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Акушерство 2

1. Родiлля 40 тижнiв, положення плода
поздовжнє, голiвка притиснута до входу в
малий таз, розмiри таза: 27-28-31-17. Iндекс
Соловйова - 14 см. Дiагональна кон’югата
- 9,5 см. Яка форма кiсткового таза?

A. Плоскорахiтичний
B. Поперечнозвужений
C. Простий плоский
D. Таз нормальних розмiрiв
E. Загальнорiвномiрнозвужений

2. Породiлля народила доношеного хло-
пчика вагою 4000 г. Плацента вiддiлилась
самостiйно, з усiма оболонками i часточка-
ми. Розривiв м’яких тканин пологовихшля-
хiв немає. Матка перiодично розслабляє-
ться, iз статевої щiлини видiляється кров зi
згустками. Яку допомогу має надати аку-
шерка?

A. Зовнiшнiй масаж матки
B. Ручна ревiзiя порожнини матки
C. Введення кровозамiнникiв
D. Введення кровоспинних препаратiв
E. Введення знеболюючих

3. У першовагiтної при дослiдженнi зовнi-
шнiх розмiрiв нормального тазу ґудзики
тазомiра були присутнi мiж найвiддаленi-
шими точками гребнiв клубових кiсток i
визначена найбiльша вiдстань. Чому в се-
редньому дорiвнює ця вiдстань?

A. 28-29 см
B. 25-26 см
C. 30-31 см
D. 12,5-13 см
E. 20-21 см

4. У родiллi при веденнi послiдового перiо-
ду акушерка визначила, що затискач, який
був накладений на пуповину бiля статевої
щiлини, опустився приблизно на 10 см. Якiй
ознацi вiдокремлення плаценти це вiдповi-
дає?

A. Альфреда
B. Довженко
C. Клейна
D.Мiкулiча
E.Шредера

5. У першородiллi у послiдовому перiодi
через 15 хвилин ознаки вiдокремлення пла-
центи позитивнi. При потужуваннi послiд
не видiляється. Який iз способiв видiлення
послiду зовнiшнiми прийомами може бути
найбiльш фiзiологiчним i досить ефектив-
ним?

A. Абуладзе
B. Гентера
C. Креде-Лазаревича
D. Креде-Лазаревича пiд наркозом
E. Епштейна

6. Першовагiтна 20-ти рокiв з iнтенсивною
пологовою дiяльнiстю. Скарги на голов-

ний бiль, порушення зору, загальмованiсть.
АТ- 180/110 мм рт.ст., набряки нiг, передньої
черевної стiнки. Голова плода в порожнинi
малого тазу. Серцебиття плода ясне, ритмi-
чне, 180/хв. Вiдкриття шийки матки повне.
Яка тактика ведення пологiв?

A.Накладання акушерських щипцiв
B. Кесарiв розтин
C. Плодоруйнiвна операцiя
D. Стимуляцiя пологової дiяльностi
E. Консервативне ведення пологiв з епiзiо-
томiєю

7.Малий косий розмiр голiвки доношеного
плода становить:

A. 9,5
B. 11
C. 12
D. 13,5
E. 14

8. Термiновi пологи. Народився хлопчик
масою 4200 г. В анамнезi у матерi 3 абор-
ти, останнiй iз септичним ускладненням,
тривалим лiкуванням. Третiй перiод по-
логiв триває 30 хвилин. Ознаки вiддiлення
плаценти негативнi. Кров’янистi видiлення
вiдсутнi. Яка можлива патологiя III перiо-
ду пологiв?

A. Справжнє прирощення плаценти
B. Слабкiсть послiдових перейм
C. Кровотеча
D. Травма м’яких пологових шляхiв
E. Дефект послiду

9. Який симптом є дiагностично значущим
при клiнiчно вузькому тазi?

A. Генкеля-Вастена
B.Шредера
C. Гентера
D.Абуладзе
E. Кюстнера-Чукалова

10. При зовнiшньому акушерському обсте-
женнi першовагiтної жiнки встановлено:
дно матки розмiщено посерединi мiж пу-
пком i мечоподiбним вiдростком, ВСДМ-
28 см, ОЖ- 80 см. Серцебиття плода ясне,
ритмiчне, 140/хв., справа нижче пупка. Ваш
дiагноз:

A. Вагiтнiсть I, 32 тижнi
B. Вагiтнiсть I, 18 тижнiв
C. Вагiтнiсть I, 30 тижнiв
D. Вагiтнiсть I, 24 тижнi
E. Вагiтнiсть I, 20 тижнiв

11. Вагiтна скаржиться на задишку, рiзке
збiльшення живота. Термiн вагiтностi 29-
30 тижнiв. Обвiд живота - 120 см. Висота
стояння дна матки - 38 см. Матка напруже-
на. Частини плода визначити неможливо.
Серцебиття плода приглушене до 140/хв.
Про яке ускладнення йде мова?
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A. Багатоводдя
B. Багатоплiддя
C. Прееклампсiя
D. Дистрес плода
E. Бронхiальна астма

12. В гiнекологiчне вiддiлення госпiталiзо-
вана вагiтна в термiнi 11-12 тижнiв зi скар-
гами на тягнучий бiль в нижнiх вiддiлах
живота, кров’янистi видiлення зi статевих
шляхiв. Пiд час огляду у дзеркалах: части-
ни плiдного яйця у цервiкальному каналi,
кров’янистi видiлення у великiй кiлькостi.
До якої манiпуляцiї слiд пiдготувати пацi-
єнтку?

A. Кюретаж стiнок порожнини матки
B. Роздiльне дiагностичне вишкрiбання
матки
C. Зондування матки
D. Накладання циркулярного шва на шийку
матки
E. Взяття мазкiв на ”гормональне дзерка-
ло”

13. Ви акушерка ФАПу. Проводите зовнi-
шнє акушерське обстеження за допомогою
прийомiв Леопольда-Левицького. Дно ма-
тки знаходиться посерединi мiж лоном i
пупком. Визначте термiн вагiтностi:

A. 16 тижнiв
B. 12 тижнiв
C. 20 тижнiв
D. 30 тижнiв
E. 36 тижнiв

14. Ви акушерка жiночої консультацiї.
Проводите заняття з питань статевого здо-
ров’я. Обговорюючи фази нормального
менструального циклу, Ви повiдомите про
змiни, що вiдбуваються в яєчниках пiд час
овуляцiї, а саме:

A. Розрив фолiкула i вихiд яйцеклiтини
B. Утворення жовтого тiла менструацiї
C. Продукування прогестерону
D. Утворення жовтого тiла вагiтностi
E. Створення умов для iмплантацiї

15. Ви акушерка пологового вiддiлення.
Родiлля 25-ти рокiв. Пологи I, термiновi.
II перiод пологiв. II момент бiомеханiзму
пологiв. Положення плода повздовжнє, I
позицiя, переднiй вид, потиличне передле-
жання. Як називається II момент бiомеха-
нiзму пологiв?

A. Внутрiшнiй поворот голiвки
B. Згинання голiвки
C. Розгинання голiвки
D. Внутрiшнiй поворот тулуба, зовнiшнiй
поворот голiвки
E. Додаткове згинання голiвки

16. Ви акушерка пологового вiддiлення.
Породiлля 25-ти рокiв. Проводите огляд
пологових шляхiв на цiлiсть. Встановлено:
шийка матки цiла, є пошкодження задньої

стiнки пiхви, шкiри та м’язiв промежини.
М’яз, що стискає задньопрохiдний отвiр i
слизова оболонка прямої кишки не пошко-
дженi. Встановiть дiагноз:

A. Розрив промежини II ст.
B. Розрив промежини I ст.
C. Розрив промежини III ст.
D. Розрив промежини IV ст.
E. Розрив пiхви

17. У породiллi через 5 годин пiсля перших
нормальних пологiв зi статевих шляхiв ви-
дiлилось до 150 мл кровi зi згустками. Ма-
тка тiстуватої консистенцiї. Пiд час зовнi-
шнього масажу матки видiлилось ще 200
мл кровi. Яке ускладнення виявила аку-
шерка пiсляпологового вiддiлення:

A.Пiзня пiсляпологова кровотеча
B. Розрив шийки матки
C. Дефект послiду
D. Рання пiсляпологова кровотеча
E.Нормальне скорочення матки

18.Акушерка проводить зовнiшнє акушер-
ське обстеження у вагiтної в термiнi 32 ти-
жнi. Визначено: в дiлянцi дна матки паль-
пуються 2 великi частини плода, над вхо-
дом у таз - балотуюча щiльна, кругла ча-
стина плода. Обвiд живота - 110 см, висота
дна матки - 38 см. Ваш дiагноз:

A. Багатоплiддя
B. Багатоводдя
C. Великий плiд
D.Аномалiя розвитку плода
E.Помилка в дiагностицi термiну вагiтностi

19. Вагiтна, що знаходиться в палатi iн-
тенсивної терапiї з дiагнозом: вагiтнiсть 1,
35 тижнiв. Прееклампсiя важкого ступеня,
поскаржилась на рiзкий бiль в животi, по-
яву згусткiв кровi з пiхви. Про виникнення
якого ускладнення свiдчать данi симптоми?

A.Передчасне вiдшарування плаценти
B.Початок передчасних пологiв
C. Передлежання плаценти
D. Гiпотонiя матки
E. Коагулопатична кровотеча

20.Яка ознака свiдчить про незрiлiстьший-
ки матки?

A.Шийка матки вiдхилена до крижа
B.М’яка консистенцiя шийки матки
C. Канал шийки прохiдний для одного
пальця
D. Довжина шийки менша, нiж 1 см
E. Шийка матки розташована по провiднiй
вiсi таза

21.Ви працюєте у пологовiй залi. У родiллi
в II перiодi пологiв припинилось просуван-
ня голiвки плода, яка вже опустилась на
тазове дно. Серцебиття плода на потугу -
100/хв., аритмiчне. Ваша тактика:



Акушерство 4

A. Епiзiотомiя
B. Перiнеотомiя
C. Амнiотомiя
D. Клейдотомiя
E. Кранiотомiя

22. В пологовiй залi народжує повторно-
вагiтна 38-39 тижнiв вагiтностi. Акушер-
ка надає ручну допомогу за Цов’яновим
I. При якому видi тазового передлежання
найбiльш доцiльно надавати таку допомо-
гу?

A. Чисто сiдничне передлежання
B. Ножне передлежання
C. Колiнне передлежання
D. Змiшане сiдничне передлежання
E. Головне передлежання

23. Родiлля поступає у пологове вiддiлення
у активнiйфазi пологiв зi скаргами на силь-
ний бiль в животi пiсля перiоду iнтенсивної
пологової дiяльностi, незначну кровотечу
iз вагiни. Стан тяжкий, шкiра блiда, свiдо-
мiсть сплутана, АТ- 80/40 мм рт.ст. Матку
при зовнiшньому обстеженнi пальпувати
не вдається. Контуруються частини плода
в животi. В анамнезi: кесарiв розтин. ЧСС
плода - 60/хв. Який дiагноз є найвiрогiднi-
шим?

A. Розрив матки
B. Передлежання плаценти
C. Передлежання пуповини
D. Вiдшарування плаценти
E. Передчаснi пологи

24. Раннiй пiсляпологовий перiод у поро-
дiллi 26-ти рокiв, ускладнився матковою
кровотечею. Пологовi шляхи при оглядi
цiлi. Матка м’яка, погано реагує на зовнi-
шнiй масаж. Послiд цiлий. Що є причиною
пiсляпологової кровотечi?

A. Гiпотонiя матки
B. Розрив промежини
C. Порушення згортання кровi
D. Гематома пологових шляхiв
E. Розрив матки

25. Ви акушерка ФАПу. З’явились за ви-
кликом до вагiтної. Вагiтна 22-х рокiв. Тер-
мiн вагiтностi 7-8 тижнiв. Скарги на блю-
вання до 10-12 раз на добу, постiйну нудоту,
видiлення слини сягає 1,0 л за добу. Вагiтна
виснажена, помiтно схудла. Об’єктивно:
шкiра блiда, суха. Язик сухий, запах аце-
тону з рота. Пульс - 120/хв., АТ- 90/60 мм
рт.ст., ЧД- 30/хв., температура тiла - 37,8oC ,
зменшення видiлення сечi. Вашi дiї:

A. Негайна госпiталiзацiя до гiнекологiчно-
го стацiонару
B. Негайна госпiталiзацiя до iнфекцiйного
вiддiлення
C. Звернутись в жiночу консультацiю
D. Призначити амбулаторне лiкування
E. Призначити жарознижуючi засоби

26. Ви акушерка жiночої консультацiї.
Проводите вимiрювання зовнiшнiх розмi-
рiв тазу. При пельвiометрiї Вами встанов-
лено: distantia spinarum - 26 см, distantia cri-
starum - 29 см, distantia thochanterica - 32 см.
Conjugata externa - 20 см. Iндекс Соловйо-
ва - 16 см. Визначте величину справжньої
кон’югати:

A. 11 см
B. 9 см
C. 10 см
D. 12 см
E. 13 см

27. Ви акушерка пологового вiддiлення.
Першородiлля, термiн вагiтностi 42-43 ти-
жнi. Перейми по 20 секунд через 5-6 хвилин
протягом 4 годин. При внутрiшньому аку-
шерському дослiдженнi: вiдкриття шийки
матки 3 см, плоский плiдний мiхур, пере-
длежить голiвка, притиснута до входу в ма-
лий таз. Встановiть дiагноз:

A. Вагiтнiсть I, 42-43 тижнi, переношена, I
перiод пологiв, латентна фаза
B. Вагiтнiсть I, 42-43 тижнi, переношена, I
перiод пологiв, активна фаза
C. Вагiтнiсть I, 42-43 тижнi, переношена, II
перiод пологiв
D. Вагiтнiсть I, 42-43 тижнi, переношена,
передчасне вiдходження вод
E. Вагiтнiсть I, 42-43 тижнi, переношена, I
перiод пологiв, раннє вiдходження вод

28. Ви акушерка пологового вiддiлення.
Породiлля 28-ми рокiв, III перiод пологiв.
Активна тактика. Ви проводите огляд по-
слiду на цiлiсть. Вами встановлено: розмi-
ри плаценти: 15х20 см, товщина зменшена,
маса - 750,0 г, пуповина тонка, в наявностi
дiлянки петрифiкатiв i жирового переро-
дження, є вогнища некрозу. Це свiдчить
про:

A.Переношену вагiтнiсть
B.Невиношування вагiтностi
C. Нормальну доношену вагiтнiсть
D. Дистрес плода пiд час вагiтностi
E. Дистрес плода пiд час пологiв

29. Пiсля народження послiду у породiллi
було виявлено дефект часточки плацен-
ти. Яку манiпуляцiю необхiдно виконати
за вiдсутностi лiкаря?

A. Ручне обстеження стiнок порожнини
матки
B.Провести ампутацiю матки
C. Накласти шов на шийку матки
D. Ввести утеротонiки
E. Ввести спазмолiтики

30. При внутрiшньому акушерському до-
слiдженнi у родiллi визначили повне роз-
криття шийки матки. Вкажiть на скiльки
сантиметрiв розкриття шийки матки вва-
жається повним:
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A. 10-12 см
B. 9-10 см
C. 8-10 см
D. 6-7 см
E. 5-7 см

31. У родiллi 30-ти рокiв, пологи II тер-
мiновi, серцебиття плода - 140/хв. Голiвка
в порожнинi малого тазу, розкриття ший-
ки матки повне. Плодовий мiхур вiдсутнiй.
Який перiод пологiв?

A. II перiод
B. I перiод
C. III перiод
D. Пiсляпологовий перiод
E. Прелiмiнарний перiод

32. Вкажiть обов’язкову умову для прове-
дення знеболювання при наявностi регу-
лярної пологової дiяльностi:

A. Розкриття ш/м на 3-4 см
B. Розкриття ш/м на 2-3 см
C. Розкриття ш/м на 4-6 см
D. Розкриття ш/м на 6-8 см
E. Вiдходження навколоплiдних вод

33. В пологовiй палатi перебуває вперше-
народжуюча 22-х рокiв. Пiсля вилиття нав-
колоплiдних вод акушерка пропальпувала
у неї над лоном поперечну борозну.Що це?

A. Контракцiйне кiльце
B. Цервiкальний канал
C. Верхнiй сегмент
D.Мiжостьова лiнiя
E. Нижнiй сегмент

34. В пологовiй палатi перебуває вперше-
народжуюча 25-ти рокiв. Пiсля вилиття
навколоплiдних вод акушерка провела вну-
трiшнє акушерське обстеження i встанови-
ла передньоголовне передлежання. Вка-
жiть провiдну точку при цьому передле-
жаннi:

A. Велике тiм’ячко
B.Мале тiм’ячко
C. Середина лобного шва
D. Пiдборiддя
E. Нiс

35. Вагiтна 20-ти рокiв. При зовнiшньому
акушерському обстеженнi визначено, що
у днi матки пальпується округла, щiльна,
балотуюча частина плода, спинка розта-
шована з лiвого боку матки. Визначте пе-
редлежання та позицiю плода:

A. Тазове передлежання, перша позицiя
B. Головне передлежання, перша позицiя
C. Тазове передлежання, друга позицiя
D. Головне передлежання, друга позицiя
E. Поперечне положення, перша позицiя

36. Яким розмiром голiвка проходить пло-
скорахiтичний таз?

A.Прямим розмiром
B.Малим косим
C. Середнiм косим
D. Великим косим
E. Вертикальним розмiром

37.Породiлля звернулася до акушерки ФА-
Пу зi скаргами на пiдвищення to до 39-40oC ,
бiль внизу живота, головний бiль, спрагу,
слабкiсть. Пологи вiдбулися тиждень тому,
розриви на шийцi матки. При пiхвовому
дослiдженнi визначається iнфiльтрат злiва
вiд матки. Попереднiй дiагноз:

A.Параметрит
B. Ендометрит
C. Сальпiнгоофорит
D.Пельвiоперитонiт
E.Метроендометрит

38. У вагiтної плiд розташований у пов-
здовжньому положеннi сiдничного пере-
длежання другої позицiї. Де краще вислу-
хати серцевi тони плода?

A.Праворуч вище пупка
B.Праворуч нижче пупка
C. Праворуч на рiвнi пупка
D. Лiворуч вище пупка
E. Лiворуч нижче пупка

39.У пологовий будинок поступила вагiтна
зi скаргами на переймоподiбний бiль внизу
живота в термiнi 37 тижнiв. При вагiналь-
ному обстеженнi: розкриття шийки матки
на 5 см. У якому перiодi пологiв знаходи-
ться родiлля?

A. У першому перiодi пологiв
B. У прелiмiнарному перiодi
C. У другому перiодi пологiв
D. У третьому перiодi пологiв
E. -

40.Вагiтна - I вагiтнiсть 36 тижнiв поступає
в пологовий будинок у вiддiлення патологiї
вагiтних з ознаками пiзнього гестозу. Який
документ повинна мати при собi вагiтна?

A.Обмiнну карту
B. Iндивiдуальну карту вагiтної та породiллi
C. Карту диспансерного спостереження
D. Iсторiю пологiв
E. Контрольну карту спостереження

41. Пiд час пологiв акушерка за призна-
ченням лiкаря використала препарат для
профiлактики кровотечi у третьому перiо-
дi пологiв. Який це препарат?

A.Окситоцин
B. Еуфiлiн
C. Вiкасол
D.Но-шпа
E. Хлорид кальцiю

42. В жiночу консультацiю звернулася жiн-
ка в термiнi вагiтностi 6 тижнiв, вагiтнiсть
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не бажана. До якого термiну вагiтностi мо-
жна провести медичний аборт?

A. До 12 тижнiв вагiтностi
B. До 16 тижнiв вагiтностi
C. До 20 тижнiв вагiтностi
D. До 18 тижнiв вагiтностi
E. До 14 тижнiв вагiтностi

43. Через 10 годин вiд початку пологiв при
повному розкриттi маткового вiчка вiдi-
йшли свiтлi навколоплiднi води. Пiсля цьо-
го пологова дiяльнiсть рiзко ослабла: по-
туги короткi, нерегулярнi, слабкi, голiвка
плода не просувається. Який характер по-
логової дiяльностi?

A. Вторинна слабкiсть пологової дiяльностi
B. Дискоординована пологова дiяльнiсть
C. Первинна слабкiсть пологової дiяльностi
D.Первинна i вторинна слабкiсть пологової
дiяльностi
E. Тетанiя матки

44. У 26-рiчної породiллi на 4-ту добу пiсля
пологiв почалась маткова кровотеча, яка
склала 400 мл. Загальний стан погiршує-
ться: температура тiла - 36,7oC , Ps- 94/хв.,
АТ- 90/70 мм рт.ст. Матка болюча, дно її
на рiвнi пупка. При пiхвовому дослiдженнi:
шийка матки розкрита до 4 см, за внутрi-
шнiм вiчком визначається м’яка тканина,
згортки кровi. При оглядi кровотеча поси-
лилась. Яка подальша тактика?

A. Iнструментальна ревiзiя порожнини
матки
B. Введення препаратiв, що скорочують
матку
C. Надпiхвова ампутацiя матки
D. Ручне обстеження порожнини матки та
видалення часток плаценти, що затрима-
лась
E. Зовнiшнiй масаж матки пiсля споро-
жнення сечового мiхура

45. У I перiодi пологiв у родiллi при пiхво-
вому дослiдженнi встановлено лобне пере-
длежання плода. Яка тактика ведення по-
логiв?

A. Кесарiв розтин
B.Накладання акушерських щипцiв
C. Вакуумна екстракцiя плода
D. Витягання плода за тазовий кiнець
E.Плодоруйнiвна операцiя

46. Родiлля 28-ми рокiв доставлена до по-
логового будинку з бурхливою пологовою
дiяльнiстю. Пологи першi. Розмiри таза:
23-25-28-18 см. Ознака Генкеля-Вастена по-
зитивна. Родiлля збуджена, живiт напру-
жений, болiсний в нижнiх вiддiлах. Контра-
кцiйне кiльце на рiвнi пупка, розташоване
косо. Голiвка плода притиснута до входу в
малий таз. Серцебиття плода - 140/хв. Яке
ускладнення виникло у родiллi?

A. Загроза розриву матки
B. Розпочатий розрив матки
C. Завершений розрив матки
D.Надмiрна пологова дiяльнiсть
E. Дискоординацiя пологової дiяльностi

47. Повторнонароджуюча 26-ти рокiв у
термiнi 40 тижнiв. Перейми почались 8 го-
дин тому. 2 години тому вiдiйшли навколо-
плiднi води. Положення плода повздовжнє,
головне передлежання. ОЖ- 100 см, ВДМ-
42 см. Перейми через 4-5 хвилин, по 10-15
секунд.Шийка матки згладжена, вiдкриття
4 см. Плодового мiхура немає. Голiвка пло-
да притиснута до входу в малий таз. Яке
ускладнення виникло у пологах?

A.Первинна слабкiсть пологової дiяльностi
B.Передчасне вiдходження навколоплiдних
вод
C. Вторинна слабкiсть пологової дiяльностi
D. Дискоординована пологова дiяльнiсть
E. Клiнiчно вузький таз

48. У породiллi при пiхвовому дослiдженнi
на передлежачiй голiвцi, розташованiй в
порожнинi малого таза, пальпується нiс,
рот i пiдборiддя плода, звернене до лона.
Про яке передлежання плода можна дума-
ти?

A. Лицеве передлежання
B.Передньоголовне передлежання
C. Лобове передлежання
D. Переднiй вид потиличного передлежан-
ня
E. Заднiй вид потиличного передлежання
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1. В яку фазу менструального циклу
шийковий слиз при висушуваннi має хара-
ктерну картину у виглядi листка папоротi
(товстi стебла, вiд яких вiдходять чiткi ли-
сточки пiд кутом +90o) у здорової жiнки?

A. Середина циклу 14-15 день (перiод овуля-
цiї)
B. В першу фазу до 12-13 дня
C. В другу половину циклу 16-28 день
D. Впродовж всього циклу
E. Одразу пiсля менструацiї

2. Хвора, 22 роки, звернулась до ж/к зi скар-
гами на затримку менструацiї на 5 мiсяцiв.
Протягом останнiх 3-х рокiв менструацiї
нерегулярнi (1 раз в 3-4 мiсяцi). Замiжня
2 роки. Вагiтностей не було. Менархе з 16
рокiв. Виражене ожирiння i ознаки гiрсути-
зму. P.V.: матка звичайних розмiрiв; яєчники
з обох сторiн збiльшенi, щiльнi, рухомi, без-
болiснi. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. СиндромШтейна-Левенталя
B. Синдром Кiарi-Фромеля
C. Синдром Iценко-Кушинга
D. СиндромШихана
E. СиндромШерешевського-Тернера

3. На диспансерному облiку в ЖК знахо-
диться жiнка впродовж 5-ти рокiв. Матка
збiльшена до 8 тижнiв. На останньому при-
йомi вiдмiчено швидке зростання пухлини
до 13-14 тижнiв. Яке показане лiкування?

A. Оперативне
B. Консервативне
C. Гормональне
D. Променева терапiя
E. Комбiноване лiкування

4. Пiд час профiлактичного огляду у жiнки
36-ти рокiв при пальпацiї молочних залоз
виявлено ущiльнення у правiй молочнiй за-
лозi. З анамнезу вiдомо, що пацiєнтка пе-
рiодично вiдчуває бiль у зазначенiй дiлянцi
(частiше перед менструацiєю). Яке дода-
ткове дослiдження Ви запропонуєте жiнцi?

A. УЗД молочних залоз
B. УЗД органiв малого тазу
C. Загальний аналiз кровi, загальний аналiз
сечi
D. Флюорографiя органiв грудної клiтки
E. Бактерiологiчне дослiдження

5. Пацiєнтка 20-ти рокiв замiжня впродовж
1,5 рокiв. Вагiтнiсть при регулярному ста-
тевому життi без використання засобiв кон-
трацепцiї не наступає. З анамнезу: чоловiк
здоровий, у самої пацiєнтки вагiтностей не
було. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Первинне безплiддя
B. Вторинне безплiддя
C. Абсолютне безплiддя
D. Вiдносне безплiддя
E. Яєчникове безплiддя

6. До жiночої консультацiї звернулася жiн-
ка зi скаргами на безплiднiсть. В анамнезi
гонорейний сальпiнгiт. Пiд час обстеження
виявлено непрохiднiсть маткових труб. За
допомогою якого методу дiагностики мо-
жна з’ясувати збереження функцiї яєчни-
кiв?

A. Тести функцiональної дiагностики
B. Гiстеросальпiнгографiя
C. Гiдротубацiя
D.Пертубацiя
E. Кольпоскопiя

7. Ви акушерка ФАПу. Звернулась пацiєн-
тка 49-ти рокiв зi скаргами на ряснi мен-
струацiї. При обстеженнi встановлено: тiло
матки збiльшене до 10-12 тижнiв вагiтно-
стi, нерiвної поверхнi, рухоме, безболiсне,
шийка матки цилiндрична, чиста. Склепiн-
ня глибокi. Придатки не визначаються, без-
болiснi. Встановiть попереднiй дiагноз:

A.Фiбромiома матки
B. Вагiтнiсть 14-15 тижнiв
C. Хорiонепiтелiома
D. Саркома тiла матки
E. Рак ендометрiю

8.Пацiєнтка прооперована з приводу субсе-
розної лейомiоми матки. Протягом якого
термiну жiнка повинна знаходитись пiд ди-
спансерним наглядом пiсля оперативного
лiкування?

A. 6 мiсяцiв
B. 10 мiсяцiв
C. 12 мiсяцiв
D. 2 роки
E. 2 мiсяцi

9. Акушерка за призначенням лiкаря бере
мазок у хворої на ступiнь чистоти пiхви. З
якого мiсця береться мазок?

A. Заднього склепiння пiхви
B.Цервiкального каналу
C. Передньо-бокового склепiння пiхви
D. Будь-якої стiнки пiхви
E. З уретри

10. Пiд час огляду жiнки 40-ка рокiв аку-
шерка ФАПу виявила, що тiло матки щiль-
ної консистенцiї, горбисте, збiльшене в
розмiрах до 7-8 тижнiв вагiтностi, рухоме
при змiщеннi, чутливе. Придатки без па-
тологiчних змiн. Параметрiї вiльнi. Жiнка
скаржиться на пiдвищену крововтрату пiд
час менструацiй, кровотечу, загальну сла-
бiсть. Шкiрнi покриви i видимi слизовi блiдi.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Симптомна мiома матки
B. Кiста обох яєчникiв
C. Рак ендометрiю
D. Дисфункцiональна маткова кровотеча
E. Гормонпродукуюча пухлина яєчника

11.Хвора 48-ми рокiв скаржиться на загаль-
ну слабкiсть, рiзке схуднення, збiльшення
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живота в об’ємi, болi внизу живота. Клiнiка
виникла пiвроку тому. Менструацiя не по-
рушена, вагiтностей не було. Живiт збiль-
шений в розмiрах. Вагiнально: шийка матки
чиста. Матку пропальпувати неможливо. З
обох бокiв вiд матки визначаються щiль-
нi, горбистi, нерухомi пухлини, якi запов-
нюють порожнину малого таза. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Рак яєчникiв
B. Рак тiла матки
C.Мiома матки
D. Кiсти яєчникiв
E. Кiстома яєчникiв

12.Лiкарж/к попередив акушерку, щоб вона
приготувала все необхiдне для розширеної
проби Шиллера. Якi розчини повинна пiд-
готувати акушерка?

A. 3% розчин оцтової кислоти, 3% розчин
Люголя
B. 20% розчин сульфасалiцилової кислоти
C. 1% дiамантовий зелений
D. 3% розчин перекису водню
E. 2% розчин новокаїну, 3% розчин Люголя

13. Огляд шийки матки за допомогою гiне-
кологiчних дзеркал дозволяє визначити:

A. Величину, форму шийки матки, колiр
слизової оболонки, характер видiлень
B. Консистенцiю, рухомiсть шийки матки
C. Патологiчнi змiни в параметрi, ендометрiї
D. Внутрiшньоепiтелiальний рак шийки
матки
E. Стан внутрiшнього вiчка шийки матки

14.Хвора 25-ти рокiв звернулася до акушер-
ки ФАПу зi скаргами на значнi пiнистi ви-
дiлення iз вагiни протягом тижня, печiння
та свербiж в областi генiталiй. При огля-
дi слизова вагiни гiперемiйована. В областi
уретри визначаються бiлi, пiнистого хара-
ктеру видiлення. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Трихомонадний кольпiт
B. Гонорея
C. Хламiдiоз
D. Кандидомiкоз вагiни
E. Бактерiальний вагiноз

15. До акушерки звернулася жiнка 42-х ро-
кiв зi скаргами на ряснi, тривалi менструа-
цiї. Як називається це порушення?

A. Гiперполiменорея
B. Альгодисменорея
C. Аменорея
D. Фiзiологiчний стан пiд час менструацiї
E.Метрорагiя

16. Жiнка 68-ми рокiв скаржиться на свер-

бiж, печiння зовнiшнiх статевих органiв.
При оглядi визначається сухiсть шкiри зов-
нiшнiх статевих органiв, атрофiя статевих
губ. Який попереднiй дiагноз?

A. Крауроз
B. Вульвiт
C. Кольпiт
D. Лейкоплакiя
E. Рак зовнiшнiх статевих органiв

17. У жiнки 55-ти рокiв при оглядi дiагно-
стували повне випадiння матки. Виберiть
тактику ведення:

A.Оперативне лiкування
B. Лiкувальна гiмнастика
C. Рекомендувати пiхвовий песарiй
D. Тiльки диспансерний нагляд
E. Застосування пiхвових тампонiв

18.Пацiєнтка 22-х рокiв, звернулася в жiно-
чу консультацiю з скаргами на зеленувато-
жовтi видiлення з пiхви з неприємним запа-
хом, свербiж в дiлянцi пiхви, бiль при сечо-
спусканнi. Про яке захворювання йде мова?

A. Трихомонiаз
B. Кандидоз
C. Бактерiальний вагiноз
D. Хламiдiоз
E. Гонорея

19. У пацiєнтки 37-ми рокiв, пiд час огля-
ду при проведеннi проби Шиллера виявленi
свiтлi дiлянки на шийцi матки. На який ме-
тод дослiдження необхiдно направити пацi-
єнтку?

A. Кольпоскопiю
B. Лапароскопiю
C. Бiопсiю
D. Ультразвукове дослiдження
E. Дiагностичне вишкрiбання

20. Хвора 29-ти рокiв доставлена брига-
дою швидкої допомоги в стацiонар зi скар-
гами на гострi болi внизу живота, блю-
вання, часте сечовипускання. При оглядi:
живiт помiрно здутий, симптом Щоткiна-
Блюмберга - позитивний. Пульс - 88/хв.,
температура - 37oC . При бiмануальному до-
слiдженнi: тiло матки щiльне, не збiльшене,
рухоме, не болюче, справа та спереду вiд
матки пальпується утворення 6х6 см, туго-
еластичної консистенцiї, рiзко болюче при
змiщеннi, злiва додатки не визначаються,
видiлення слизовi. Який найiмовiрнiший дi-
агноз?

A.Перекрут нiжки пухлини яєчника
B.Апоплексiя яєчника
C. Кишкова непрохiднiсть
D.Ниркова колька
E. Гостре запалення придаткiв матки
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1. У дитини вiком 7 мiсяцiв пiдвищи-
лась температура тiла до 39oC , двiчi бу-
ло блювання та тричi рiдкi випорожнення
зеленувато-сiрого кольору з великою кiль-
кiстю слизу. Об’єктивно: стан дитини тяж-
кий. Шкiра суха блiда. Велике тiм’ячко за-
пале. Живiт здутий, болючий при пальпа-
цiї. Для якої кишкової iнфекцiї характернi
данi симптоми?

A. Сальмонельоз
B. Шигельоз
C. Ешерихiоз
D. Полiомiєлiт
E. Черевний тиф

2. Формула Зайцевої використовується для
розрахунку:

A. Добового об’єму молока
B. Добового дiурезу
C. Артерiального тиску
D. Ваги дитини
E. Зросту дитини

3. Дiвчинка 14-ти рокiв скаржиться на бо-
лi в животi, нудоту, блювання. Об’єктивно:
жовтушнiсть шкiрних покривiв, збiльшен-
ня печiнки, ахолiчнi випорожнення, сеча
кольору ”пива”. Ваш дiагноз:

A. Вiрусний гепатит
B. Гострий холецистит
C. Iнфекцiйний мононуклеоз
D. Жовчнокам’яна хвороба
E. Гострий гастрит

4. У дитини 5-ти рокiв спостерiгається на-
бряк мигдаликiв, незначне бiлувате наша-
рування, збiльшення регiональних лiмфо-
вузлiв. Лiкар запiдозрив дифтерiю та при-
значив з метою пiдтвердження дiагнозу ба-
ктерiологiчне дослiдження мазку. З яких
дiлянок необхiдно провести мазок?

A. Зiв та нiс
B. З-пiд язика
C. Носогорло
D. Зiв
E. Задня стiнка глотки

5. Мати дитини 3-х рокiв скаржиться на ка-
шель, який поступово пiдсилювався впро-
довж 2-х тижнiв. Об’єктивно: стан здоров’я
дитини середньої важкостi, температура
тiла - 37,6oC , шкiра блiда. Частий напа-
доподiбний кашель, закiнчується видiлен-
ням склоподiбного харкотиння та глибо-
ким свистячим вдихом. Вкажiть найбiльш
iмовiрний дiагноз:

A. Кашлюк
B. Гостра респiраторна вiрусна iнфекцiя
C. Кiр
D. Туберкульоз внутрiшньогрудних лiмфа-
тичних залоз
E. Пневмонiя

6. До акушерки ФАПу звернулася мати

дитини вiком 6-ти рокiв, у якої спостерi-
гається пiдвищення температури тiла до
38,6oC , вологий кашель. Тиждень тому ди-
тина перехворiла на грип. Об’єктивно: за-
гальний стан середньої тяжкостi, шкiра
блiда. Перкуторно: вкорочення перкутор-
ного звуку. Аускультативно: дихання осла-
блене, крепiтацiя в нижнiх вiддiлах грудної
клiтки справа. Вкажiть захворювання, для
якого найбiльш характернi данi симптоми:

A. Пневмонiя
B. Бронхiальна астма
C. Гострий бронхiт
D. Хронiчний бронхiт
E. Плеврит

7. Хлопчик 12-ти рокiв скаржиться на бiль
у хребтi та суглобах, загальну слабкiсть. В
загальному аналiзi кровi: бластнi клiтини.
Про яке захворювання можна думати?

A. Гострий лейкоз
B. Ревматоїдний артрит
C. Системний червоний вовчак
D. Геморагiчний васкулiт
E. Туберкульоз

8. Дитина народилася вiд першої вагiтностi
з вагою 2900 г. При народженнi виявленi
множиннi вади розвитку: мiкроцефалiя, ка-
таракта, глухота, вроджена вада серця.Ма-
терi 18 рокiв. В першi три тижнi вагiтностi
перенесла гостре iнфекцiйне захворюван-
ня. Яке iнфекцiйне захворювання матерi
стало найбiльш ймовiрною причиною да-
ної патологiї новонародженої дитини?

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

9. Дитинi 5 рокiв. При оглядi на долонях
спостерiгається пластинчате лущення. Яке
захворювання слiд дiагностувати?

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

10. До якої дiагностичної процедури слiд
пiдготувати дитину, якщо у неї сильний го-
ловний бiль, блювання, ригiднiсть потили-
чних м’язiв, позитивний симптом Кернiга?

A. Люмбальна пункцiя
B. МРТ голови
C. ЕКГ
D. Офтальмоскопiя
E. Лабораторнi методи дослiдження

11. Акушерка ФАПу запiдозрила у дiв-
чинки 5-ти рокiв гострий пiєлонефрит. Зi
слiв матерi у дитини температура - 38,5oC ,
загальна слабкiсть, млявiсть, погiршення
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апетиту, сеча каламутна. Який аналiз вка-
зує на пiдвищення кiлькостi формених еле-
ментiв в 1 мл сечi?

A. Аналiз сечi за Нечипоренком
B. Аналiз сечi за Амбурже
C. Загальний аналiз сечi
D. Аналiз сечi за Зимницьким
E. Добовий дiурез

12. При оглядi новонародженої дитини вi-
ком 1 доба, акушерка пологового будинку
виявила рухливе утворення на голiвцi, що
не виходить за межi однiєї кiстки, при паль-
пацiї флюктує. Який патологiчний стан за-
пiдозрить акушерка?

A. Кефалогематома
B. Перелом кiстки черепа
C. Внутрiшньочерепна травма
D. Пологова пухлина
E. Гемангiома

13. Вкажiть iнтервали мiж вакцинацiями
проти полiомiєлiту:

A. 2 мiсяцi
B. 1 тиждень
C. 1 мiсяць
D. 10 днiв
E. 3 мiсяцi

14. Акушерку ФАПу викликали до дитини
1,5 рокiв, яка хворiє другу добу. У дитини
гавкаючий кашель, голос захриплий, ди-
хання чутне на вiдстанi, утруднений вдих,
блiдiсть шкiри, пероральний цiаноз. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Стенозуючий ларинготрахеїт
B. Обструктивний бронхiт
C. Вогнищева пневмонiя
D. Гострий бронхiт
E. Плеврит

15. До акушерки ФАПу звернулася мати
дiвчинки 8-ми рокiв зi скаргами на погiр-
шення загального стану дитини, вiдмову
вiд їжi, одноразове блювання, частi випо-
рожнення. Об’єктивно: пiдвищення темпе-
ратури тiла до 38,5oC ; бiль у животi, зi слiв

матерi, випорожнення рiдиннi, з домiшка-
ми слизу, з прожилками кровi. При пальпа-
цiї живота: сигмоподiбна кишка болюча i
спазмована. Який препарат слiд пiдготува-
ти за призначенням лiкаря?

A. Нiфуроксазид
B. Лактобактерин
C. Димедрол
D. Пенiцилiн
E. Еуфiлiн

16. До акушерки звернулась мати з 1,5-
рiчною дитиною, зi скаргами на незвичайнi
змiни в кiнцiвках, неспокiй дитини. Об’є-
ктивно: дитина неспокiйна, плаче. Нижнi
кiнцiвки зiгнутi в колiнних та кульшових
суглобах, стопи в станi рiзкого плантар-
ного згинання, пальцi кистей рук тонiчно
напруженi, рука нагадує ”руку акушера”.
Про яке захворювання треба думати?

A. Спазмофiлiя, карпопедальний спазм
B. Спазмофiлiя, ларингоспазм
C. Спазмофiлiя, еклампсiя
D. Латентна форма спазмофiлiї
E. Рахiт, перiод розпалу

17. Акушерка проводить плановий огляд
дiвчинки 6-ти мiсяцiв. У дитини майже зни-
кла пiдшкiрна жирова клiтковина на живо-
тi, кiнцiвках, маса тiла знизилась на 24%.
На що вказують цi симптоми?

A. Гiпотрофiя II ступеня
B. Хронiчний гастрит
C. Гiпотрофiя I ступеня
D. Простий гастроентерит
E. Гiпотрофiя III ступеня

18. Дитину вкусила комаха у пiдборiддя. На
мiсцi укусу шкiра почервонiла, швидко по-
чав поширюватись набряк обличчя, шиї.
Якiй патологiї вiдповiдає такий стан?

A. Набряк Квiнке
B. Кропив’янка
C. Спазмофiлiя
D. Больовий шок
E. Алергiчний дiатез
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1. Пацiєнтка 30-ти рокiв скаржиться на
iнтенсивний нападоподiбний бiль у право-
му пiдребер’ї з iррадiацiєю у праве плече
та лопатку, нудоту, повторне блювання.
З анамнезу вiдомо, що протягом 2-х ро-
кiв хворiє на жовчнокам’яну хворобу. Яке
ускладнення виникло?

A. Печiнкова колiка
B. Ниркова колiка
C. Печiнкова недостатнiсть
D. Гостра ниркова недостатнiсть
E. Хронiчна ниркова недостатнiсть

2. Жiнка звернулася зi скаргами на поси-
лення болю в епiгастрiї, слабкiсть, запамо-
рочення, задишку, серцебиття, вiдмiчає вiд-
ходження калу чорного кольору. Назвiть
найбiльш ймовiрне ускладнення захворю-
вання:

A. Шлункова кровотеча
B. Гострий гастрит
C. Стеноз воротаря
D. Перфорацiя виразки
E. Печiнкова колiка

3. У пацiєнтки з пневмонiєю, на фонi лi-
кування антибiотиками розвинулась кри-
за: температура тiла знизилась протягом
2-х годин з 40,3oC до 36,2oC . При цьому
самопочуття погiршилось; пацiєнтка зблi-
дла, вкрилась холодним потом, скаржиться
на слабкiсть, потемнiння в очах, АТ- 70/40
мм рт.ст., Рs- 100/хв., ниткоподiбний. Яке
ускладнення найбiльш iмовiрне в даному
випадку?

A. Колапс
B. Непритомнiсть
C. Кардiогенний шок
D. Гостра серцева недостатнiсть
E. Анафiлактичний шок

4. Пацiєнтка скаржиться на схуднення (10
кг за останнiй мiсяць), вiдрижку тухлими
яйцями, постiйний бiль в епiгастрiї, вiдразу
до м’яса. Аналiз калу на приховану кров,
реакцiя - позитивна; при езофагогастро-
дуоденоскопiї з бiопсiєю виявлено атиповi
клiтини. Про яке захворювання може йти
мова?

A. Рак шлунка
B. Виразкову хворобу шлунка
C. Хронiчний гастрит
D. Хронiчний гепатит
E. Виразкову хворобу 12-палої кишки

5. Хвора 37-ми рокiв скаржиться на не-
здужання, зниження працездатностi, пiдви-
щення температури тiла до 37,6oC , першiн-
ня в горлi, кашель з видiленням слизистого
харкотиння, якi з’явились через 4 днi пiсля
перенесеної ГРВI. Об’єктивно: загальний
стан задовiльний. Перкуторно: легеневий
звук; аускультативно:жорстке дихання, по-
одинокi сухi хрипи. Рентгенографiя органiв

грудної клiтки - без змiн. Який дiагноз най-
бiльш iмовiрний?

A. Гострий бронхiт
B. Хронiчний бронхiт
C. Негоспiтальна пневмонiя
D. Бронхоектатична хвороба
E. Бронхiальна астма

6. До акушерки звернулась жiнка 28-ми
рокiв, яка скаржиться на загальну слаб-
кiсть, кровотечi з ясен, крововиливи на
шкiрi. Хворiє 8 рокiв. Об’єктивно: шкiра
блiда. На шкiрi грудної клiтки кровови-
ливи рiзного розмiру та кольору (темно-
червоного, синього, зеленого, жовтого).
Лiмфатичнi вузли не збiльшенi. Печiнка,
селезiнка не збiльшенi. Який найiмовiрнi-
ший попереднiй дiагноз?

A. Тромбоцитопенiчна пурпура
B. Гемофiлiя
C. Геморагiчний васкулiт
D. Хронiчний лiмфолейкоз
E. Хронiчний мiєлолейкоз

7. Хвора 31-го року звернулась до ФАПу зi
скаргами на сильний бiль в лiвiй половинi
попереку з iррадiацiєю в пахвинну дiлянку,
вiдмiчає частi позиви до сечовипускання.
Хвора збуджена, симптом Пастернацького
злiва рiзко позитивний. Який стан розви-
нувся у пацiєнтки?

A. Ниркова колька
B. Гострий пiєлонефрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Хронiчний пiєлонефрит
E. Хронiчний гломерулонефрит

8. До акушерки ФАПу звернулась жiнка
33-х рокiв зi скаргами на ниючий бiль у
правому пiдребер’ї з iррадiацiєю пiд праву
лопатку, гiркий присмак у ротi. При дослi-
дженнi дуоденального вмiсту у порцiї В -
лейкоцити, бактерiї. Найiмовiрнiший дiа-
гноз:

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

9. Акушерку ФАПу викликали до жiнки
25-ти рокiв. Мати хворої розповiла, що пi-
сля фiзичного навантаження у неї раптово
з’явилось вiдчуття голоду, тремор, пiтли-
вiсть, судоми i вона втратила свiдомiсть. В
анамнезi: цукровий дiабет, тип I. Найiмо-
вiрнiший попереднiй дiагноз:

A. Гiпоглiкемiчна кома
B. Печiнкова кома
C. Уремiчна кома
D. Тиреотоксична кома
E. Анафiлактичний шок

10. Пацiєнт 60-ти рокiв перенiс два iнфар-
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кти мiокарда. За вiдсутностi фельдшера
вiн звернувся у ФАП до акушерки зi скар-
гами на погiршення свого стану: посту-
пово наростала втомлюванiсть, з’явилася
задишка, спочатку при звичайному, а зго-
дом навiть при невеликому фiзичному на-
вантаженнi, серцебиття, у другiй половинi
дня почали набрякати кiсточки. Яке ускла-
днення розвинулося у пацiєнта?

A. Хронiчна серцева недостатнiсть
B. Гостра серцева недостатнiсть
C. Вада серця
D. Гостра судинна недостатнiсть
E. Гiпертонiчний криз

11. До акушерки ФАПу у вiдсутнiсть
фельдшера звернулася пацiєнтка 22-х ро-
кiв. Скаржиться на напади експiраторної
задухи, якi виникають пiд час роботи в ар-
хiвi бiблiотеки. Пiд час нападу пацiєнтка
вимушена сiдати, спираючись на руки, така
поза полегшує видих. Який дiагноз можна
припустити?

A. Бронхiальна астма
B. Хронiчний бронхiт
C. Ексудативний плеврит
D. Туберкульоз легень
E. Негоспiтальна пневмонiя

12. Пацiєнту встановлено попереднiй дiа-
гноз: хронiчний панкреатит. Яке обстежен-
ня необхiдно провести для пiдтвердження
дiагнозу?

A. Аналiз сечi на дiастазу
B. Холецистографiю
C. Колоноскопiю
D. Фiброгастроскопiю
E. Дуоденальне зондування

13. Назвiть захворювання алергiйного ге-
незу, яке характеризується швидким вини-
кненням нашкiрi висипу пухирцевого хара-
ктеру, який при оглядi нагадує ”географi-
чну карту” та супроводжується свербежем:

A. Кропив’янка
B. Анафiлактичний шок
C. Сiнна лихоманка
D. Набряк Квiнке
E. Сироваткова хвороба

14. У пацiєнтки пiсля внутрiшньом’язово-
го введення цефтриаксону виникла рiзка
слабкiсть, вiдчуття нестачi повiтря, запа-
морочення. Жiнка блiда, дихання поверх-
неве, пульс - 100/хв., АТ- 80/50 мм рт.ст.
Який препарат необхiдно застосувати в

першу чергу?

A. Адреналiн
B. Еуфiлiн
C. Кофеїн
D. Димедрол
E. Строфантин

15. У хворої на гострий iнфаркт мiокар-
да на фонi посилення больового синдро-
му та аритмiї з’явились рiзка блiдiсть шкi-
ри, акроцiаноз, АТ- 80/40 мм рт.ст. Про яке
ускладнення можна подумати?

A. Кардiогенний шок
B. Серцева астма
C. Набряк легень
D. Непритомнiсть
E. Перикардит

16. Пацiєнтка 45-ти рокiв, поступила у при-
ймальне вiддiлення з такими проблемами:
сильний бiль у дiлянцi серця стискаючого
характеру, який вiддає в лiву руку трива-
лiсть бiльше 30 хвилин. Застосування нi-
троглiцерину ефекту не дало. Яке захво-
рювання слiд запiдозрить?

A. Iнфаркт мiокарда
B. Стенокардiю
C. Набряк легень
D. Пневмонiю
E. Остеохондроз

17. Пацiєнтка скаржиться на бiль в епiга-
стральнiй дiлянцi, який виникає через 15
хвилин пiсля вживання їжi, блювання, пiсля
якого вiдмiчається полегшення. Для якого
захворювання характернi такi симптоми?

A. Виразкова хвороба шлунка
B. Виразкова хвороба 12-ти палої кишки
C. Цироз печiнки
D. Хронiчний гепатит
E. Хронiчний холецистит

18. В стацiонар поступила жiнка з iнтен-
сивним оперiзуючим болем у надчеревнiй
дiлянцi, нудотою, блюванням. Погiршення
стану пов’язує з вживанням алкоголю та
жирної, гострої їжi. В сечi пiдвищена дiа-
стаза. Який препарат слiд пiдготувати за
призначенням лiкаря?

A. Контрикал
B. Сульфат магнiю
C. Альмагель
D. Лазикс
E. Цiанокобаламiн
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1. Пацiєнт 60-ти рокiв звернувся зi скар-
гами на неприємнi вiдчуття в задньому про-
ходi, перiодично - бiль i домiшки кровi пiд
час дефекацiї. При пальцевому дослiджен-
нi прямої кишки виявлено три варикознi
вузли, якi розмiщенi бiля задньопрохiдного
отвору. З чим пов’язанi проблеми пацiєн-
та?

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

2. Пацiєнтка 65-ти рокiв пiсля вживання
жирної та гострої їжi звернулась на ФАП
зi скаргами на гострий бiль в епiгастраль-
нiй та лiвiй пiдребернiй дiлянках оперiзу-
ючого характеру, багаторазове блюван-
ня. Об’єктивно: Ps- 120/хв., АТ- 100/60 мм
рт.ст., язик сухий, обкладений. Живiт пiд
час пальпацiї болючий в епiгастрiї, вiдсу-
тня пульсацiя черевної аорти. Який попе-
реднiй дiагноз?

A. Гострий панкреатит
B. Гострий гастрит
C. Загострення виразкової хвороби шлунка
D. Гострий апендицит
E. Гострий холецистит

3. Ви працюєте акушеркою у гiнекологi-
чному вiддiленнi. Хвора пiсля операцiї з
приводу фiбромiоми матки, скаржиться на
здуття живота, невiдходження газiв. Про
що можна думати?

A. Парез кишкiвника
B. Хвороба Крона
C. Виразкова хвороба шлунка
D. Гострий колiт
E. Механiчна кишкова непрохiднiсть

4. Пацiєнтцi 24 роки, була виконана опе-
рацiя кесаревого розтину. На третю добу
пiсля операцiї вiдчула важкiсть в животi,
здуття його, гази не вiдходять. Якi дiї аку-
шерки в даному випадку?

A. Поставити газовiдвiдну трубку
B. Покласти вантаж на живiт
C. Покласти холод на живiт
D. Поставити лiкувальну клiзму
E. Поставити сифонну клiзму

5. У хворого 45-ти рокiв, ножове поранен-
ня грудної клiтки. Стан важкий. АТ- 100/60
мм рт.ст., пульс - 110/хв., задишка, цiаноз,
пiдшкiрна емфiзема в лiвiй половинi гру-
дної клiтки, повiтря входить i виходить че-
рез рану. Якi повиннi бути першочерговi дiї
при наданнi медичної допомоги?

A. Накласти оклюзiйну пов’язку
B. Накласти стерильну пов’язку
C. Накласти кровозупинний джгут
D. Ввести кровозамiнники
E. Накласти iммобiлiзуючу пов’язку

6. Хвора 45-ти рокiв звернулась на ФАП,
захворiла 8 годин тому, коли вперше вiд-
чула бiль в епiгастральнiй дiлянцi, нудоту.
Через деякий час бiль змiстився в праву
половину живота, донизу, було одноразо-
ве блювання. При пальпацiї вiдмiчається
рiзкий бiль в правiй здухвиннiй дiлянцi,
напруження м’язiв, позитивний симптом
Щоткiна-Блюмберга. Ця клiнiчна карти-
на дозволяє запiдозрити:

A. Гострий апендицит
B. Гострий холецистит
C. Гострий пiєлонефрит
D. Кишкову непрохiднiсть
E. Гострий панкреатит

7. До акушерки дiагностичного вiддiлення
звернуласяжiнка, яка хворiла на виразкову
хворобу шлунка. Пiсля вечерi рiзко вини-
кла слабiсть, запаморочення, при акушерцi
було блювання ”кавовою гущею”. Шкiр-
нi покрови блiдi, вологий, холодний пiт на
чолi, пульс - 110/хв., слабкий, АТ- 100/60
мм рт.ст.Живiт м’який, помiрно болючий в
епiгастрiї. Про яке ускладнення слiд поду-
мати?

A. Гостра шлункова кровотеча
B. Перфоративна виразка
C. Гострий панкреатит
D. Пенетрацiя виразки шлунка
E. Кровотеча з товстого кишкiвника

8. До акушерки ФАПу звернувся хлопець
14-ти рокiв, який впав з велосипеда. Скар-
житься на виражений бiль в дiлянцi ни-
жньої третини правого передплiччя. При
оглядi виявлено крововилив, припухлiсть
тканин в мiсцi травми, наявна деформацiя
передплiччя. Що з травмованим?

A. Перелом кiсток
B. Травматичний вивих
C. Забiй м’яких тканин
D. Розрив сухожилкiв
E. Розтягнення зв’язок

9. До акушерки ФАПу звернулася жiнка
38-ми рокiв зi скаргами на бiль в правому
пiдребер’ї, який iррадiює в праве плече, ло-
патку. Було блювання з домiшками жовчi.
Захворiла пiсля надмiрного вживання сма-
женої їжi. При оглядi: склери жовтуватi,
язик обкладений. При пальпацiї живiт м’я-
кий, рiзко болючий в правому пiдребер’ї,
позитивний симптом Ортнера. Що слiд за-
пiдозрити?
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A. Гострий холецистит
B. Гострий апендицит
C. Гострий панкреатит
D. Правобiчна ниркова колiка
E. Перфоративна виразка шлунка

10. Пацiєнтка пологового будинку знахо-
диться на лiкуваннi в пульмонологiчному
вiддiленнi, скаржиться на частий кашель
iз зригуванням пiнистою кров’ю яскраво-
червоного кольору, задишку, слабкiсть.
Об’єктивно: шкiра обличчя блiда, темпе-
ратура тiла - 39,2oC , зригування пiнистою
кров’ю, що посилюється при кашлi. Для
якого ускладнення це характерно:

A. Легенева кровотеча
B. Синдром Ранд-Ослера
C. Пухлина кардiї
D. Синдром Меллорi-Вейса
E. Кровотеча виразки шлунка

11. До Вас на ФАП звернулася жiнка зi
скаргами на бiль, вiдчуття жару в лiвiй го-
мiлцi, пiдвищення to тiла до 38,3oC . Хворiє
два днi. При оглядi Ви виявили на переднiй
поверхнi гомiлки набряк, почервонiння з
чiткими краями, пухирцi, заповненi жовту-
ватим вмiстом. Вкажiть iмовiрний дiагноз:

A. Бешиха
B. Опiк
C. Правець
D. Газова гангрена
E. Сибiрка

12. Пацiєнтка 48-ми рокiв, поступила в хi-
рургiчне вiддiлення зi скаргами на нудоту,
блювання, переймоподiбний бiль у живо-
тi, невiдходження газiв. Об’єктивно: жи-
вiт здутий, при пальпацiї болiсний, пери-
стальтика кишечника вiдсутня, визначає-
ться позитивний симптом Склярова. Вка-
жiть захворювання, для якого характернi
данi ознаки:

A. Кишкова непрохiднiсть
B. Перфоративна виразка шлунка
C. Гострий апендицит
D. Гострий холецистит
E. Гострий панкреатит

13. Жiнка 32-х рокiв скаржиться на рiзкий
бiль у правому пiдребер’ї, який з’явився пi-
сля вживання смаженого м’яса. При об-
стеженнi вiдмiчається напруження м’язiв
i болючiсть у правому пiдребер’ї. Вкажiть
патогномонiчнi симптоми, характернi для
даного захворювання:

A. Симптоми Ортнера, Кера
B. Симптоми Ровзiнга, Воскресенського
C. Симптоми Роздольського, Мейо-Робсона
D. Симптоми Ситковського, Керте
E. Симптоми Кохера, Бортом’є-Мiхельсона

14. Ви стали випадковим свiдком бiйки, в
результатi якої один iз учасникiв отримав

рiзану рану передплiччя з пошкодженням
артерiї. Який спосiб тимчасової зупинки
кровотечi Ви застосуєте першочергово?

A. Пальцьове притискання
B. Тампонада рани
C. Стискальна пов’язка
D. Асептична пов’язка
E. Припiдняте положення

15. Пiд час приймання їжi потерпiлий ра-
птово перервав енергiйну розмову на пiв-
словi, схопився на ноги, руки судомно охо-
плюють шию, на обличчi страх, обличчя
синiє i набрякає на очах. Ви повиннi в пер-
шу чергу виконати:

A. Прийом Геймлiха
B. Штучну вентиляцiю легень
C. Непрямий масаж серця
D. Конiкотомiю
E. Трахеотомiю

16. До ФАПу звернулась жiнка 30-ти ро-
кiв зi скаргами на бiль в дiлянцi соска лi-
вої молочної залози. При оглядi: на шкiрi
соска й ареоли сухi, щiльнi кiрочки, трi-
щини з яскраво-червоною поверхнею, що
мокнуть. У пахвовiй дiлянцi злiва пальпу-
ються безболiснi лiмфатичнi вузли. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Рак Педжета
B. Екзема соска злiва
C. Мастопатiя
D. Алергiчний дерматит
E. Хронiчний мастит

17. До акушерки ФАПу звернулась пацiєн-
тка 54-х рокiв зi скаргами на загальну слаб-
кiсть, лихоманку, головний бiль. St. localis:
права гомiлка набрякла, почервонiнняшкi-
ри з чiткими межами, мiсцями пухирi рiзної
величини, наповненi серозним ексудатом.
Яке захворювання слiд запiдозрити?

A. Бульозна форма бешихи
B. Еритематозна форма бешихи
C. Некротична форма бешихи
D. Еризипелоїд
E. Флебiт

18. До акушерки ФАПу звернувся чоловiк
76-ти рокiв зi скаргами на постiйний бiль в
дистальних вiддiлах нижнiх кiнцiвок, який
посилюється вночi, онiмiння пальцiв стоп.
Шкiра блiда, холодна, суха, виражена гiпо-
трофiя м’язiв обох гомiлок, вiдсутня пуль-
сацiя на пiдколiнних артерiях. Яке захво-
рювання слiд запiдозрити?

A. Облiтеруючий атеросклероз
B. Облiтеруючий ендартерiїт
C. Хвороба Рейно
D. Варикозна хвороба
E. Посттромбофлебiтичний синдром
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1. Жiнцi 42-х рокiв, хворiй на гострий
аднексит, лiкарем-гiнекологом було при-
значено в/м введення цефтрiаксону по 1 г
два рази на день. Перед введенням антибiо-
тика акушеркою була проведена в/ш проба
на чутливiсть до лiкарського засобу. Через
який час потрiбно оцiнити результат даної
проби?

A. Через 20 хвилин
B. Через 30 хвилин
C. Через 1 годину
D. Через 3 години
E. Через добу

2. Ви працюєте акушеркою ФАПу. Пацiєн-
тцi призначено введення антибiотика. Вка-
жiть першочерговi дiї в профiлактицi алер-
гiчних реакцiй:

A. Виконати пробу на iндивiдуальну чутли-
вiсть до препарату
B. Зробити першу iн’єкцiю в кiлькостi 1/2
призначеної дози
C. Зробити першу iн’єкцiю в кiлькостi 1/3
призначеної дози
D. Спостерiгати за пацiєнткою протягом 20
хвилин пiсля iн’єкцiї
E. Спостерiгати за пацiєнткою протягом 24
годин пiсля iн’єкцiї

3. За призначенням лiкаря акушерка гiне-
кологiчного вiддiлення повинна взяти у ва-
гiтної кров на коагулограму. У градуйовану
пробiрку конусоподiбної форми вона на-
брала 1 мл 3,8% розчину лимоннокислого
натрiю. Яку кiлькiсть кровi необхiдно на-
брати у пробiрку?

A. 9 мл
B. 2 мл
C. 3 мл
D. 5 мл
E. 7 мл

4. Акушерка при оглядi пацiєнтки 70-ти ро-
кiв, яка знаходиться на лiжковому режимi
i не спроможна змiнити своє положення в
дiлянцi сiдниць, помiтила стiйку гiперемiю,
що не зникає пiсля припинення тиску. Вка-
жiть ступiнь важкостi пролежнiв:

A. Пролежнi I ступеня
B. Пролежнi VI ступеня
C. Пролежнi II ступеня
D. Пролежнi V ступеня
E. Ризик виникнення пролежнiв

5. Акушерка пояснює пацiєнтцi, як пра-
вильно збирати сечу за методом Нечипо-
ренко:

A. Середню порцiю сечi, в будь-який час
B. Сечу, зiбрану протягом 3 годин
C. Вранцi одномоментно всю сечу
D. Ранкову порцiю сечi у стерильну посуди-
ну
E. Сечу, видiлену за добу

6. У пацiєнтки, яка знаходиться в реанi-
мацiйному вiддiленнi у коматозному станi,
вiдмiчається рiдке (6-8 дихальних рухiв за
хв.), шумне, глибоке дихання. Визначте па-
тологiчний тип дихання:

A. Дихання Куссмауля
B. Дихання Бiота
C. Тахiпное
D. Дихання Чейн-Стокса
E. Брадипное

7. У пацiєнтки гiнекологiчного вiддiлен-
ня виникло загострення хронiчного хо-
лециститу. При об’єктивному обстеженнi
симптоми подразнення очеревини вiдсутнi.
Вкажiть, який метод найпростiшої фiзiо-
терапiї доцiльно використати в даному ви-
падку для зняття болю:

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

8. Ви акушерка пологового будинку. У по-
родiллi супутнє захворювання цукровий дi-
абет. Їй призначено ввести 20 ОД iнсулiну
(флакони по 100 ОД iнсулiну в 1 мл). Скiль-
ки мл iнсулiну необхiдно набрати в шприц
об’ємом 2 мл?

A. 0,2 мл
B. 0,5 мл
C. 0,4 мл
D. 1 мл
E. 2 мл

9. Пiд час приймання пологiв, акушерцi у
око потрапила навколоплiдна вода. Вка-
жiть подальшi дiї акушерки:

A. Промити око водою або фiзрочином
B. Закапати око 2% розчином борної ки-
слоти
C. Закапати око 30% розчином сульфацил-
натрiю
D. Промити око блiдо-рожевим розчином
калiю перманганату
E. Промити око водопровiдною водою з
милом

10. Вагiтнiй жiнцi введено периферiйний
катетер для проведення iнфузiйної терапiї.
За призначенням лiкаря, акушерцi необ-
хiдно здiйснити забiр венозної кровi для
бiохiмiчного дослiдження. Вкажiть розчин,
яким необхiдно попередньо промити кате-
тер:

A. 1% розчином гепарину
B. 0,9% розчином натрiю хлориду
C. 3% розчином пероксиду водню
D. 2% розчином натрiю гiдрокарбонату
E. Розчином фурацилiну 1:5000

11. Пацiєнтцi гiнекологiчного вiддiлення,
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призначено дослiдження харкотиння на ви-
явлення мiкобактерiй туберкульозу. Аку-
шерка пояснює, впродовж якого часу вона
повинна збирати харкотиння:

A. 1-3 доби
B. 3-4 доби
C. 3-5 дiб
D. 4 доби
E. 4-5 дiб

12. Акушерцi пологового вiддiлення необ-

хiдно пояснити молодшiй медичнiй сестрi
умови генерального прибирання в манi-
пуляцiйному кабiнетi даного вiддiлення.
Вкажiть перiодичнiсть генерального при-
бирання в манiпуляцiйному кабiнетi:

A. Один раз на тиждень
B. Один раз на мiсяць
C. Щоденно
D. Кожну змiну
E. На початку i в кiнцi змiни
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1. Вiдбулися першi термiновi стрiмкi по-
логи на дому. Народився живий доношений
хлопчик масою 3220 г, довжиною 50 см, без
дихання. ЧСС- 40/хв. Цiаноз шкiри. Рухи
дитини вiдсутнi. Атонiя м’язiв. Яка невiд-
кладна допомога?

A. ШВЛ, закритий масаж серця, внутрi-
шньовенно адреналiн
B. Закритий масаж серця, внутрiшньовенно
гiдрокарбонат натрiю
C. ШВЛ, внутрiшньовенно глюкозу, адрена-
лiн, гiдрокарбонат натрiю
D. ШВЛ, закритий масаж серця, внутрi-
шньовенно глюкозу
E. Закритий масаж серця, внутрiшньовенно
адреналiн, глюкоза

2. У пацiєнтки 19-ти рокiв при проведеннi
огляду виявлено в правому кутику рота на
гiперемованому набряклому фонi флiкте-
ни з серозно-гнiйним вмiстом, жовтi кiрки.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Стрептококова заїда
B. Мiкробна екзема
C. Простий герпес
D. Простий лишай
E. Кандидозний стоматит

3.До акушеркиФАПу звернулася хвора 28-
ми рокiв зi скаргами на висипку i свербiж,
який посилюється ввечерi i вночi. Об’є-
ктивно: на шкiрi бокових поверхонь паль-
цiв кистей рук, живота i стегон виявляється
велика кiлькiсть точкових, попарного роз-
ташованих, червоного кольору папул, роз-
чухи. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Короста
B. Дерматит
C. Мiкроспорiя
D. Червоний вовчак
E. Кропив’янка

4. Пiд час iн’єкцiї медична сестра вколола-
ся iнфiкованою голкою. Як слiд класифi-
кувати зазначений випадок з точки зору
охорони працi?

A. Аварiя
B. Нещасний випадок
C. Надзвичайна подiя
D. Катастрофа
E. Шкiдливий фактор

5. При прийомi на роботу акушерки у вiд-
дiлення патологiї вагiтностi проводиться
первинний iнструктаж з охорони працi на
робочому мiсцi. Хто проводить даний iн-
структаж?

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

6. При оглядi пацiєнта 75-ти рокiв. Свiдо-
мiсть та всi рефлекси вiдсутнi. Ознаки дi-
яльностi серцево-судинної та дихальної си-
стеми не визначаються. Виявлено закля-
кання м’язiв, трупнi плями. Розм’якшення
очного яблука, сухiсть та помутнiння ро-
гiвки. Який ймовiрний дiагноз?

A. Бiологiчна смерть
B. Клiнiчна смерть
C. Агонiя
D. Термiнальна пауза
E.Передагонiя

7. У акушерки, що працювала протягом 2-
х рокiв з лiкарськими препаратами, виник
дерматит. Який фактор вплинув на органi-
зм?

A. Хiмiчний
B.Фiзичний
C. Бiологiчний
D.Психофiзiологiчний
E.Механiчний

8. Хворий 39-ти рокiв госпiталiзований в
iнфекцiйне вiддiлення на 3-й день захво-
рювання зi скаргами на переймоподiбний
бiль у лiвiй половинi живота, несправжнi
позиви до дефекацiї, домiшки слизу та кро-
вi в калi. Захворювання почалося гостро
з пiдвищення температури тiла до 38,2oC ,
болю в животi, водянистих випорожнень. З
епiданамнезу: вживання сирого молока на-
передоднi. Об’єктивно: температура тiла -
38,4oC , спазмована, болюча сигмоподiбна
кишка. Яку хворобу можна запiдозрити?

A. Дизентерiя
B. Холера
C. Сальмонельоз
D.Амебiаз
E. Черевний тиф

9. Потерпiлий 22-х рокiв отримав електро-
травму. Виникло судомне скорочення м’я-
зiв, втратив свiдомiсть. З чого слiд почати
надання допомоги?

A. Звiльнити потерпiлого вiд джерела
струму
B.Оцiнити загальний стан пацiєнта
C. Негайно розпочати серцево-легеневу
реанiмацiю
D. Викликати бригаду швидкої допомоги
E. Розстебнути комiр, дати понюхати наша-
тирний спирт

10. Хвора 24-х рокiв скаржиться на бiль по
ходу 6-7 ребер, злiва. У дiлянцi на тiлi не-
великої еритеми групами розмiщенi вези-
кули. Для якого захворювання характернi
данi симптоми?
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A. Оперiзуючий лишай
B. Дерматит
C. Iмпетиго
D. Герпетиформний дерматит
E. -

11. Жiнка 37-ми рокiв, пiсля перенесеної
ГРВI, вiдчула головний бiль постiйного ха-
рактеру без певної локалiзацiї, який супро-
воджувався блюванням i пiдвищенням чу-
тливостi до свiтла i шуму. Об’єктивно: to -
38,8oC , гiпергiдроз; хвора збуджена, не орi-
єнтується у мiсцi i часi, не може нахилити
голову вперед; пiд час розгинання ноги, зi-
гнутої пiд прямим кутом в колiнах та куль-
шовому суглобах, виявляється опiр м’язiв.
Поставте дiагноз:

A. Гострий серозний менiнгiт
B. Менiнгококовий менiнгiт
C. Туберкульозний менiнгiт
D. Арахноїдит
E. Грипозний енцефалiт

12. Чоловiк 66-ти рокiв пiсля сну вiдчув
слабкiсть у руцi та нозi з лiвої сторони, онi-
мiння половини обличчя злiва, порушення
ковтання, мови. При оглядi вiдмiчались па-
рез злiва, тахiкардiя. Поставте дiагноз:

A. Iшемiчний iнсульт
B. Геморагiчний iнсульт
C. Минуще порушення мозкового кровоо-
бiгу
D. Синдром Гiйєна-Барре
E. Розсiяний склероз

13. Хвора 35-ти рокiв скаржиться на бо-
лi в горлi при ковтаннi, зниження апетиту,
пiдвищена температури тiла - 38oC . При
оглядi: зiв гiперемiйований, на мигдаликах

фiбриннi плiвки сiруватi з перламутровим
вiдтiнком. Збiльшенi болючi регiональнi
лiмфатичнi вузли. Ваш попереднiй дiагноз:

A. Дифтерiя
B. Грип
C. Парагрип
D.Аденовiрусна iнфекцiя
E. Бешиха

14. При висипному тифi висипка з’являє-
ться на:

A. 4-5 день
B. 7-10 день
C. 1-3 день
D. 8-10 день
E. 5-9 день

15. Пацiєнтка 50-ти рокiв, впродовж 10-ти
рокiв хворiє на гiпертонiчну хворобу, гiпо-
тензивнi препарати приймає нерегулярно.
Пiсля фiзичного i психiчного навантажен-
ня раптово з’явились сильний головний
бiль, нудота, блювання, стала збуджена.
При обстеженнi: стан свiдомостi комато-
зний, гiперемiя обличчя, АТ- 200/100 мм
рт.ст., пульс - 54/хв., напружений. Позитив-
нi симптоми Кернiга, Брудзинського, ригi-
днiсть потиличних м’язiв. Температура тiла
нормальна. Назвiть ускладнення гiпертонi-
чної хвороби:

A. Субарахноїдальний крововилив
B. Iнфаркт мiокарда
C. Арахноїдит
D. Гiпертонiчний криз
E. Минуще порушення мозкового кровоо-
бiгу
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