передлежить голiвка у порожнинi малого тазу. Серцебиття плоду не
вислуховується. Напад еклампсiї. Вагiнально: вiдкриття шийки матки повне,
голiвка у вузькiй частинi малого тазу. Тактика ведення пологiв:
A. Протисудомна терапiя, плодоруйнiвна
операцiя
B. Кесарiв розтин
C. Вакуум-екстракцiя плоду
D. Стимуляцiя пологової дiяльностi
E. Пологи через природнi пологiвi шляхи
27. У жiнки 46-ти рокiв спостерiгаються
ациклiчнi матковi кровотечi, не пов’язанi
з менструальним циклом. Визначте вид
порушення менструальної функцiї:
A. Метрорагiя
B. Полiменорея
C. Опсоменорея
D. Альгоменорея
E. Менорагiя
28. В жiночу консультацiю звернулась
вагiтна з доношеною вагiтнiстю, положення плоду поздовжнє, головне передлежання, голiвка притиснута до входу
в малий таз. ОЖ- 100 см, ВСДМ- 35 см.
Визначте передбачувану масу плоду за
формулою Лєбєдєва:
A. 3500 г
B. 2800 г
C. 4500 г
D. 2500 г
E. 4000 г

A. Лобне передлежання
B. Лицьове передлежання
C. Передньоголовне передлежання
D. Тазове передлежання
E. Колiнне передлежання

29. При оглядi шийки матки у дзеркалах
акушерка побачила, що шийка конiчної
форми, рожевого кольору, зовнiшнє вiчко має круглу форму. Це свiдчить про
те, що жiнка:

25. Вагiтна жiнка у термiнi 35 тижнiв, стан тяжкий. Скарги на головний
бiль, порушення зору, миготiння "мушок"перед очима. Об’єктивно: генералiзований набряк, АТ- 180/120 мм рт.ст.
Зненацька з’явились фiбрилярнi посмикування м’язiв обличчя. Тонiчнi судоми.

A. Не народжувала
B. Лiтнього вiку
C. Народжувала
D. Вагiтна
E. Має захворювання шийки матки
30. На ФАП звернулася жiнка для профi-
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лактичного огляду. За допомогою якого
метода акушерка визначає тип конституцiї жiнки?
A. Загальне об’єктивне обстеження
B. Анамнез
C. Огляд за допомогою дзеркал
D. Пiхвове обстеження
E. УЗД
31. Хвора 31-ти рокiв поступила в гiнекологiчне вiддiлення зi скаргами на постiйний тупий бiль унизу живота, що з’явився
три днi тому, пiдвищення температура тiла до 38o C . При пiхвовому дослiдженнi
визначаються збiльшенi, болючi пiд час
пальпацiї придатки, симптом ЩоткiнаБлюмберга вiдсутнiй. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Гострий сальпiнгоофорит
B. Гострий ендоцервiцит
C. Пельвiоперитонiт
D. Параметрит
E. Гострий кольпiт
32. Породiлля скаржиться на бiль у правiй груднiй залозi. В дiлянцi болю iнфiльтрат 3х4 см з розм’якшенням у центрi.
Температура тiла 38, 5oC . Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Гнiйний мастит
B. Пневмонiя
C. Плеврит
D. Гострий лактостаз
E. Мастопатiя
33. Хворий скаржиться на появу висипки
на лiктях у виглядi яскраво-червоних вузликiв, якi покритi срiблястими лусочками з чiткими краями по периферiї. Вузлики з’явилися пiсля фiзичної травми.
Загальний стан не порушений, суб’єктивних симптомiв немає. Про яку хворобу
слiд думати?
A. Псорiаз
B. Рожевий лишай Жибера
C. Червоний вовчак
D. Червоний плоский лишай
E. Атопiчний дерматит
34. Жiнка в термiнi вагiтностi 8-9 тижнiв
скаржиться на нудоту, блювання бiльше 20 разiв на добу, слабкiсть, зниження маси тiла. Об’єктивно: шкiра блiда,
суха, температура субфебрильна, артерiальний тиск знижений. Олiгурiя, живiт
втягнутий. Вiдмiчається затримка випорожнень. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Блювання важкого ступеня
B. Блювання вагiтної середнього ступеня
C. Блювання вагiтної легкого ступеня
D. Гострий апендицит
E. Харчова токсикоiнфекцiя
35. Хвора скаржиться на бiль у правому
пiдребер’ї, що вiддає у лопатку, гiркоту та
сухiсть у ротi. Цi ознаки з’являються протягом двох рокiв пiсля вживання жирної,
смаженої, гострої їжi. Об’єктивно: стан
задовiльний, шкiра звичайного забарвлення, живiт м’який, помiрно болючий
в дiлянцi проекцiї жовчного мiхура. Яке
захворювання можна запiдозрити?
A. Хронiчний холецистит в стадiї загострення
B. Хронiчний панкреатит
C. Хронiчний колiт
D. Хронiчний гепатит в стадiї загострення
E. Цироз печiнки
36. Пiсля пологiв пацiєнтцi з гострою затримкою сечi лiкар призначив катетеризацiю сечового мiхура. Чим повинна
акушерка обробити катетер перед введенням його в сечiвник?
A. Стерильний глiцерин
B. Розчин фурацилiну
C. Розчин натрiю хлориду
D. Антисептичний розчин
E. Рiдкий вазелiн
37. Пацiєнтку 25-ти рокiв турбують бiль
у дiлянцi серця, серцебиття, пiдвищення
температури тiла, бiль у колiнних суглобах. В анамнезi частi ангiни. Тони серця
приглушенi, систолiчний шум на верхiвцi серця, колiннi суглоби болiснi, припухлi, гарячi на дотик, функцiя їх порушена.
За допомогою яких препаратiв здiйснюється етiотропна терапiя даної пацiєнтки?
A. Антибiотики
B. Препарати, що покращують метаболiчнi процеси в мiокардi
C. Глюкокортикостероїднi препарати
D. Нестероїднi протизапальнi препарати
E. Серцевi глiкозиди
38. Чоловiк отримав удар ножем у живiт. При обстеженнi: на переднiй черевнiй стiнцi рана довжиною 5 см, яка помiрно кровоточить, в її отвiр випала петля кишкiвника. Турбують бiль у животi
i спрага. Що необхiдно виконати на мiсцi
в першу чергу?

Крок М Акушерська справа (україномовний варiант) 2015 рiк

A. Накласти вологу серветку на петлi,
зафiксувати їх, знеболити
B. Вправити петлi кишкiвника в черевну
порожнину
C. Обробити петлi кишкiвника дезрозчином, вправити
D. Ввести кровозупиннi, знеболюючi,
госпiталiзувати
E. Запропонувати холодне питво, знеболити
39. 28-ми рiчна жiнка визначає вiдсутнiсть вагiтностi протягом 3-х рокiв пiсля самовiльного викидня, ускладненого
запаленням придаткiв матки. Який найбiльш iмовiрний чинник безплiддя?
A. Яєчниковий
B. Матковий
C. Цервiкальний
D. Коiтальний
E. Чоловiчий
40. У вагiтної, хворої на епiлепсiю, пiсля
самостiйного припинення прийому протисудомних препаратiв виник великий судомний напад. Якi дiї найбiльш доцiльнi в
цьому випадку?
A. Надати допомогу при нападi i викликати лiкаря
B. Ввести протисудомний препарат
C. Викликати лiкаря
D. Дати заспокiйливi препарати
E. 41. У родiллi 30-ти рокiв термiновi пологи почалися 12 годин тому. Хворiла на
скарлатину. Передбачувана маса плоду
2880 г. Останнi 2 години перейми болючi,
але сильнi, регулярнi, по 40 секунд, через 3-4 хвилини. Шийка матки згладжена, краї її товстi, щiльнi, не податливi,
вiдкриття на 2 п/пальцi. Голiвка плоду великим сегментом у входi в малий таз. Яка
головна причина можливого затяжного I
перiоду пологiв?
A. Ригiднiсть шийки матки
B. Вiк 30 рокiв
C. Перенесенi iнфекцiйнi захворювання
D. Маса плоду
E. Стояння голiвки плоду
42. У пологовий будинок поступила вагiтна 38-ми рокiв, вагiтнiсть I, 39 тижнiв.
Впродовж 1,5 тижнiв скаржиться на головний бiль, порушення зору. Пiд час обстеження жiнки виникли судоми. Якi дiї
акушерки в санпропускнику?
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A. Покликати лiкаря, запобiгти падiнню з
кушетки
B. Вимiряти артерiальний тиск, покликати лiкаря
C. Ввести протисудомнi засоби
D. Ввести гiпотензивнi препарати
E. Пiдключити крапельницю
43. Жiнка скаржиться на свербiж, печiння, болючiсть в дiлянцi зовнiшнiх статевих органiв, значнi сироподiбнi видiлення
iз пiхви. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Кандидозний кольпiт
B. Трихомонiаз
C. Гонорея
D. Герпес
E. Хламiдiйна iнфекцiя
44. На прийом до ЖК прийшла пацiєнтка
зi скаргами на безплiддя протягом 3-х рокiв регулярного статевого життя без використання засобiв контрацепцiї. З якого
методу дослiдження найдоцiльнiше розпочати обстеження?
A. Аналiз сперми статевого партнера
B. Дослiдження функцiї яєчникiв
C. УЗД
D. Бактерiоскопiчний
E. Рентгенологiчний
45. Дитина народилася вiд II вагiтностi II
нормальних пологiв з масою 3100 г, зростом 50 см. Яке щеплення необхiдно зробити в перший день життя?
A. Проти вiрусного гепатиту В
B. Проти туберкульозу
C. Проти дифтерiї
D. Проти епiдемiчного паротиту
E. Проти кору
46. Пацiєнтка 19-ти рокiв звернулася зi
скаргами на бiль у поперековiй дiлянцi
справа, часте сечовидiлення, пiдвищення
температури тiла до 39, 5oC . Захворiла
гостро пiсля купання в рiчцi. Яке захворювання можна запiдозрити у хворої?
A. Гострий пiєлонефрит
B. Хронiчний пiєлонефрит
C. Гострий цистит
D. Сечокам’яна хвороба
E. Ниркова колька
47. У потерпiлого 19-ти рокiв констатовано клiнiчну смерть. Проводиться
серцево-легенева реанiмацiя. Що з перелiченого свiдчить про ефективнiсть закритого масажу серця?
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A. Пульсацiя на соннiй артерiї
B. Пасивнi рухи грудної клiтки
C. Зниження температури тiла
D. Вiдсутнiсть свiдомостi
E. Розширенi зiницi

53. Пацiєнт 33-х рокiв скаржиться на напади ядухи з утрудненим видихом. Наприкiнцi нападу тяжко вiдходить невелика кiлькiсть склоподiбного мокротиння.
Для якого захворювання це характерно?

48. У травмованого чоловiка 35-ти рокiв рiзка болючiсть у дiлянцi кiсток тазу
внаслiдок падiння з висоти. В якому положеннi необхiдно транспортувати хворого?

A. Бронхiальна астма
B. Туберкульоз легенiв
C. Гострий бронхiт
D. Серцева астма
E. Пневмонiя

A. На дерев’яному щитi в положеннi
"жаби"
B. На дерев’яних ношах
C. Накласти шину Дiтерiхса
D. Накласти 3 шини Крамера
E. Пiдкласти пiд таз валик

54. У хворої годину тому раптово виник
сильний пекучий бiль за грудниною, який
вiддає в лiву руку та триває 35 хвилин, не
знiмається нiтроглiцерином. Об’єктивно:
тони серця ослабленi, аритмiчнi, ЧСС110/хв. Який патологiчний стан виник у
хворої?

49. Як часто потрiбно проводити генеральне прибирання у палатах новонароджених пологового будинку?
A. Через кожнi 3 днi
B. 1 раз на тиждень
C. Кожен день
D. 2 рази на тиждень
E. Через кожнi 5 днiв
50. Минуло 30 хвилин пiсля народження
плоду. Ознаки вiддiлення плаценти позитивнi. Плацента не видiляється. Почалася кровотеча. Назвiть причину кровотечi:
A. Затримка послiду в матцi
B. Затримка часточки послiду в матцi
C. Травми пологових шляхiв
D. ДВЗ-синдром
E. Розрив матки
51. Вагiтна 22-х рокiв, термiн 24-25 тижнiв. Виник бiль у попереку, озноб, пiдвищення температури тiла до 39o C . У кровi:
лейкоцити - 15, 5·109/л. У сечi: бiлок - 0,06
г/л, лейкоцити 2-4 в полi зору, бактерiурiя. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гострий пiєлонефрит
B. Цистiт
C. Прееклампсiя
D. Бактерiурiя
E. Цукровий дiабет
52. Хвора скаржиться на свербiж у пiхвi,
пiнистi бiлi. При оглядi: почервонiння i
набряк слизової оболонки пiхви, пiнистi
бiлi. Який метод дослiдження необхiдно
провести?
A. Мазок на ступiнь чистоти пiхви
B. Кольпоскопiя
C. Мазок на атиповi клiтини
D. Гiстеросальпiнгографiя
E. Визначення карiопiкнотичного iндексу

A. Гострий iнфаркт мiокарда
B. Мiокардит
C. Мiтральний стеноз
D. Ревматична хвороба
E. 55. Пiсля народження дитини стан новонародженого оцiнюють за шкалою Апгар. Якою кiлькiстю балiв оцiнюється задовiльний стан новонародженого?
A. 8-10
B. 6-7
C. 4-5
D. 2-4
E. 1-3
56. На ФАП звернулась пацiєнтка зi скаргами на бiль при вiдкриваннi рота, жуваннi та ковтаннi, загальну слабкiсть, пiдвищену пiтливiсть, короткочаснi скорочення м’язiв спини. Для якого захворювання
характернi данi симптоми?
A. Правець
B. Сказ
C. Менiнгоенцефалiт
D. Iстерiя
E. Радикулiт
57. При визначеннi групи кровi аглютинацiя еритроцитiв вiдбулась iз цолiклонами анти-А та анти-В. Якої групи дослiджувана кров?
A. АВ (IV)
B. 0 (I)
C. А (II)
D. В (III)
E. Групу визначити неможливо
58. Яке ускладнення зустрiчається найчастiше у випадку поперечного положення
плоду?
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A. Випадiння дрiбних частин плоду
B. Слабкiсть пологової дiяльностi
C. Розрив матки
D. Кровотеча з пiхви
E. Сечостатевi норицi
59. Жiнка 40-ка рокiв скаржиться на часте i болюче сечовипускання, частi позиви на сечопуск, бiль внизу живота, пiдвищення температури тiла. Захворiла раптово пiсля переохолодження. Об’єктивно: при пальпацiї живота бiль у надлобковiй дiлянцi. Сеча вiзуально мутна, мiстить кров. Ps- 88/хв., температура тiла
38, 6oC . Який попереднiй дiагноз?
A. Гострий цистит
B. Гострий колiт
C. Загострення хронiчного пiєлонефриту
D. Напад ниркової кольки
E. Гострий уретрит
60. На ФАП до акушерки звернулася вагiтна зi скаргами на висипку iз свербежем, яка з’явилася пiсля вживання апельсину. При оглядi на шкiрi верхнiх кiнцiвок та живота виявлено дисемiновану
уртикарну висипку червоного кольору.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Кропив’янка
B. Набряк Квiнке
C. Анафiлактичний шок
D. Ревматична лихоманка
E. 61. Вагiтнiй жiнцi 32-х рокiв, хворiй на
цукровий дiабет, лiкарем-гiнекологом
був призначений аналiз сечi на глюкозу.
За який промiжок часу повинна зiбрати
сечу жiнка?
A. 24 години
B. 12 годин
C. 10 годин
D. 8 годин
E. 7 годин
62. В хiрургiчне вiддiлення доставлена
хвора, яка скаржиться на бiль i випинання в правiй пахвиннiй дiлянцi, нудоту, блювання. При обстеженнi в правiй
пахвиннiй дiлянцi болiсне щiльне випинання, яке не пiддається вправленню. З
чим пов’язанi проблеми пацiєнтки?
A. Защемлена пахвинна кила
B. Гострий лiмфаденiт
C. Туберкульоз лiмфатичних вузлiв
D. Абсцес правої пахвинної дiлянки
E. Ниркова колька
63. Вагiтна 28-ми рокiв звернулася до
акушерки зi скаргами на слабкiсть, головний бiль, серцебиття пiд час фiзичного навантаження. В анамнезi: ряснi
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та тривалi менструацiї, з дитинства їсть
крейду. Об’єктивно: шкiра блiда, нiгтi
ламкi. У кровi: гемоглобiн - 60 г/л, кольоровий показник - 0,6, мiкроцитоз, ШЗЕ18 мм/год. Про яке захворювання можна
думати?
A. Залiзодефiцитна анемiя
B. Гiпопластична анемiя
C. Гемолiтична анемiя
D. Гостра постгеморагiчна анемiя
E. B12 -дефiцитна анемiя
64. Дитинi необхiдно провести першу
ревакцинацiю АКДП. Назвiть строки її
проведення:
A. 18 мiсяцiв
B. 12 мiсяцiв
C. 10 мiсяцiв
D. 8 мiсяцiв
E. 6 мiсяцiв
65. Пiд час ведення пологiв при чисто
сiдничному передлежаннi за методом
Цов’янова вiдбулося передчасне випадiння нiжок. Що необхiдно вжити для швидкого народження плоду?
A. Вилучення плоду за нiжки
B. Виконати операцiю кесарського розтину
C. Застосувати класичну ручну допомогу
D. Вилучити плiд за пахвинний згин
E. Зовнiшнiй поворот за Архангельським
66. Пiд час проведення активного патронажу на дому вагiтної у термiнi 34 тижнi, виявлено пiдвищення артерiального
тиску до 180/100 мм рт.ст., набряки нижнiх кiнцiвок. Якою повинна бути тактика акушерки?
A. Викликати швидку допомогу та госпiталiзувати вагiтну
B. Рекомендувати вiдвiдати лiкаря жiночої консультацiї у найближчий час
C. Призначити гiпотензивнi препарати
D. Рекомендувати дотримуватися дiєти
E. Повiдомити лiкаря жiночої консультацiї
67. У вагiтної жiнки у термiнi 20 тижнiв
виникли рiзкий бiль у попереку з iррадiацiєю у пах, дизуричнi явища. Пiд час сечовипускання ознаки гематурiї. Для якого захворювання характерна зазначена
симптоматика?
A. Сечокам’яна хвороба
B. Загроза викидня
C. Гострий апендицит
D. Апоплексiя яєчника
E. Позаматкова вагiтнiсть
68. Акушерка вiдкрила бiкс з перев’язу-
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вальним матерiалом та виявила, що iндикатор стерильностi не розплавився. Якi
подальшi дiї акушерки?
A. Надiслати бiкс на повторну стерилiзацiю
B. Надiслати матерiали на бактерiологiчне дослiдження
C. Написати доповiдну записку на iм’я
головного лiкаря
D. Отримати пiдтвердження запису в
"Журналi облiку стерилiзацiї"в ЦСВ
E. Використати перев’язувальний матерiал для роботи
69. На ФАП звернулася мати пацiєнтки
зi скаргами на те, що на 15-ту добу пiсля
пологiв у її дочки впав настрiй, виникли
плаксивiсть, байдужiсть до оточуючого,
не цiкавиться собою та новонародженою
дитиною, зник апетит, виникли закрепи.
Зi слiв матерi ранiше таких станiв не було. Акушерка класифiкувала наведений
стан, як:
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A. 1-1,5 л
B. 2-3 л
C. 0,5-0,7 л
D. 0,1-0,2 л
E. 3-4 л
73. Родiлля 25-ти рокiв. Вагiтнiсть перша,
40 тижнiв. Жiнка перебуває у пологовому залi. Яким чином акушерка повинна
спостерiгати за розвитком переймiв у родiллi?
A. Покласти руку на дно матки
B. Проводити аускультацiю серцебиття
плоду
C. Вимiряти артерiальний тиск у родiллi
D. Вимiряти пульс у родiллi
E. Пiдрахувати частоту дихання у родiллi
74. Чоловiк 69-ти рокiв готується до планової операцiї: трансуретральна резекцiя
простати. В анамнезi цукровий дiабет.
Оберiть вид анестезiї, найбiльш доцiльний в данiй ситуацiї:

A. Пiсляпологова депресiя
B. Астенiчний синдром
C. Ажiтована депресiя
D. Дисфоричний синдром
E. Анорексiя

A. Спинномозкова анестезiя
B. Нейролептаналгезiя
C. Внутрiшньовенний наркоз
D. Атаралгезiя
E. Ендотрахеальний наркоз

70. Пiсля проведення зовнiшнього акушерського обстеження встановлено, що
передлеглою частиною є велика, м’яка
не балотуюча частина плоду, а спина його звернена вправо. Це:

75. При прийомi на роботу акушерки
у вiддiлення патологiї вагiтностi проводиться первинний iнструктаж з охорони
працi на робочому мiсцi. Хто проводить
даний iнструктаж?

A. Тазове передлежання, друга позицiя
B. Тазове передлежання, перша позицiя
C. Тазове передлежання, заднiй вид
D. Головне передлежання, друга позицiя
E. Головне передлежання, переднiй вид

A. Завiдувач вiддiленням
B. Iнженер з охорони працi
C. Головний лiкар
D. Заступник головного лiкаря з лiкувальної роботи
E. Головна акушерка

71. Пацiєнтка 63-х рокiв перебуває на диспансерному облiку з приводу виразкової хвороби шлунка. Пiд час профiлактичного огляду висуває скарги на швидку
втомлюванiсть, виражену загальну слабкiсть, втрату апетиту, вiдразу до м’ясної
їжi. Об’єктивно: зниженого живлення,
шкiрнi покриви та видимi слизовi блiдi.
Яке ускладнення найбiльш iмовiрно виникло у хворої?

76. Дитинi 3 мiсяцi, на грудному вигодовуваннi. Пiд час активного патронажу медична сестра виявила у дитини пiдвищену
пiтливiсть, особливо в дiлянцi потилицi,
симптом "облисiння потилицi", пiдвищену дратiвливiсть, неспокiй, податливiсть
країв великого тiм’ячка. Про яке захворювання можна подумати?

A. Рак шлунка
B. Шлункова кровотеча
C. Пенетрацiя
D. Перфорацiя
E. Стеноз воротаря
72. Пiсля пологiв у жiнки впродовж 3х дiб вiдсутнi випорожнення. За призначенням лiкаря акушерка повинна поставити пацiєнтцi очисну клiзму. Який об’єм
води слiд налити у кружку Есмарха?

A. Рахiт
B. Пневмонiя
C. Гiдроцефалiя
D. Гiпотрофiя
E. Паратрофiя
77. У вiддiлення раннього дитинства дитячої лiкарнi поступила 8-ми мiсячна дитина з дiагнозом: гостра пневмонiя. Медсестра, виконуючи призначення лiкаря,
пiдготувала дитину до наступного обстеження:
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A. Рентгенографiя
B. Загальний аналiз сечi
C. Взяття калу на яйця глистiв
D. Ректороманоскопiя
E. Цистоскопiя
78. Пiд час проведення перев’язки множинних iнфiкованих ран i подряпин, нанесених собакою, якi локалiзованi на
верхнiх i нижнiх кiнцiвках, пацiєнтка поскаржилася, що три днi її турбують утруднене вiдкривання рота, болi в горлi, посiпування м’язiв, неспокiй, безсоння, почуття страху. Температура тiла 37, 5oC .
Який попереднiй дiагноз?
A. Правець
B. Ангiна
C. Сепсис
D. Глосит
E. Стоматит
79. Пiсля скiлькох рокiв життя бiльшiсть
передчасно народжених дiтей з масою тiла вiд 1000 до 2000 г не вiдрiзняються за
своїм психомоторним розвитком вiд доношених немовлят?
A. 2 - 3
B. 1 - 2,5
C. 3,5 - 4
D. 4,5 - 5
E. 5,5 - 6
80. Акушерка-практикантка разом з лiкарем веде II перiод пологiв. Як часто
вона повинна вислуховувати серцебиття
плоду з метою контролю стану плоду?
A. В паузах пiсля кожної потуги
B. Через кожних 5 хвилин
C. Пiд час прорiзування голiвки
D. Пiд час кожної потуги
E. Через кожних 15 хвилин
81. До акушерки ФАПу звернулась мати
з дитиною 3-х тижнiв зi скаргами на утруднене носове дихання та серознi видiлення з носа. В сiм’ї старша дитина 3-рокiв
хворiє на ГРВI. Який препарат найбiльш
доцiльно застосувати для профiлактики
даної хвороби?
A. Iнтерферон
B. Анальгiн
C. Фарингосепт
D. Ампiцилiн
E. Димедрол
82. Родiлля 38-ми рокiв поступила в пологовий будинок в I перiодi термiнових
пологiв. Родiлля неспокiйна, збуджена,
скарги на вiдчуття страху, сильний бiль у
животi й попереку, що не припиняється,
матка у виглядi "пiщаного годинника",
сечовипускання болюче, частини плоду
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не пальпуються. Вкажiть тактику акушерки за вiдсутностi лiкаря:
A. Негайно припинити пологову дiяльнiсть
B. Ввести окситоцин
C. Зробити епiзiотомiю
D. Зробити амнiотомiю
E. Накласти акушерськi щипцi
83. Вагiтна жiнка 32-х рокiв знаходиться
в гастроентерологiчному вiддiленнi зi
скаргами на гiркоту в ротi, ниючий бiль
у правому пiдребер’ї, нудоту, здуття живота. В анамнезi - хронiчний холецистит.
Яка дiєта необхiдна хворiй?
A. №5
B. №7
C. №10
D. №1а
E. №15
84. Дитинi 10 днiв. Пiд час огляду виявлено почервонiння шкiри i ерозiї поверхневого шару в пахвинних складках. Мати
купає дитину через день, температурний
режим не витримує. Для якого захворювання це характерно?
A. Попрiлостi II ступеня
B. Попрiлостi I ступеня
C. Везикулопустульоз
D. Пухирчатка новонародженого
E. Пiтниця
85. У родiллi 32-х рокiв пологи ускладнились нефропатiєю. За призначенням
лiкаря акушерка ввела родiллi внутрiшньом’язово у верхньо-зовнiшнiй квадрат сiдницi 25% розчин магнiю сульфату 5 мл. Iн’єкцiйну голку потрiбно ввести
пiд кутом:
A. 90o
B. 70o
C. 60o
D. 45o
E. 30o
86. В жiночiй консультацiї при оглядi вагiтної акушерка помiтила висип на шкiрi.
Об’єктивно: на шкiрi правого передплiччя двi плями круглої форми з обiдком по
периферiї iз вузликiв, пухирцiв, кiрочок у
виглядi кiлець, у центрi - лущення. Розмiри вогнищ 1-2 см в дiаметрi. Назвiть метод лабораторного дослiдження для встановлення дiагнозу:
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A. Мiкологiчне дослiдження елементiв
висипки
B. Бактерiологiчне дослiдження кровi
C. Аналiз кровi на реакцiю Васермана
(RW)
D. Аналiз калу на яйця гельмiнтiв
E. Аналiз кровi на цукор
87. У пологове вiддiлення поступила родiлля iз регулярною пологовою дiяльнiстю. Пологи II, термiн вагiтностi 39-40
тижнiв. При обстеженнi виявлено врiзування сiдничок. До якої манiпуляцiї слiд
пiдготувати родiллю?
A. Ручна допомога при чисто сiдничному
передлежаннi
B. Ручна допомога при змiшаному сiдничному передлежаннi
C. Кесарiв розтин
D. Класична ручна допомога
E. Зовнiшнiй поворот плоду на голiвку
88. Пiсля лижної прогулянки до акушерки звернулася жiнка 25-ти рокiв, яка
скаржиться на бiль у дiлянках носа, щiк
та чола. При оглядi шкiра набрякла, холодна на дотик. Що з перелiченого характеризує стан хворої?
A. Дореактивний перiод вiдмороження
B. Початкова стадiя загального вiдмороження
C. Загальне переохолодження
D. Реактивний перiод вiдмороження
E. Вiдмороження II ступеня
89. На ФАП звернулася жiнка 30-ти рокiв
зi скаргами на бiль пульсуючого характеру в дiлянцi правої великої статевої губи.
Яке захворювання можна запiдозрити?
A. Бартолiнiт
B. Аднексит
C. Кольпiт
D. Метрит
E. Цервiцит
90. Пiсля виконання iн’єкцiї акушерцi необхiдно провести дезiнфекцiю використаного iнструментарiю. Який розчин вона повинна застосувати для цього?
A. 0,2% дезактин
B. 0,5% дезактин
C. АХД 2000
D. 0,5% розчин хлорного вапна
E. Стерилiум
91. До акушерки ФАПу звернулися батьки дитини 5-ти мiсяцiв iз запитанням:
якi зуби прорiзуються першими?
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A. Два нижнi центральнi рiзцi
B. Два верхнi центральнi рiзцi
C. Два верхнi латеральнi рiзцi
D. Два нижнi латеральнi рiзцi
E. Першi молочнi моляри
92. У терапевтичному вiддiленнi знаходиться хворий на бронхоектатичну хворобу. У хворого вiддiляється харкотиння у
великiй кiлькостi. Яке положення йому
необхiдно надати для полiпшення видiлення харкотиння?
A. Дренажне
B. Вимушене
C. Горизонтальне
D. Пасивне
E. 93. До акушерки ФАПу звернулась пацiєнтка 33-х рокiв зi скаргами на незначнi
кров’янi видiлення з пiхви, переймоподiбнi болi внизу живота. З анамнезу: остання менструацiя 2 мiсяцi тому. Тест на вагiтнiсть позитивний. Ps- 80/хв., АТ- 110/80
мм рт.ст. Живiт болючий над лоном. Якими мають бути дiї акушерки?
A. Направити жiнку до стацiонару
B. Призначити токолiтики
C. Ввести утеротонiки
D. Призначити седативнi засоби
E. Ввести кровоспиннi засоби
94. Акушерка гiнекологiчного вiддiлення
обслуговує пацiєнтку 32-х рокiв. Пiд час
огляду встановлено: в дiлянцi великої залози присiнку пiхви гiперемiя, симптом
флюктуацiї, рiзка болючiсть. Який метод лiкування буде обраний?
A. Хiрургiчний розтин та дренування
абсцесу
B. Спринцювання пiхви
C. Введення порошкоподiбних лiкiв у
пiхву
D. Пiхвовi ванночки
E. Контрацептиви
95. До акушерки ФАПу звернулась мати
хлопчика 12-ти рокiв. Хлопчик скаржиться на бiль у хребтi та суглобах, загальну слабкiсть. У кровi: бластнi клiтини.
Про яке захворювання можна думати?
A. Гострий лейкоз
B. Ревматоїдний артрит
C. Системний червоний вiвчак
D. Геморагiчний васкулiт
E. Туберкульоз
96. До акушерки ФАПу звернулась мати
с дiвчинкою п’яти рокiв. Дитина висуває
скарги на вiдчуття жару та нестачу повiтря, запаморочення, шум у вухах. Об’єктивно: виражена блiдiсть шкiри, холо-
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дний липкий пiт на тiлi. Дiвчинку вжалила бджола. Який стан розвинувся у дитини?
A. Анафiлактичний шок
B. Гiперглiкемiчна кома
C. Набряк Квiнке
D. Гiпоглiкемiчна кома
E. Ацетонемiчний синдром
97. До ЖК звернулась жiнка пiсля оперативного втручання в онкодиспансерi з
приводу раку тiла матки. Яка подальша
тактика акушерки?
A. Взяти на диспансерний облiк
B. Направити до онколога полiклiнiки
C. Направити до завiдуючого ЖК
D. Направити до завiдуючого службою
E. Провести огляд
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A. Гострий апендицит
B. Перфоративна виразка
C. Перитонiт
D. Гостра кишкова непрохiднiсть
E. Ниркова колька
102. У породiллi 23-х рокiв внаслiдок лiкування антибiотиками, що вводилися
акушеркою внутрiшньом’язово 4 рази на
добу, утворився iнфiльтрат. Що, найiмовiрнiше, спричинило виникнення цього
ускладнення?
A. Введення лiкiв у одне й те саме мiсце
B. Введення непiдiгрiтого розчину
C. Занадто повiльне введення лiкiв
D. Введення лiкiв у положеннi стоячи
E. Введення лiкiв голкою №0860

98. Першовагiтна 30 рокiв, термiн вагiтностi 34 тижнi. Скаржиться на посилення рухiв плоду, особливо у другiй половинi дня. В кровi Hb- 64 г/л. Яке ускладнення виникло в даному випадку?

103. Жiнка скаржиться на вiдсутнiсть вагiтностi протягом 2-х рокiв. Засобами
контрацепцiї не користується. Пiсля вимiрювання базальної температури отримали однофазну криву. Оцiнiть результати даного обстеження:

A. Анемiя вагiтних
B. Загроза передчасних пологiв
C. Передлежання плаценти
D. Синдром нижньої порожнистої вени
E. Передчасне вiдшарування плаценти

A. Вiдсутнiсть овуляцiї
B. Нормальна температурна крива
C. Надлишок прогестерону
D. Наявнiсть овуляцiї
E. Передчасна овуляцiя

99. Жiнка 30-ти рокiв поступила в гiнекологiчне вiддiлення зi скаргами на значнi
кров’янистi видiлення зi статевих шляхiв.
Вагiтнiсть заперечує. До якого допомiжного методу дослiдження акушерка повинна пiдготувати iнструменти?

104. Пацiєнтка прооперована з приводу субсерозної лейомiоми матки. Протягом якого термiну жiнка повинна знаходитись пiд диспансерним наглядом пiсля
оперативного лiкування?

A. Роздiльне дiагностичне вишкрiбання
B. Бiопсiя шийки матки
C. Зондування порожнини матки
D. Пункцiя черевної порожнини
E. Аспiрацiйна бiопсiя
100. В гiнекологiчне вiддiлення поступила жiнка 20-ти рокiв iз ознаками гострого
живота. Остання менструацiя 2 тижнi тому. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Апоплексiя яєчника
B. Порушена позаматкова вагiтнiсть
C. Трубний аборт
D. Матковий аборт
E. Апендицит
101. На ФАП звернулася жiнка iз скаргами на постiйний бiль у правiй здухвиннiй дiлянцi, пiдвищення температури тiла, загальну слабкiсть, нудоту, одноразове блювання. Пiд час обстеження пацiєнтки акушерка виявила наступнi позитивнi симптоми: Воскресенського, Ровзiнга,
Роздольського. Для якого захворювання
характерна дана симптоматика?

A. 6 мiсяцiв
B. 10 мiсяцiв
C. 12 мiсяцiв
D. 2 роки
E. 2 мiсяцi
105. На ФАП звернулась хвора з гнiйною
раною в фазi дегiдратацiї. Яке мiсцеве лiкування найбiльш ефективне?
A. Мазева пов’язка
B. Дренування рани
C. Накладання швiв на рану
D. ПХО рани
E. Накладання гiгроскопiчної пов’язки
106. У родiллi 30-ти рокiв II перiод пологiв. Термiн вагiтностi 38-39 тижнiв, дiагностовано чисто сiдничне передлежання. Яку допомогу необхiдно надати?
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A. Ручна допомога за методом Цов’янова
B. Класична ручна допомога
C. Очiкувальна тактика
D. Ручна допомога за методом Цов’янова
II
E. Зовнiшньо-внутрiшнiй поворот плоду
на нiжку
107. Дитинi 4 тижнi. Акушерка помiтила,
що через годину пiсля ранкового годування з’явилося блювання "фонтаном".
Для якого стану характернi данi ознаки?
A. Пiлоростеноз
B. Кишковий токсикоз
C. Парентеральна диспепсiя
D. Пiлороспазм
E. Проста диспепсiя
108. У пологовий будинок поступила вагiтна в термiнi 38 тижнiв зi скаргами на
переймоподiбний бiль унизу живота. При
обстеженнi - розкриття шийки матки на
6 см. У якому перiодi пологiв знаходиться
жiнка?
A. Перший
B. Прелiмiнарний
C. Другий
D. Третiй
E. Раннiй пiсляпологовий
109. У дитини вiком 5 мiсяцiв на тiм’янiй
дiлянцi голови з’явилися себорейнi лусочки, пiд пахвами i у паху - попрiлостi. На
що вказують цi симптоми?
A. Ексудативно-катаральний дiатез
B. Рахiт
C. Лiмфатико-гiпопластичний дiатез
D. Нервово-артритичний дiатез
E. Гiпокальцiємiчний синдром
110. Пацiєнт 35-ти рокiв звернувся до
акушерки ФАПу зi скаргами на зниження зору, "туман"перед очима, двоїння
предметiв, якi виникли напередоднi. Голос гугнявий. При об’єктивному обстеженнi виявлено мiдрiаз, анiзокорiю, птоз,
сухiсть слизових оболонок. За 3 днi до захворювання вживав консервовану свинину. Яке захворювання може запiдозрити
акушерка?
A. Ботулiзм
B. Отруєння молоком
C. Отруєння метиловим спиртом
D. Стовбуровий енцефалiт
E. Розлади мозкового кровообiгу
111. Акушерку термiново покликали до
сусiдського будинку, в якому сусiд проводив ремонт електропроводки i отримав електротравму. На мiсцi пригоди акушерка виявила чоловiка без ознак життя i одна приступила до СЛР. Вкажiть
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правильне спiввiдношення вдихiв та натискань на грудну клiтку:
A. 2:30
B. 1:5
C. 2:10
D. 1:15
E. 2:15
112. Позначаючи в температурному листку показники температури пацiєнтки в
пiсляоперацiйному перiодi, акушерка помiтила, що коливання ранкової i вечiрньої температури дорiвнює в межах 12o C . Вкажiть вид гарячки:
A. Послаблювальна
B. Постiйна
C. Перемiжна
D. Хвилеподiбна
E. Атипова
113. До акушерки ФАПу звернулась вагiтна у термiнi 37 тижнiв з приводу кров’янистих видiлень з пiхви, постiйного сильного болю у верхньому вiддiлi матки,
якi виникли пiсля тупої травми живота.
Загальний стан жiнки задовiльний: АТ115/70 мм рт.ст., Ps- 80/хв. Живiт правильної овоїдної форми болючий, напружений у верхньо-правому вiддiлi. Серцебиття плоду приглушене, до 170/хв. Який попереднiй дiагноз?
A. Передчасне вiдшарування нормально
розмiщеної плаценти
B. Передлежання плаценти
C. Прирощення плаценти
D. Передчаснi пологи
E. Передчасне вiдходження навколоплiдних вод
114. Акушерка проводить профогляд
жiнки 30-ти рокiв. Жiнка скарг не висловлює. Виявлено, що розмiри матки
збiльшенi до 10 тижнiв вагiтностi, вона
щiльна, безболiсна, рухома. Шийка та
придатки не змiненi. Молочнi залози та
лiмфатичнi вузли не змiненi. До якого додаткового обстеження треба пiдготувати
жiнку?
A. Роздiльне дiагностичне вишкрiбання
матки
B. Бiопсiя
C. Кольпоскопiя
D. Зондування матки
E. Пункцiя через заднє склепiння пiхви
115. Пiд час огляду вагiтної жiнки 25-ти
рокiв у жiночiй консультацiї увагу лiкаря привернули скупченi вогнища мiхурцiв на внутрiшнiй поверхнi стегна. Мiхурцi болючi, рiзного розмiру з каламутним вмiстом. Виникають неодноразово
на одному i тому ж мiсцi. Якому дiагнозу
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вiдповiдає зазначена клiнiчна картина?
A. Оперiзувальний герпес
B. Сифiлiс
C. Трихомонiаз
D. Гонококова iнфекцiя
E. Хламiдiоз
116. В стацiонарне вiддiлення доставлено
пацiєнта 32-х рокiв, у якого пiсля вживання цитрусових розвинувся набряк обличчя, збiльшились губи та повiки, з’явився кашель. Об’єктивно: температура тiла
37, 3oC , Ps- 82/хв., АТ- 120/75 мм рт.ст. Яку
допомогу слiд надати при загрозi ядухи?
A. Провести iнтубацiю трахеї
B. Припинити контакт з алергеном
C. Ввести антигiстамiннi препарати
D. Ввести преднiзолон
E. Провести гемосорбцiю
117. У дитини важкий стан, є дефiцит маси тiла 30%, шкiра iз сiруватим вiдтiнком, зморшкувата, виникають диспепсичнi розлади. Поставте дiагноз:
A. Гiпотрофiя III ступеня
B. Гiпотрофiя II ступеня
C. Кишковий токсикоз iз ексикозом
D. Анемiя
E. Вроджена вада серця
118. Акушерка пiсляпологового вiддiлення виявила у породiллi на 3-тю добу почервонiння в дiлянцi швiв на промежинi
та гнiйнi видiлення. Яка найбiльш доцiльна тактика в цьому випадку?
A. Зняти шви
B. Провести обробку швiв
C. Призначити антибiотики
D. Провести туалет породiллi
E. Покласти холод на дiлянку швiв
119. Жiнка 23-х рокiв доставлена у клiнiку iз гострим болем унизу живота, що
iррадiює у пряму кишку, температура
40o C . Остання менструацiя 6 дiб тому.
P.V.: матка не змiнена, дещо болiсна при
змiщеннi, злiва придатки без особливостей, справа визначається ретортоподiбне утворення, болiсне при змiщеннi,
розмiром 9х4 см, що флюктуює. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?
A. Пiосальпiнкс
B. Апоплексiя яєчника
C. Гострий апендицит
D. Трубна вагiтнiсть
E. Перекрут нiжки пухлини
120. До приймального вiддiлення доставлено пацiєнта з блюванням у виглядi "кавової гущi". Хворого необхiдно транспортувати до вiддiлення:
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A. Лежачи на каталцi-ношах
B. Сидячи на крiслi-каталцi
C. Сидячи на стiльцi, лiфтом
D. Пiшки самостiйно
E. Пiшки у супроводi медсестри
121. Якi дезiнфiкуючi розчини використовують для вологого прибирання у пологових будинках?
A. 6% розчин перекису водню з 0,5%
розчином мийного засобу
B. 0,5% розчин хлорного вапна
C. 10% розчин хлорного вапна
D. 1% розчин хлорамiну
E. 0,15% розчин хлорамiну
122. У родiллi з вузьким тазом виникла
загроза розриву матки. Оберiть правильну тактику ведення пологiв:
A. Зняти пологову дiяльнiсть
B. Акушерськi щипцi
C. Кесарiв розтин
D. Стимуляцiя пологової дiяльностi
E. Епiзiотомiя
123. Першим прийомом Леопольда визначено, що в днi матки розмiщена крупна, щiльна, балотуюча частина плоду.
Третiм прийомом над входом в малий таз
визначається частина плоду м’якуватої
консистенцiї, не здатна до балотування.
Яке положення плоду дiагностовано?
A. Поздовжнє
B. Тазове
C. Поперечне
D. Головне
E. Косе
124. У пологах вiдбувся розрив промежини з пошкодженням m. sphincter ani;
стiнка прямої кишки цiла. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Розрив промежини III ступеня, неповний
B. Розрив промежини I ступеня
C. Розрив промежини II ступеня
D. Розрив промежини III ступеня, повний
E. Розрив промежини, самовiльний
125. Потерпiлому 32 роки. Кiлька хвилин
тому, працюючи в коморi, розбив пляшку
з азотною кислотою. Об’єктивно: в дiлянцi гомiлки жовтий струп, болючiсть.
Який нейтралiзуючий засiб слiд застосувати?
A. 2% розчин гiдрокарбонату натрiю
B. Вапняне молоко
C. Глiцерин
D. 5% розчин мiдi сульфату
E. 5% розчин натрiю тiосульфату
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126. До гiнекологiчного вiддiлення надiйшла жiнка з дiагнозом: позаматкова вагiтнiсть, розрив труби. При пiдготовцi до
операцiї необхiдно ВИКЛЮЧИТИ:
A. Очисну клiзму
B. Промивання шлунка
C. Туалет статевих органiв
D. Катетеризацiю сечового мiхура
E. Премедикацiю
127. Акушерка госпiталiзує вагiтну до
вiддiлення патологiї. Яку облiкову документацiю (форму) вона має оформити?
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ся жiнка зi скаргами на безплiднiсть. В
анамнезi гонорейний сальпiнгiт. Пiд час
обстеження виявлено непрохiднiсть маткових труб. За допомогою якого методу
дiагностики можна з’ясувати збереження
функцiї яєчникiв?
A. Тести функцiональної дiагностики
B. Гiстеросальпiнгографiя
C. Гiдротубацiя
D. Пертубацiя
E. Кольпоскопiя

A. №096у
B. №097у
C. №111у
D. №113у
E. №025у

132. Жiнка поступила у вiддiлення патологiї вагiтностi з приводу кров’янистих
видiлень зi статевих шляхiв. Пiд час пiхвового дослiдження: канал шийки матки
розкритий, плiдне яйце нижнiм полюсом
виступає у пiхву. Якiй стадiї аборту це вiдповiдає?

128. Акушерка пологового вiддiлення у
3-му перiодi пологiв визначила позитивнi
ознаки вiдокремлення плаценти. Послiд
не видiлився, почалася кровотеча. Яка
тактика акушерки?

A. Аборт у розпалi
B. Повний аборт
C. Загрозливий аборт
D. Неповний аборт
E. Iнфiкований аборт

A. Застосувати метод Абуладзе або
Креде-Лазаревича
B. Ввести утеротонiчнi засоби
C. Провести зовнiшнiй масаж матки
D. Провести ручне дослiдження матки
E. Холод на низ живота

133. На ФАП поступив пацiєнт iз скаргами на бiль у животi знизу злiва, частi
випорожнення (7-8 разiв на добу) з домiшками слизу та кровi. Об’єктивно: сигмоподiбна кишка пальпується у виглядi
болiсного тяжа, напружена. Яке захворювання можна запiдозрити в даному випадку?

129. На прийом звернулася пацiєнтка зi
скаргами на кров’янистi видiлення зi статевих шляхiв, переймоподiбнi болi внизу
живота. З анамнезу: вагiтнiсть 10-11 тижнiв, загроза самовiльного викидня. До
якого лiкарського втручання слiд пiдготувати пацiєнтку?
A. Видалення плiдного яйця з порожнини
матки
B. Ушивання цервiкального каналу шийки матки
C. Зондування порожнини матки
D. Лапароскопiя
E. Роздiльне дiагностичне вишкрiбання
порожнини матки i цервiкального каналу
130. Дитина 7-ми мiсяцiв хвора на рахiт.
Раптово вiдбулася зупинка дихання, посинiла, вкрилася липким потом; пролунав звучний вдих ("пiвнячий крик"). Яку
невiдкладну долiкарську допомогу необхiдно провести?
A. Натиснути на корiнь язика
B. Провести лужну iнгаляцiю
C. Дати тепле лужне пиття
D. Ввести мiж зубами шпатель, обгорнутий марлею
E. Ввести антигiстамiнний препарат
131. До жiночої консультацiї звернула-

A. Шигельоз
B. Ботулiзм
C. Сальмонельоз
D. Вiрусний гепатит
E. Холера
134. При перевiрцi стану охорони працi
лiкарнi iнспектором управлiння охорони
здоров’я були виявленi недолiки. Хто несе вiдповiдальнiсть за стан охорони працi
в лiкарнi?
A. Головний лiкар
B. Iнженер з охорони працi
C. Заступник головного лiкаря з
адмiнiстративно-господарської
роботи
D. Головна медсестра
E. Керiвник структурного пiдроздiлу
135. Акушерка оглянула доношену дитину 12-ти днiв. Її фiзичний розвиток вона
оцiнила як вiдповiдний до вiку. Яка маса тiла дитини стала пiдставою для цього
висновку?
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A. Дорiвнює масi при народженнi
B. Втрата 200 г маси
C. Збiльшення маси на 150 г
D. Збiльшення маси на 200 г
E. Втрата 150 г маси
136. До гiнекологiчного вiддiлення ЦРЛ
поступила жiнка у термiнi вагiтностi 8
тижнiв з приводу блювання тяжкого ступеня. При дослiдженнi кровi виявлено багато токсичних продуктiв обмiну; виник
ацидоз. Для усунення ацидозу жiнцi необхiдно ввести:
A. 100-150 мл 5% розчину натрiю гiдрокарбонату
B. 200 мл фiзiологiчного розчину
C. 20 мл 40% р-ну глюкози
D. 400 мл реополiглюкiну
E. Вiтамiни групи В
137. 7-рiчний хлопчик був неуважний у
класi. Вчитель звернув увагу на перiодично вiдсутнiй погляд дитини i прицмокування губами. Падiння i судом не вiдмiчалось. Пiд час короткої "вiдсутностi"не
вiдкликався на своє iм’я. Визначте тип
нападу:
A. Малий епiлептичний
B. Генералiзований тонiко-клонiчний
C. Парцiальний
D. Епiстатус
E. Джексонiвський
138. Пацiєнтка 40-ка рокiв скаржиться
на зниження пам’ятi та працездатностi,
сонливiсть, випадiння волосся. Об’єктивно: сповiльнена мова, голос низький, хриплий. Температура тiла - 35, 1oC . Набряки локалiзованi на обличчi, шиї. Риси
обличчя грубi, набряклi повiки, звуженi
очнi щiлини, товстi нiс та губи. Ps- 60/хв.,
АТ- 100/60 мм рт.ст. Тони серця ослабленi.
Яке захворювання виникло у пацiєнтки?
A. Гiпотиреоз
B. Тиреотоксикоз
C. Ендемiчний зоб
D. Гломерулонефрит
E. Набряк Квiнке
139. У хворої 60-ти рокiв два мiсяцi тому в дiлянцi лiвої молочної залози з’явилась виразка з сiрим дном. Шкiра навколо неї набрякла, дещо гiперемована.
Навколо пальпується щiльний, безболiсний iнфiльтрат. Пахвовi лiмфовузли злiва збiльшенi. Який попереднiй дiагноз?
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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
140. У першому перiодi пологiв родiлля
скаржиться на сильний бiль у животi, попереку, тенезми. Перейми сильнi, виникають через короткi промiжки, iз частотою 6 за 10 хвилин. Що повинна акушерка запропонувати родiллi до прибуття лiкаря?
A. Лягти на бiк, протилежний позицiї
плоду
B. Лягти на бiк, що вiдповiдає позицiї
плоду
C. Лягти на спину
D. Прийняти вертикальне положення тiла
E. Вiльне ходiння
141. Дитина у вiцi 3 мiсяцi. Матiр турбують поганий апетит, мерзлякуватiсть,
сонливiсть дитини. Об’єктивно: дитина
млява, голос грубий, захриплий. Спостерiгаються набряк обличчя, великий язик,
що не вмiщається в ротi, дитина не утримує голiвки, не усмiхається. Шкiрнi покриви сухi, гiпотонiя м’язiв. ЧСС- 100/хв.,
ЧД- 44/хв. Межi серця розширенi, тони
приглушенi. Який препарат призначають
при данiй патологiї пожиттєво?
A. L-тироксин
B. Мерказолiл
C. Дигоксин
D. Дiакарб
E. Пентоксил
142. У першородiллi 20-ти рокiв народився живий доношений хлопчик масою
3200 г, довжиною тiла 50 см. Через 10 хвилин при натисканнi ребром долонi над
лоном пуповина втягується в пiхву. Яка
ознака вiдокремлення плаценти була використана?
A. Кюстнера-Чукалова
B. Довженка
C. Шредера
D. Альфельда
E. Клейна
143. На плановий огляд в жiночу консультацiю звернулась вагiтна 29-ти рокiв. Вагiтнiсть II, 30 тижнiв. Пiсля зважування
встановили надмiрну прибавку маси тiла.
АТ- 150/90 мм рт.ст. Яке дослiдження слiд
обов’язково призначити вагiтнiй?
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A. Аналiз сечi на бiлок
B. Загальний аналiз сечi
C. Загальний аналiз кровi
D. Бiохiмiчний аналiз кровi
E. УЗД
144. На ФАП звернулась жiнка з термiном вагiтностi 8 тижнiв. Скарги на загальну слабкiсть, втомлюванiсть, пiдвищення температури тiла до 39, 2o C , пiтливiсть, кашель з видiленням "iржавого"харкотиння. Вкажiть iмовiрний дiагноз:
A. Крупозна пневмонiя
B. Вогнищева пневмонiя
C. Абсцес легень
D. Туберкульоз легень
E. Рак легень
145. У пацiєнта пiд час їжi раптово виник
сильний кашель, ядуха; наростає цiаноз.
Був виконаний прийом Геймлiха, але через 3 хвилини чоловiк знепритомнiв, розвинулись судоми. Якi наступнi заходи потрiбно провести?
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A. Гострий панкреатит
B. Гострий холецистит
C. Гостра кишкова непрохiднiсть
D. Тромбоз мезентерiальних судин
E. Перфоративна виразка дванадцятипалої кишки
148. Хвора 58-ми рокiв прийшла на прийом до акушерки зi скаргами на бiль та
наявнiсть пухлиноподiбного утворення
в дiлянцi заднього проходу, пiдвищення
температури тiла до 38o C . Пiд час огляду: на 7 годинах за умовним циферблатом
бiля ануса наявний iнфiльтрат грушоподiбної форми розмiрами 3х5 см, верхiвкою в бiк задньої крипти. Перiанальнi
шкiрнi складки згладженi, пальпацiя iнфiльтрату викликає посилення болю; в
центрi iнфiльтрату пальпується дiлянка
розм’якшення. Який попереднiй дiагноз?
A. Гострий парапроктит
B. Геморой
C. Анальна трiщина
D. Рак прямої кишки
E. Полiп прямої кишки

A. Конiкотомiя
B. Трахеостомiя
C. Iнтубацiя трахеї
D. Доступ свiжого повiтря
E. Масаж грудної клiтки

149. Машиною ШМД доставлено породiллю i новонародженого. Пологи вдома,
плiд народився масою 3400 г, доношений,
родiлля в задовiльному станi. У яке вiддiлення потрiбно госпiталiзувати жiнку?

146. До акушерки ФАПу звернувся чоловiк 50-ти рокiв зi скаргами на неприємнi
вiдчуття в задньому проходi, iнодi бiль i
видiлення кровi пiд час акту дефекацiї.
Який попереднiй дiагноз?

A. Обсервацiйне
B. Патологiї вагiтних
C. Фiзiологiчне пiсляпологове вiддiлення
D. Гiнекологiчне вiддiлення
E. Пологове вiддiлення

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

150. Бiль має такi характеристики: перiодичнiсть, сезоннiсть, локалiзацiя болю
у верхнiй частинi епiгастральної дiлянки, тiсний зв’язок з прийомом їжi (15-60
хвилин пiсля їжi), зменшення болiсного
вiдчуття пiсля блювання та застосування
тепла. Для якого захворювання це характерно?

147. Хворий скаржиться на сильний оперiзуючий бiль у верхнiй половинi живота,
нудоту, невпинне блювання. Об’єктивно:
стан важкий, Ps- 100/хв., АТ- 90/60 мм
рт.ст. Язик сухий, живiт роздутий. Пiд
час пальпацiї живiт напружений, болючий у верхнiх вiддiлах. На шкiрi обличчя жовто-синюшно-багрянi плями. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Виразкова хвороба шлунка
B. Виразкова хвороба дванадцятипалої
кишки
C. Неспецифiчний виразковий колiт
D. Ентерит
E. Рак шлунка
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