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1. Хворого 64-х рокiв 2 днi турбували
сильнi болi в правiй руцi. На 3-й день з’я-
вились пухирцевi висипання у виглядi лан-
цюжка на шкiрi плеча, передплiччя та кистi.
Чутливiсть в дiлянцi висипань знижена. Яке
захворювання можна дiагностувати?

A. Герпетичний ганглiонiт
B. Дерматит
C. Шийно-грудний радикулiт
D. Псорiаз
E. Алергiя

2. Якiй сiк порекомендуєте включити в ком-
плексну медикаментозно-дiєтичну терапiю
хворим з виразковою хворобою шлунка
або 12-палої кишки з високою кислотнiстю
шлункового соку з метою прискорення заго-
єння виразкового дефекту?

A. Картопляний, картопляно-моркв’яний
B. Яблучний, березово-яблучний
C. Гарбузовий
D. Капустяний, капустяно-моркв’яний
E. Селери, петрушки

3. Хвору 54-х рокiв турбує бiль у животi пi-
сля прийому їжi та вночi. Бiль зменшується
пiсля дефекацiї. Вiдмiчає проноси, якi з’яв-
ляються пiсля вживання цiльного молока.
Об’єктивно: живiт м’який, здутий, чутливий
при пальпацiї в зонi Поргеса. Печiнка, се-
лезiнка не збiльшенi. При колоноскопiї - гi-
перемiя слизової оболонки товстої кишки.
Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

A. Лактазна недостатнiсть
B. Неспецифiчний виразковий колiт
C. Хронiчний гастрит
D. Функцiональна дiарея
E. Целiакiя

4. Хворий 24-х рокiв звернувся до лiкаря зi
скаргами на збiльшення пiдщелепних лiм-
фовузлiв. Об’єктивно: збiльшенi пiдщеле-
пнi, пахвовi та пахвиннi лiмфатичнi вузли.
На рентгенограмi органiв грудної клiтки:
збiльшенi лiмфовузли середостiння. У кровi:
ер.- 3, 4 · 1012/л, Hb- 100 г/л, КП- 0,88, тр.-
190 · 109/л, лейк.- 7, 5 · 109/л, е.- 8%, п.- 2%,
с.- 67%, лiмф.- 23%,ШЗЕ- 22 мм/год. Яке до-
слiдження показане для верифiкацiї причини
лiмфаденопатiї?

A. Вiдкрита бiопсiя лiмфатичних вузлiв
B. Ультразвукове дослiдження органiв черев-
ної порожнини
C. Томографiя середостiння
D. Пункцiйна бiопсiя лiмфатичних вузлiв
E. Стернальна пункцiя

5. У дiвчинки 4-х рокiв протягом чотирьох
дiб спостерiгається пiдвищення температури
тiла до 38, 5oC . Дитина вiдмовляється вiд їжi.
Останнi двi доби погiршилось дихання носом
i ротом. При мезофарингоскопiї спостерiга-
ється гiперемiя i збiльшення пiднебiнних ми-
гдаликiв, а також гiперемiя i випинання за-
дньої стiнки ротоглотки, що суттєво звужує
просвiт ротоглотки. Яке ускладнення ангiни
виникло?

A. Заглотковий абсцес
B. Паратонзилярний абсцес
C. Парафарингеальний абсцес
D. Флегмона дна порожнини рота
E. Стеноз гортанi

6. Через 4 доби пiсля вогнепального кульо-
вого поранення м’яких тканин середньої тре-
тини стегна стан хворого раптово став по-
гiршуватись. Скарги на розпираючий бiль у
ранi; бiль наростає за останнi 12 годин. На-
бряк шкiри i пiдшкiрної клiтковини швидко
збiльшується. Температура тiла 38, 2oC , Ps-
102/хв. Краї рани зяють, тьмяного кольору,
ще вчора життєздатнi м’язи вибухають у ра-
ну, вареного вигляду, тьмянi, з сiро-брудним
нальотом, при захопленнi пiнцетом - розпа-
даються. Який вид iнфекцiї розвинувся у ра-
нi?

A. Анаеробна
B. Аеробна грам-негативна
C. Гнилiсна
D. Аеробна грам-позитивна
E. Дифтерiя рани

7. Пiд час обстеження хворого на ревмати-
зм 36-ти рокiв виявили: права межа серця -
1 см назовнi вiд правої парастернальної лi-
нiї, верхня - нижнiй край 1 ребра, лiва - 1
см досередини вiд лiвої середньоключичної
лiнiї. Аускультативно: миготлива аритмiя,
пiдсилений I тон на верхiвцi, акцент II тону
над легеневою артерiєю. ЕКС виявляє П-
подiбний рух стулок мiтрального клапана.
Картинi якої вади серця вiдповiдає наявна
симптоматика?

A. Мiтральний стеноз
B. Пролапс мiтрального клапану
C. Недостатнiсть мiтрального клапану
D. Стеноз гирла аорти
E. Недостатнiсть трикуспiдального клапана

8. У дитини 4-х рокiв на 5-й день захворю-
вання, яке почалося з помiрних катаральних
явищ, дiареї, гiперестезiї, пiдвищеної тем-
ператури (38oC) та пiтливостi, приєдналися
млявi (периферичнi) паралiчi нижнiх кiнцi-
вок (асиметричнi з проксимальною локалi-
зацiєю) iз збереженням чутливостi. Який дi-
агноз найбiльш iмовiрний?

A. Полiомiєлiт
B. Полiрадикулоневрит
C. Дитячий церебральний паралiч
D. Герпетичний енцефалiт
E. Клiщовий енцефалiт, паралiтична форма

9. При визначеннi показникiв природного
освiтлення робочого мiсця в класi загальноо-
свiтньої школи встановлено, що кут падiння
сонячних променiв складає 25o, кут отвору
- 3o, свiтловий коефiцiєнт - 1:4, коефiцiєнт
природної освiтленостi - 0,5%, коефiцiєнт
заглиблення - 2. Який показник не вiдповi-
дає гiгiєнiчним нормативам?
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A. Коефiцiєнт природної освiтленостi
B. Кут отвору
C. Свiтловий коефiцiєнт
D. Коефiцiєнт заглиблення
E. Кут падiння

10. Укажiть, який свiтловий коефiцiєнт по-
винен бути у палатах, примiщеннях для ден-
ного перебування хворих, у кабiнетах для
лiкарiв та процедурних?

A. 1:5 - 1:6
B. 1:4 - 1:5
C. 1:6 - 1:7
D. 1:3 - 1:4
E. 1:7 - 1:8

11. Пологи I, своєчаснi, продовжуються 8 го-
дин. З анамнезу: стеноз мiтрального отво-
ру III ст. Родiлля сидить у лiжку, опустивши
ноги. Скарги на задишку, дихає вiдкритим
ротом, обличчя i верхня частина тiла вкритi
краплями поту, цiаноз. На вiддалi чути хри-
пи, а з рота видiляється пiнисте, з домiшками
кровi, харкотиння. Ps- 130-150/хв. Яке ускла-
днення наступило пiд час пологiв?

A. Набряк легенiв
B. Напад бронхiальної астми
C. Пароксизмальна тахiкардiя
D. Миготлива аритмiя
E. Хронiчна серцева недостатнiсть

12. Хворий 48-ми рокiв пiд час роботи на
будiвництвi поранив варикозно змiнену пiд-
шкiрну вену на гомiлцi, що супроводжува-
лось iнтенсивною венозною кровотечею.
Вкажiть оптимальний варiант першої долi-
карської допомоги:

A. Стискаюча пов’язка та еластичне бинту-
вання кiнцiвки
B. Накладання джгута Есмарха вище мiсця
травми
C. Накладання джгута Есмарха нижче мiсця
травми
D. Притиснення стегнової артерiї в типовому
мiсцi
E. Максимальне згинання кiнцiвки в колiнно-
му суглобi

13. Хворий 29-ти рокiв, автослюсар, в анам-
незi частi переохолодження, загострення
хронiчного бронхiту, який супроводжує-
ться кашлем з вiдносно мiзерним слизово-
гнiйним харкотинням, субфебрилiтетом, iно-
дi кровохаркання i болi у правiй половинi
грудної клiтки. Дихання везикулярне. Рент-
генологiчно визначається затемнення i рiзке
зменшення об’єму нижньої частки, що добре
видно на рентгенограмi у виглядi смуги ши-
риною 2-3 см, що косо йде вiд кореня легенi
до переднього реберно-дiафрагмального си-
нусу. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Периферичний рак легенi
B. Бронхоектази
C. Пневмонiя
D. Синдром середньої частки
E. Мiжчастковий плеврит

14. У хворого 52-х рокiв, що страждає на
стенокардiю впродовж двох тижнiв, поча-
стiшали напади болю за грудниною, зросла
потреба у нiтроглiцеринi. Об’єктивно: стан
середньої важкостi. Шкiра блiда. Тони сер-
ця ослабленi, ритмiчнi. ЧСС- 84/хв. На ЕКГ
ознак вогнищевого ураження мiокарда не-
має. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Прогресуюча стенокардiя
B. Стенокардiя, що вперше виникла
C. Стабiльна стенокардiя II функцiонального
класу
D. Варiантна стенокардiя
E. Гострий iнфаркт мiокарда

15. У хлопчика 8-ми рокiв пiд час профiла-
ктичного медичного огляду визначенi змi-
ни кривизни хребта у фронтальнiй площинi:
праве плече опущене i стає як би плоским,
кути лопаток знаходяться на рiзних рiвнях
за рахунок опущення правої лопатки, три-
кутники талiї вираженi по обидва боки, по-
довжнi м’язи спини лiворуч утворюють м’я-
зовий валик. Який вид постави виявлений у
дитини?

A. Сколiотична
B. Кiфотична
C. Лордотична
D. Сутулувата
E. Виправлена

16. Хворому на iнфаркт мiокарду протя-
гом 4-х мiсяцiв у встановленому порядку
вiдкритий i продовжується листок непраце-
здатностi. Хвороба прогресує. Вирiшується
питання про необхiднiсть направлення йо-
го на МСЕК. Хто має право в лiкувально-
профiлактичному закладi це зробити?

A. Лiкарсько-консультативна комiсiя
B. Лiкуючий лiкар
C. Завiдувач вiддiленням
D. Заступник головного лiкаря з експертизи
тимчасової непрацездатностi
E. Головний лiкар

17. Хвора 39-ти рокiв скаржиться на задишку
пiд час ходьби, серцебиття, появу набрякiв
ввечерi. Рiст 164 см, маса тiла - 104 кг. Об’є-
ктивно: хвора пiдвищеного харчування. То-
ни серця ослабленi, тахiкардiя. Менструаль-
ний цикл не порушений. Цукор кровi - 5,6
ммоль/л, функцiональнi проби з введенням
АКТГ не порушенi. На рентгенограмi туре-
цького сiдла патологiї не виявлено. Про яке
захворювання слiд думати?

A. Алiментарне ожирiння
B. Клiмакс
C. Гiпофiзарне ожирiння
D. Цукровий дiабет
E. Синдром Iценко-Кушинга (первинний
гiперкортицизм)

18. Хвора 25-ти рокiв скаржиться на частi
болючi сечовипускання, дизурiю, iмператив-
ний потяг до сечовипускання. У сечi: бакте-
рiурiя та нейтрофiльна лейкоцитурiя. При
проведеннi трипорцiйної проби сечi в се-
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реднiй порцiї виявлено 20-30 лейкоцитiв у
п/з. Температура тiла не пiдвищена. Вкажiть
найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Цистит
B. Хронiчний пiєлонефрит
C. Гострий пiєлонефрит
D. Туберкульоз нирок
E. Гломерулонефрит

19. Жiнка 23-х рокiв скаржиться на гострий
бiль у лiвiй половинi грудної клiтки, зади-
шку, яка посилюється при будь-яких рухах.
Хворiє на бронхiальну астму, вищевказанi
скарги виникли пiд час нападу ядухи, яка су-
проводжувалася тривалим кашлем. При об-
стеженнi помiрний цiаноз обличчя, лiва по-
ловина грудної клiтки вiдстає в актi дихан-
ня. Перкуторно злiва тимпанiт, послаблене
дихання. ЧД- 26/хв. Тони серця послабленi.
ЧСС- 96/хв. Яке обстеження найбiльш iн-
формативне?

A. Рентгенографiя органiв грудної клiтки
B. УЗД
C. ЕКГ
D. Томографiя органiв грудної клiтки
E. Комп’ютерна томографiя

20. Хворий 64-х рокiв скаржиться на вираже-
нi болi в правiй половинi грудної клiтки, за-
дишку, сухий кашель, якi з’явились раптово
пiд час фiзичного навантаження. Об’єктив-
но: права половина грудної клiтки вiдстає
в актi дихання. Перкуторно - тимпанiчний
звук. Аускультативно - дихання рiзко осла-
блене справа. Рs- 100/хв., слабкий, аритмi-
чний. АТ- 100/50 мм рт.ст. Тони серця осла-
бленi. Яке захворювання можна запiдозрити
у хворого?

A. Правобiчний пневмоторакс
B. Правобiчний гiдроторакс
C. Правобiчний сухий плеврит
D. Правобiчна плевропневмонiя
E. ТЕЛА

21. Хвора 29-ти рокiв скаржиться на зади-
шку, тяжкiсть i болi у дiлянцi грудної клi-
тки справа, пiдвищення температури тiла до
37, 2oC . Захворювання пов’язує з травмою
грудної клiтки 4 днi тому. Об’єктивно: шкiра
блiда, волога. Рs- 90/хв., ритмiчний. Вiдста-
вання правої половини грудної клiтки в актi
дихання. Пальпаторно: притуплений звук
справа. Аускультативно: рiзко ослаблене ве-
зикулярне дихання. У кровi: ер.- 2, 8 · 1012/л,
КП- 0,9, Нb- 100 г/л, лейк.- 8, 0 · 109/л, ШЗЕ-
17 мм/год. Якi можливi результати дiагно-
стичної пункцiї плевральної порожнини?

A. Геморагiчний характер пунктату
B. Хiльозна рiдина
C. Ексудат
D. Транссудат
E. Гнiйний характер плеврального пунктату

22. У морi втопився чоловiк 54-х рокiв, якого
вдалося знайти i евакуювати на берiг. Об’є-
ктивно: свiдомiсть вiдсутня, обличчя блiде,
дихання не прослуховується, пульс ниткопо-

дiбний. Пiсля проведення реанiмацiйних за-
ходiв хворого вдалося врятувати. Яке ускла-
днення може розвинутись найближчим ча-
сом?

A. Набряк легень
B. Зупинка дихання
C. Енцефалопатiя
D. Зупинка серця
E. Бронхоспазм

23. Дитинi 7 рокiв. Скаржиться на бiль напа-
доподiбного характеру в животi, який вини-
кає пiсля психiчного навантаження, вживан-
ня холодних напоїв, морозива. Пiсля клiнiко-
iнструментального обстеження виставлений
дiагноз: дискiнезiя жовчного мiхура за гiпер-
тонiчним типом. Препарати яких груп слiд
призначити в першу чергу для лiкування?

A. Спазмолiтики та холеретики
B. Холеретики та холекiнетики
C. Седативнi та холекiнетики
D. Антиоксиданти
E. Антибiотики

24. Захворюванiсть на карiєс серед мешкан-
цiв населеного пункту складає 89%. Вста-
новлено, що вода мiстить 0,1 мг/л фтору. Якi
профiлактичнi заходи варто здiйснити?

A. Фторування води
B. Чистка зубiв
C. Iнгаляцiї фтору
D. Застосування герметикiв
E. Ввести в рацiон бiльше овочiв

25. 8-рiчний школяр скаржиться на частий
бiль у животi, головний бiль пiсля урокiв
та при змiнi погоди. Iнколи вдень пiдвищу-
ється температура до 37, 6oC (не знижує-
ться пiсля прийому аспiрину), вночi само-
стiйно нормалiзується. Дитина швидко стом-
люється. Об’єктивно: блiдий, АТ- 115/70 мм
рт.ст., лабiльний пульс, нестiйка анiзокорiя,
гiпергiдроз кистiв i ступнiв, стiйкий чер-
воний розлитий дермографiзм. Шлунково-
кишковий тракт та аналiз кровi без патоло-
гiї. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Вегето-судинна дистонiя
B. Неврастенiя
C. Солярит
D. Iстерiя
E. Ревматизм

26. Хворий 44-х рокiв скаржиться на стиска-
ючi болi за грудниною, задишку, перiодичне
запаморочення. При обстеженнi виявлена
гiпертрофiчна обструктивна кардiомiопатiя
з дiастолiчним варiантом серцевої недоста-
тностi. Яким лiкарським засобам треба вiд-
дати перевагу?

A. β-адреноблокатори
B. Нiтрати
C. Iнгiбiтори АПФ
D. Дiуретики
E. Серцевi глiкозиди

27. Хворий 74-х рокiв страждає на гiпертонi-
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чну хворобу бiля 20-ти рокiв. Скаржиться на
частий головний бiль, запаморочення, при-
ймає енапрiл. Об’єктивно: акцент II тону на
аортi, Ps- 84/хв., ритмiчний, АТ- 180/120 мм
рт.ст. Яку групу гiпотензивних препаратiв
доцiльно призначити додатково з урахуван-
ням вiку?

A. Тiазиднi дiуретики
B. Петльовi дiуретики
C. β-адреноблокатори
D. α-адреноблокатори
E. Центральнi симпатолiтики

28. Чоловiк 46-ти рокiв протягом 10-ти
останнiх рокiв страждає на бронхiальну
астму. Пiд час виконання робiт на дачнiй дi-
лянцi вiдчув погiршення дихання, з’явився
кашель, дистанцiйнi хрипи, почала посилю-
ватися задишка. Препарат якої фармаколо-
гiчної групи краще рекомендувати хворому
для зняття подiбних нападiв ядухи?

A. Стимулятор β2-адренорецепторiв
B. Блокатор β2-адренорецепторiв
C. Блокатор мембранстабiлiзуючих клiтин
D. Метилксантини
E. Iнгаляцiйний глюкокортикоїд

29. У хворого 48-ми рокiв виявлено дифузне
збiльшення щитоподiбної залози, витрiшку-
ватiсть, втрата ваги на 4 кг за 2 мiсяцi, пiтли-
вiсть. Об’єктивно: ЧСС- 105/хв., АТ- 180/70
мм рт.ст. Випорожнення у нормi. Яка терапiя
рекомендована у такому випадку?

A. Мерказолiл
B. Йодид калiю
C. Анаприлiн
D. Йодомарин
E. Тироксин

30. Жiнка 30-ти рокiв скаржиться на бiль у
дiлянцi серця ("щемить, свердлить"), що ви-
никає переважно у ранковi години в осiнньо-
весняний перiод, з iррадiацiєю болю в шию,
спину, живiт; часте серцебиття, а також зни-
ження загального життєвого тонусу. Вини-
кнення цього стану не зв’язане з фiзичним
навантаженням. Увечерi стан полiпшується.
Соматичний, неврологiчний статус та ЕКГ -
без патологiї. Яка найбiльш iмовiрна пато-
логiя зумовила таку клiнiчну картину?

A. Соматизована депресiя
B. Стенокардiя спокою
C. Неврозоподiбна шизофренiя
D. Нейроциркуляторна дистонiя
E. Iпохондрична депресiя

31. Хворий 41-го рокiв, мисливець, скаржи-
ться на важкiсть у дiлянцi правого пiдре-
бер’я. Iнших скарг немає. В анамнезi: рiк то-
му безпричинна кропивниця i свербiж шкiри.
Об’єктивно: край печiнки пальпується на 3
см нижче реберної дуги, заокруглений, не-
болючий. Iншої патологiї при фiзикально-
му дослiдженнi хворого виявити не вдалося.
Температура нормальна. При рентгенологi-
чному дослiдженнi визначається випинання

в дiлянцi правого купола дiафрагми напiв-
сферичної форми. Про яке захворювання
можна думати в даному випадку?

A. Ехiнококоз печiнки
B. Абсцес печiнки
C. Гепатоцелюлярний рак
D. Метастатична пухлина
E. Пiддiафрагмальний абсцес

32. Голiвка новонародженого має долiхоце-
фалiчну форму, витягнута спереду назад. Пiд
час огляду голiвки на потиличнiй частинi ви-
значається пологова пухлина, розташована
на серединi мiж великим i малим тiм’ячком.
При якому передлежаннi голiвки плоду вiд-
булися пологи?

A. Заднiй вид потиличного передлежання
B. Переднiй вид потиличного передлежання
C. Передньо-тiм’яне передлежання
D. Лобне передлежання
E. Лицеве передлежання

33. У хворої 34-х рокiв пiсля вiдпочинку у
Криму з’явилися сильнi болi у лiктьових су-
глобах, задишка i слабкiсть. Температура тi-
ла 37, 6oC , блiдiсть шкiри, на щоках i пере-
нiссi - еритема, звиразкування слизової губи.
Суглоби зовнiшньо не змiненi, рухи у пра-
вому лiктьовому суглобi - обмеженi. У леге-
нях справа нижче кута лопатки - шум тертя
плеври. Тони серця глухi, тахiкардiя, ритм
галопу, Ps- 114/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Системний червоний вовчак
B. Ревмокардит
C. Ревматоїдний артрит
D. Iнфекцiйно-алергiчний мiокардит
E. Сухий плеврит

34. У хворого 28-ми рокiв декiлька годин то-
му раптово виникли рiзкий головний бiль,
повторне блювання, непритомнiсть. Об’є-
ктивно: вогнищевої неврологiчної симпто-
матики не виявлено. Рiзко вираженi менiн-
геальнi симптоми. АТ- 120/80 мм рт.ст. За
даними клiнiчного i лiкворологiчного до-
слiджень дiагностовано субарахноїдальний
крововилив. Пiсля використання дегiдрату-
ючих засобiв стан хворого дещо полiпшився.
Який основний напрям подальшої невiдкла-
дної терапiї?

A. Коагулянти
B. Антикоагулянти
C. Антиагреганти
D. Фiбринолiтичнi засоби
E. Кортикостероїди

35. У чоловiка 42-х рокiв в аналiзi шлунково-
го соку вiльна хлоридна кислота вiдсутня в
усiх фазах. При ендоскопiї - блiдiсть, витон-
чення слизової шлунка, складки згладженi.
Мiкроскопiчно: атрофiя залоз iз метаплазi-
єю за кишковим типом. Для якого захворю-
вання характерна подiбна ситуацiя?
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A. Хронiчний гастрит тип А
B. Хронiчний гастрит тип В
C. Хронiчний гастрит тип С
D. Хвороба Менетрiє
E. Рак шлунка

36. Чоловiк 60-ти рокiв, будiвельник, скар-
житься на болi у колiнних i правому куль-
шовому суглобах, що посилюються пiсля
навантаження. Хворiє протягом останнiх
5-ти рокiв. Об’єктивно: пiдвищеного хар-
чування. Правий колiнний суглоб помiрно
деформований. З боку iнших органiв i си-
стем патологiї не виявлено. У кровi: лейк.-
8, 2 · 109/л, ШЗЕ- 15 мм/год. Сечова кислота -
0,35 ммоль/л. Який дiагноз найбiльш iмовiр-
ний?

A. Деформуючий остеоартроз
B. Реактивний артрит
C. Подагра
D. Ревматоїдний артрит
E. Хвороба Рейтера

37. Головний лiкар полiклiнiки дав завдання
лiкарю загальної практики - сiмейної меди-
цини визначити захворюванiсть N-ою хворо-
бою серед дорослого населення. Який доку-
мент дасть можливiсть визначити патологi-
чну ураженicть наcелення?

A. Журнал профiлактично оглянутих
B. Талон для реєстрацiї заключних (уточне-
них) дiагнозiв зi знаком (+) i (-)
C. Талон для реєстрацiї заключних (уточне-
них) дiагнозiв зi знаком (+)
D. Талон для реєстрацiї заключних (уточне-
них) дiагнозiв зi знаком (-)
E. Медична карта амбулаторного пацiєнта

38. Хворий 45-ти рокiв скаржиться на бiль у
надчеревнiй дiлянцi, лiвому пiдребер’ї, здут-
тя живота, проноси, схуднення. Хворiє про-
тягом 5-ти рокiв. Об’єктивно: язик вологий,
обкладений бiлим нашаруванням бiля коре-
ня; при глибокiй пальпацiї живота виявля-
ється невеликий бiль у надчеревнiй дiлянцi
i точцi Мейо-Робсона. Печiнка на 1 см ви-
ступає з-пiд краю реберної дуги, неболюча.
Селезiнка не пальпується. Про яке захворю-
вання слiд думати в першу чергу?

A. Хронiчний панкреатит
B. Атрофiчний гастрит
C. Пептична виразка шлунка
D. Хронiчний холецистит
E. Хронiчний ентерит

39. У хворого пiсля падiння з висоти другого
поверху при натисканнi на крила тазу ви-
являється патологiчна рухомiсть, симптом
"прилиплої"п’яти злiва, зовнiшня ротацiя
та вкорочення лiвої нижньої кiнцiвки. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Вертикальний перелом кiсток тазу (за
типом Мельгеня)
B. Крайовий перелом крила клубової кiстки
C. Перелом кiсток тазу за типом "метелика"
D. Перелом вертлюжної западини iз вивихом
стегна
E. Перелом шийки лiвого стегна

40. В селищi мiського типу, що розташова-
не на рiчцi, зареєстровано спалах вiрусного
гепатиту А, можливо водного походження.
Збiльшення яких показникiв якостi води во-
дойми може пiдтвердити це припущення?

A. Кiлькiсть колi-фагiв
B. Iндекс кишкової палички
C. Окислюванiсть
D. Наявнiсть збудника водяної лихоманки
E. Iндекс фекальних колi-форм

41.Хворий 25-ти рокiв надiйшов до iнфекцiй-
ного вiддiлення на 3-й день захворювання зi
скаргами на головний бiль, бiль у попереку,
литкових м’язах, високу гарячку, озноб. Стан
середньоважкий. Склери iктеричнi. Зiв гiпе-
ремований. Язик сухий, обкладений сухим
коричневим нальотом. Живiт здутий. Печiн-
ка +2 см. Селезiнка не збiльшена. Пальпа-
цiя м’язiв, особливо литкових, болiсна. Сеча
темна. Кал звичайного кольору. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Лептоспiроз
B. Вiрусний гепатит А
C. Малярiя
D. Iнфекцiйний мононуклеоз
E. Iєрсинiоз

42. Хворий 60-ти рокiв надiйшов до клiнiки
зi скаргами на задишку, важкiсть у правому
пiдребер’ї, збiльшення живота. Явища зро-
стали впродовж року. При аускультацiї серця
- пресистолiчний ритм галопу. Об’єктивно:
набухання шийних вен, асцит; пальпується
печiнка та селезiнка. З яким захворюванням
необхiдно проводити диференцiйну дiагно-
стику?

A. Констриктивний перикардит
B. Цироз печiнки
C. Рак легенiв з проростанням у плевру
D. Хронiчне легеневе серце
E. Тромбоемболiя легеневої артерiї

43. У 9-мiсячної дитини висока температура,
кашель, задишка. Хворiє 5 днiв, був у конта-
ктi з хворими на ГРВI. Об’єктивно: стан ди-
тини важкий, температура 38oC , цiаноз но-
согубного трикутника. ЧД- 54/хв, роздуван-
ня крил носа при диханнi. Перкуторно: над
легенями вкорочення звуку справа нижче
кута лопатки, над iншими дiлянками - тим-
панiчний вiдтiнок звуку. При аускультацiї -
дрiбнопухирчастi вологi хрипи з обох бокiв,
бiльше справа. Який найбiльш iмовiрний дi-
агноз?
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A. Гостра пневмонiя
B. ГРВI
C. Гострий ларинготрахеїт
D. Гострий бронхiт
E. Гострий бронхiолiт

44. Дитина 8-ми рокiв, що страждає впро-
довж 3-х рокiв на цукровий дiабет, доставле-
на у вiддiлення в станi гiперглiкемiчної ко-
ми. Первинну дозу iнсулiну слiд призначити
iз розрахунку:

A. 0,1-0,2 ОД/кг маси тiла на годину
B. 0,05 ОД/кг маси тiла на годину
C. 0,2-0,3 ОД/кг маси тiла на годину
D. 0,3-0,4 ОД/кг маси тiла на годину
E. 0,4-0,5 ОД/кг маси тiла на годину

45. Хворому 49-ти рокiв 2 роки тому був дiа-
гностований силiкоз I стадiї. Скаржиться на
посилення задишки, появу болю у пiдлопа-
ткових дiлянках. На рентгенограмi вiдзна-
чається дифузне посилення та деформацiя
легеневого малюнку, на фонi якого численнi
вузликовi тiнi дiаметром 2-4 мм. Ущiльнення
мiжчасткової плеври справа. Коренi легенiв
ущiльненi, розширенi. Яка рентгенологiчна
форма пневмоконiозу в даному випадку має
мiсце?

A. Вузликова
B. Iнтерстицiальна
C. Iнтерстицiально-вузликова
D. Вузлова
E. Туморозна

46. Закладами, що приймають участь у про-
веденнi медичних експертиз можуть бути,
лiкувально-профiлактичнi заклади, меди-
чнi комiсiї Мiнiстерств оборони, внутрiшнiх
справ, медико-соцiальнi експертнi комiсiї,
бюро судово-медичної експертизи тощо. Ви-
значте, ким проводиться медико-соцiальна
експертиза тимчасової непрацездатностi:

A. Лiкувально-профiлактичнi заклади
B. Санiтарно-профiлактичнi заклади
C. Медико-соцiальнi експертнi комiсiї
(МСЕК)
D. Медичнi комiсiї Мiнiстерства оборони
E. Медичнi комiсiї Мiнiстерства внутрiшнiх
справ

47. Хлопчику 4 роки, щеплений з порушен-
ням графiку вакцинацiї. Скарги на бiль у
горлi при ковтаннi, головний бiль, кволiсть,
лихоманку. Об’єктивно: дитина блiда, збiль-
шенi передньошийнi лiмфовузли, набряк ми-
гдаликiв, їх цiанотична гiперемiя, на мигда-
ликах налiт сiро-бiлий, не знiмається, при на-
сильному зняттi - мигдалики кровлять. Який
дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Дифтерiя ротоглотки
B. Лакунарна ангiна
C. Ангiна Сiмановського-Венсана
D. Iнфекцiйний мононуклеоз
E. Фолiкулярна ангiна

48. Дитинi 3 тижнi. З дня народження перi-
одично вiдзначається блювання, що вини-

кає через декiлька хвилин пiсля годування.
Об’єм блювотних мас не перевищує об’єму
попереднього годування. Маса тiла вiдповi-
дає вiку. Яка найбiльш iмовiрна причина вка-
заної симптоматики?

A. Пiлороспазм
B. Халазiя стравоходу
C. Адреногенiтальний синдром
D. Пiлоростеноз
E. Ахалазiя стравоходу

49. Породiлля 30-ти рокiв доставлена до по-
логового будинку з доношеною вагiтнiстю.
Скарги на сильний рiжучий бiль у матцi,
який почався 1 годину тому, нудоту, блюван-
ня, холодний пiт. В анамнезi - кесарiв розтин
2 роки тому. Пологова дiяльнiсть припини-
лась. Шкiра та слизовi - блiдi. Ps- 100/хв.,
АТ- 90/60 мм рт.ст. Матка без чiтких конту-
рiв, рiзко болюча. Серцебиття плоду не ви-
слуховується. Помiрнi кров’янистi видiлення
з пiхви. Вiдкриття шийки матки 4 см. Пе-
редлежачої частини немає. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Розрив матки, що здiйснився
B. Розрив матки, що розпочався
C. Загрожуючий розрив матки
D. Передчасне вiдшарування нормально
розташованої плаценти
E. Здавлення нижньої порожнистої вени

50. При санiтарному обстеженнi опiкового
вiддiлення для дорослих було встановлено,
що палати на 4 лiжка мають площу 28 м2.
Яка мiнiмальна площа палат повинна бути у
цьому вiддiленнi?

A. 40 м2

B. 24 м2

C. 28 м2

D. 30 м2

E. 52 м2

51. У хлопчика 14-ти рокiв iз загостренням
вторинного обструктивного пiєлонефриту
iз сечi видiлена синьогнiйна паличка в титрi
1000000 мiкробних тiл на 1 мл. Який анти-
бактерiальний препарат найбiльш доцiльно
призначити в даному випадку?

A. Ципрофлоксацин
B. Ампiцилiн
C. Цефазолiн
D. Азитромiцин
E. Левомiцетин

52. У дiвчинки 8-ми рокiв перiодично рапто-
во i короткочасно виникають неприємнi вiд-
чуття в дiлянцi серця, стискання в грудях,
бiль у епiгастральнiй дiлянцi, запаморочен-
ня, блювання. Об’єктивно: блiда, ЧДР- 40/хв,
пульсацiя яремних вен. Ps- 185/хв., малого на-
повнення. АТ- 75/40 мм рт.ст. На ЕКГ пiд час
нападу: ектопiчнi зубцi P , QRS не деформо-
ваний. В кiнцi нападу - компенсаторна пауза.
Найiмовiрнiшою причиною нападу є:
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A. Пароксизмальна передсердна тахiкардiя
B. Синусова тахiкардiя
C. Шлуночкова пароксизмальна тахiкардiя
D. Повна АV-блокада
E. Миготiння передсердь

53. При обстеженнi новонародженої дитини
встановлено почервонiння шкiрних покри-
вiв, яке виникло одразу пiсля народження, а
максимальної забарвленостi набуло на другу
добу життя малюка. Який попереднiй дiа-
гноз можна виставити?

A. Проста еритема
B. Токсична еритема
C. Транзиторна еритема
D. Вузлувата еритема
E. Анулярна еритема

54. У дитини 12-ти рокiв напад частого сер-
цебиття. Пiд час огляду: блiдiсть, пульсацiя
яремних вен, ЧСС- 210/хв. На ЕКГ - супра-
вентрикулярна тахiкардiя. Який лiкувальний
метод слiд використати у першу чергу?

A. Механiчний вплив на n.vagus
B. Внутрiшньовенне введення новокаїнамiду
C. Внутрiшньовенне введення iзоптину
D. Внутрiшньовенне введення АТФ
E. Електроiмпульсна терапiя

55. Хлопчик 10-ти рокiв страждає на бронхi-
альну астму легкого ступеня. При диспан-
серному спостереженнi слiд рекомендувати
ВИКЛЮЧИТИ:

A. Вживання алергiзуючих продуктiв харчу-
вання
B. Загартовування
C. Заняття в спортивних секцiях
D. Санаторне лiкування
E. Вiдпочинок на морi

56. Для боротьби з бур’янами на сiльського-
сподарських угiддях тривалий час застосову-
вали гербiциди, якi за ступенем стiйкостi у
навколишньому середовищi вiдносяться до
стiйких. Вкажiть найбiльш iмовiрний шлях
надходження їх з ґрунту в органiзм людини:

A. Ґрунт-рослини-людина
B. Ґрунт-мiкроорганiзми-людина
C. Ґрунт-тварини-людина
D. Ґрунт-найпростiшi-людина
E. Ґрунт-комахи-людина

57. У хворого в станi клiнiчної смертi прово-
диться штучна вентиляцiя легень методом
”з рота до рота” та непрямий масаж серця.
Лiкар звернув увагу на те, що повiтря не про-
ходить в дихальнi шляхи хворого, а його го-
лова та тулуб знаходяться в однiй площинi.
Яка причина неефективностi дихання в да-
нiй ситуацiї?

A. Западання язика
B. Малий об’єм повiтря, що вдихується
C. Проведення непрямого масажу серця
D. Вiдсутнiсть зонда в шлунку
E. Маленький рот у хворого

58. У мешканцiв робочого селища, розташо-
ваного поряд з промисловим пiдприємством,
почастiшали випадки захворювання нерво-
вої та ендокринної систем, нирок. У кровi -
зниження рiвня сульфгiдрильних груп. При-
чиною патологiй, що виникли, могло стати
потрапляння у навколишнє середовище:

A. Ртутi
B. Кадмiю
C. Бора
D. Хрому
E. Свинцю

59. У хворої 25-ти рокiв на фонi респiратор-
ного захворювання почервонiло праве око,
з’явилися видiлення на вiях i в кутi очної щi-
лини, з’явились скарги на вiдчуття сторон-
нього тiла в оцi, свербiж. Окулiст встановив
дiагноз - гострий кон’юнктивiт. Яке додатко-
ве дослiдження допоможе встановити етiо-
логiю захворювання?

A. Бактерiальний посiв видiлень iз кон’юн-
ктивальної порожнини
B. Дослiдження методом бiчного освiтлення
C. Гонiоскопiя
D. Бiомiкроскопiя переднього вiддiлу ока
E. Офтальмоскопiя

60. Впродовж тривалого часу проводиться
вивчення тенденцiй у змiнах показникiв за-
гальної смертностi рiзних груп населення,
якi проживають на рiзних адмiнiстративних
територiях. Який iз статистичних методiв
може бути використано з цiєю метою?

A. Аналiз динамiчних рядiв
B. Аналiз стандартизованих показникiв
C. Кореляцiйно-регресивний аналiз
D. Оцiнка вiрогiдностi рiзницi показникiв
E. Аналiз рiвнiв вiдносних величин

61. При обстеженнi жiнки 26-ти рокiв, яка
звернулася до жiночої консультацiї з при-
воду вiдсутностi вагiтностi протягом 3-х ро-
кiв регулярного статевого життя, виявлено:
пiдвищена вага тiла, рiст волосся на лобку
за чоловiчим типом, пiдвищене оволосiння
стегон, яєчники щiльнi, збiльшенi, базаль-
на температура монофазна. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Склерокiстоз яєчникiв
B. Запалення додаткiв матки
C. Адреногенiтальний синдром
D. Передменструальний синдром
E. Дисгенезiя гонад

62. Цеховий лiкар формує для поглибленого
спостереження групу осiб, що часто хворi-
ють. При цьому вiн бере до уваги кiлькiсть
етiологiчно пов’язаних випадкiв захворю-
вань з тимчасовою втратою працездатностi
протягом останнього року в кожного iз робi-
тникiв. Якою повинна бути ця кiлькiсть, щоб
працiвника вiднесли до вказаної групи?
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A. 4 i бiльше
B. 1 i бiльше
C. 2 i бiльше
D. 3 i бiльше
E. 6 i бiльше

63. Хворий 67-ми рокiв, гриженосiй, вiдмi-
тив пiвгодини тому при пiдняттi вантажу рiз-
кий бiль у дiлянцi грижового випинання, гри-
жа перестала вправлятись. Об’єктивно: гри-
жове випинання у правiй пахвиннiй дiлянцi
округле, напружене, помiрно болiсне, при
пальпацiї вправилось у черевну порожнину,
бiль минув. Яка подальша лiкувальна такти-
ка?

A. Спостереження у стацiонарi
B. Негайна гернiопластика
C. Негайна лапаротомiя
D. Планова гернiопластика через мiсяць
E. Планова гернiопластика через рiк

64. Жiнка 39-ти рокiв, хвора на шизофренiю,
весь час до чогось прислухається, твердить,
що "в головi у неї працює телефон - вона
чує голос рiдного брата, який наказує їй по-
вернутися додому". Тривожна, пiдозрiла, по-
стiйно озирається. Визначити психопатоло-
гiчний синдром:

A. Галюцинаторний
B. Тривожний
C. Параноїдний
D. Парафренiчний
E. Депресивний

65. У дiвчинки 3-х мiсяцiв спостерiгаються
нежить, задишка, сухий кашель. Хворiє 2-
гу добу. Об’єктивно: шкiра блiда, акроцiа-
ноз, дихання поверхневе, 80/хв., над усiєю
поверхнею легень коробковий звук, вели-
ка кiлькiсть дрiбнопухирцевих хрипiв. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий бронхiолiт
B. Пневмонiя
C. Муковiсцидоз
D. Стороннє тiло дихальних шляхiв
E. Гострий бронхiт

66. Хворого 30-ти рокiв госпiталiзовано у
вiддiлення iнтенсивної терапiї з дiагнозом:
множиннi укуси бджiл. Шкiра блiда, вкрита
холодним потом. Пульс пальпується тiльки
на сонних артерiях, 110/хв., дихання 24/хв.,
ритмiчне, ослаблене. Який препарат необхi-
дно ввести першочергово?

A. Адреналiну гiдрохлорид в/в
B. Преднiзолон в/в
C. Адреналiну гiдрохлорид в/м
D. Допамiн в/в
E. Тавегiл в/в

67. Хвора 35-ти рокiв скаржиться на кво-
лiсть, субфебрилiтет, кровоточивiсть ясен,
частi ангiни, болi в кiстках. Об’єктивно: блi-
дiсть шкiри та слизових, стерналгiя, печiнка
+2 см, селезiнка +5 см, безболiсна. У кровi:
ер.- 2, 7 · 1012/л, Нb- 80 г/л, лейк.- 3 · 109/л,
е- 4%, б- 5%, бласти - 4%, п- 2%, с- 17%,

лiмф.- 29%, мiєл.- 25%, промiєл.- 12%, м-
2%, тромб.- 80 · 109/л, ШЗЕ- 57 мм/год. Яке
дослiдження слiд провести для верифiкацiї
дiагнозу?

A. Стернальна пункцiя
B. Трепанобiопсiя
C. Бiопсiя лiмфатичного вузла
D. Люмбальна пункцiя
E. Рентгенографiя органiв грудної клiтки

68. Хвора 24-х рокiв звернулася до клiнiки зi
скаргами на збiльшення маси тiла, пiдвище-
ний апетит. Об’єктивно: гiперстенiчної ста-
тури, iндекс маси тiла 33,2 кг/м2, обвiд талiї
100 см. Спiввiдношення обвiду талiї до обвi-
ду стегон 0,95. Який попереднiй дiагноз?

A. Алiментарно-конституцiйне ожирiння, I
ст., абдомiнальний тип
B. Гiпоталамiчне ожирiння за типом Iценко-
Кушинга, II ст., геноїдний тип
C. Алiментарно-конституцiйне ожирiння, III
ст., геноїдний тип
D. Алiментарно-конституцiйне ожирiння, II
ст., абдомiнальний тип
E. Гiпоталамiчне ожирiння за типом Iценко-
Кушинга, I ст., абдомiнальний тип

69. У жiнки 67-ми рокiв, що страждає на гi-
пертонiчну хворобу, вночi раптово з’явилися
головний бiль, задишка, що швидко пере-
йшла в ядуху. Об’єктивно: блiда, на лобi кра-
плi поту, АТ- 210/140 мм рт.ст., ЧСС- 120/хв.,
над легенями поодинокi сухi хрипи, в нижнiх
вiддiлах - вологi хрипи. Гомiлки пастознi. Яка
невiдкладна допомога найбiльш доцiльна у
даному випадку?

A. Нiтроглiцерин та фуросемiд в/в
B. Еналаприл та фуросемiд в/в
C. Дигоксин та нiтроглiцерин в/в
D. Лабеталол та фуросемiд в/в
E. Нiтроглiцерин в/в та капотен всередину

70. Хворий 40-ка рокiв хворiє на грип. На
5-й день хвороби: бiль за грудниною, ка-
шель з харкотинням, кволiсть. Температура
- 39, 5oC . Обличчя блiде. Слизова кон’юн-
ктив та зiву гiперемована. Ps- 120/хв., ЧД-
38/хв. У нижнiх вiддiлах легень - вкорочення
перкуторного звуку, вологi хрипи. Яке дода-
ткове дослiдження необхiдно провести для
уточнення дiагнозу в першу чергу?

A. Рентгенографiя легень
B. ЕКГ
C. УЗД серця
D. Проба Манту
E. Спiрографiя

71. У юнака 18-рiчного вiку через два тижнi
пiсля перенесеної ангiни з’явились пошире-
нi набряки, пiдвищений артерiальний тиск,
протеїнурiя, гематурiя, пiдвищена ШЗЕ, гi-
поальбумiнемiя, позитивний С-реактивний
бiлок, пiдвищенi титри антистрептококових
антитiл. Для якого захворювання характернi
вказанi симптоми?
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A. Гострий гломерулонефрит
B. Гострий тубулоiнтерстицiальний нефрит
C. Хронiчна ниркова недостатнiсть
D. Гострий пiєлонефрит
E. Хронiчний гломерулонефрит

72. У хворого за добу спостерiгалось 4 ге-
нералiзованих судомних напади, мiж якими
хворий не приходив до ясної свiдомостi (пе-
ребуває в комi або сопорi). Визначте стан:

A. Епiлептичний статус
B. Частi генералiзованi судомнi напади
C. Частi джексоновськi напади
D. Iстеричнi напади
E. Частi складнi парцiальнi напади

73. Хворий 45-ти рокiв скаржиться на пiдви-
щення температури тiла до 40oC , загальну
кволiсть, головний бiль, болiснiсть та спа-
стичне скорочення м’язiв у дiлянцi рани на
гомiлцi. П’ять дiб по тому, пiд час обробки
земельної дiлянки, отримав рану. По меди-
чну допомогу не звертався. Про яку ранову
iнфекцiю можна подумати?

A. Правець
B. Сибiрка
C. Бешиха
D. Грам-позитивна
E. Грам-негативна

74. Жiнка 60-ти рокiв протягом останнього
року стала вiдзначати слабкiсть, запаморо-
чення, швидку втомлюванiсть. Останнiм ча-
сом - задишка, парестезiї. Об’єктивно: шкiра
та слизовi оболонки блiдi з iктеричним вiд-
тiнком. Сосочки язика згладженi. Печiнка,
селезiнка у краю реберної дуги. У кровi: Hb-
70 г/л, ер.- 1, 7 · 1012/л, КП- 1,2, макроцити.
Призначення якого препарату є патогенети-
чно обґрунтованим?

A. Вiтамiн B12

B. Вiтамiн B6

C. Аскорбiнова кислота
D. Препарати залiза
E. Вiтамiн B1

75. Працiвник фармацевтичної промисло-
востi працював у цеху при пiдвищенiй тем-
пературi повiтря. Наприкiнцi робочої змiни
вiдчув загальну слабкiсть, рiзкий головний
бiль, запаморочення, шум у вухах, миготiння
перед очима. Короткочасно втратив свiдо-
мiсть. У кровi виявлений вмiст MtHb 40%.
Дiагноз: гостре отруєння нiтро- й амiноспо-
луками бензолу середнього ступеня. Який
має бути висновок з експертизи працезда-
тностi?

A. Тимчасова непрацездатнiсть 3-4 днi з
переведенням на легшу роботу на 1-2 мiсяцi
B. Тимчасово непрацездатний впродовж 10-14
днiв та рацiональне працевлаштування
C. Рацiональне працевлаштування без втрати
квалiфiкацiї
D. Встановлення групи iнвалiдностi внаслiдок
втрати квалiфiкацiї
E. Тимчасове переведення на групу iнвалiдно-
стi впродовж пiвроку

76. У новонародженого вiд I вагiтностi з ма-
сою 3500 г з першої доби жовтяниця, мля-
вiсть, зниження рефлексiв. Об’єктивно: жов-
тяничнiсть шкiри II ступеня iз шафрановим
вiдтiнком, печiнка +2 см, селезiнка +1 см. Се-
ча та випорожнення жовтi. У кровi: Нb- 100
г/л, ер.- 3, 2 · 1012/л, лейк.- 18, 7 · 109/л, кров
матерi 0(I) Rh(+), кров дитини А(II) Rh(-),
бiлiрубiн - 170 мкмоль/л, фракцiя непряма.
Рiвень АЛТ, АСТ - у нормi. Яке захворюван-
ня iмовiрно у дитини?

A. Гемолiтична хвороба новонародженого,
АВ0-конфлiкт
B. Внутрiшньоутробний гепатит
C. Гемолiтична хвороба новонародженого,
Rh-конфлiкт
D. Атрезiя жовчовивiдних шляхiв
E. Фiзiологiчна жовтяниця

77. Жiнка 57-ми рокiв скаржиться на вiдчут-
тя стиснення у стравоходi, серцебиття, утру-
днення дихання при прийомi твердої їжi, iно-
дi з’являється блювання повним ротом, вночi
- симптом "мокрої подушки". Хворiє близь-
ко 6-ти мiсяцiв. Об’єктивно: температура -
39oC , зрiст - 168 см, вага - 72 кг, Ps- 76/хв., АТ-
120/80 мм рт.ст. Рентгенологiчно: стравохiд
значно розширений, у кардiальнiй частинi -
звужений. Яка патологiя найбiльш iмовiрно
викликала дисфагiю у хворої?

A. Ахалазiя кардiї
B. Первинний езофагоспазм
C. Грижа стравохiдного отвору дiафрагми
D. Рак стравоходу
E. Рефлюкс-езофагiт

78. Хлопець 25-ти рокiв звернувся до лiкарнi
зi скаргами на бiль, який виникає в нижнiй
третинi лiвого стегна пiд час навантаження
i без такого. Травму заперечує. Об’єктив-
но: шкiра звичайного кольору, пастознiсть i
бiль пiд час глибокої пальпацiї, зменшення
рухiв у колiнному суглобi. На рентгеногра-
мi дистального метаепiфiзу стегна зона де-
струкцiї та спiкули. У кровi: незрiлi форми
клiтин, ознаки запалення вiдсутнi. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Остеогенна саркома
B. Гiперпаратиреоїдна дистрофiя
C. Хронiчний остеомiєлiт
D. Мiєломна хвороба
E. Мармурова хвороба

79. Хвора 37-ми рокiв скаржиться на рiзкий
бiль у дiлянцi зовнiшнiх статевих органiв, на-
бряк статевих губ, бiль пiд час ходи. Темпе-
ратура тiла 38, 7oC , Ps- 98/хв. У товщi правої
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статевої губи визначається щiльний, болю-
чий пухлиноподiбний утвiр 5,0х4,5 см., шкiра
i слизовi зовнiшнiх статевих органiв гiпере-
мованi, видiлення значнi з неприємним запа-
хом. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий бартолiнiт
B. Фурункул великої статевої губи
C. Гострий вульвовагiнiт
D. Киста бартолiнiєвої залози
E. Рак вульви

80. В стацiонар поступила хвора 28-ми рокiв.
Вважає себе хворою впродовж 12-ти рокiв.
При обстеженнi виставлено дiагноз: брон-
хоектатична хвороба з ураженням нижньої
долi лiвої легенi. Яка тактика лiкування хво-
рої?

A. Нижня лобектомiя злiва
B. Лiвобiчна пульмонектомiя
C. Антибiотикотерапiя
D. Активне дренування лiвої плевральної
порожнини
E. Бронхолегеневий лаваж

81. На сiльськiй лiкарськiй дiльницi померла
дитина на першому мiсяцi життя. З метою
аналiзу цiєї ситуацiї серед iншого здiйснили
й експертну оцiнку медичної документацiї.
Записи в якому медичному документi оцiню-
вались в першу чергу?

A. Iсторiя розвитку дитини
B. Iсторiя розвитку новонародженого
C. Карта профiлактичних щеплень
D. Медична карта амбулаторного пацiєнта
E. Медична карта дитини

82. Хворий 45-ти рокiв, будiвельник, звер-
нувся до лiкаря зi скаргами на утруднене
вiдкривання рота. Об’єктивно: шкiра блi-
да, пiдвищена пiтливiсть. "Сардонiчна по-
смiшка"на обличчi. На шкiрi правої долонi
пiслятравматичний рубець. Зi слiв хворого
недавно поранив руку цвяхом. Екстрена про-
фiлактика правця при пораненнi не прово-
дилась. Яка можлива причина утрудненого
вiдкривання рота?

A. Гiпертонус жувальних м’язiв
B. Остеомiєлiт нижньої щелепи
C. Паратонзилярний iнфiльтрат
D. Неврит лицевого нерва
E. Артрит нижньої щелепи

83. У чоловiка 56-ти рокiв на 5–й тиждень пi-
сля перенесеного iнфаркту мiокарду виник
гострий бiль у дiлянцi серця, виражена зади-
шка. Об’єктивно: стан хворого вкрай важ-
кий, виражений цiаноз обличчя, набухання
i пульсацiя шийних вен, пульс на перифери-
чних артерiях не визначається, на соннiй ар-
терiї - ритмiчний, 130/хв., АТ- 60/20 мм рт.ст.
При аускультацiї серця - тони рiзко ослабле-
нi, при перкусiї - розширення меж серця в
обидва боки. Яка тактика лiкування даного
хворого?

A. Пункцiя перикарду i негайна торакотомiя
B. Iнгаляцiя кисню
C. Пункцiя плевральної порожнини злiва
D. Консервативне лiкування, iнфузiя адрено-
мiметикiв
E. Дренування плевральної порожнини

84. У хлопчика 15-ти рокiв у зонi лiвого ко-
лiнного суглоба з’явився бiль. М’якi ткани-
ни стегна в зонi болю iнфiльтрованi, фун-
кцiя суглоба обмежена. Рентгенологiчно: в
дистальному метаепiфiзарному вiддiлi лiвої
стегнової кiстки вогнище деструкцiї з вiдша-
руванням перiосту та утворенням на межi
дефекту в кiрковому шарi кiстки трикутни-
ка ("дашка") Кодмана. На Ro-грамi органiв
грудної клiтки виявлено множиннi дрiбново-
гнищевi метастази. Яка найбiльш iмовiрна
патологiя зумовлює таку картину?

A. Остеогенна саркома
B. Фiбросаркома
C. Хондросаркома
D. Саркома Юїнга
E. Юкстакортикальна саркома

85. Чоловiк 74-х рокiв звернувся зi скарга-
ми на бiль у лiвiй стопi та темне забарвлен-
ня першого пальця. Хворiє впродовж 6-ти
днiв. Об’єктивно: Ps- 84/хв. Температура тiла
37, 8oC . Лiва стопа нагадує "курячу лапку"за
рахунок зменшення об’єму м’яких тканин,
шкiра темно-червоного забарвлення. Пер-
ший палець чорного кольору, з-пiд нiгтя бi-
днi темнi видiлення. Пульсацiя над перифе-
ричними артерiями кiнцiвки вiдсутня. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гангрена
B. Флегмона
C. Панарицiй
D. Бешиха
E. Еризiпелоїд

86. Хворий 49-ти рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на утруднене ковтання їжi, оси-
плiсть голосу, схуднення. Вказанi симптоми
турбують хворого впродовж останнiх 3-х мi-
сяцiв, поступово прогресують. Об’єктивно:
хворий виснажений, наявнi збiльшенi над-
ключичнi лiмфовузли. Пiд час езофагоско-
пiї патологiї стравоходу не виявлено. Яке з
перелiчених дослiджень є найдоцiльнiшим в
даному випадку?

A. Комп’ютерна томографiя органiв грудної
порожнини та середостiння
B. Рентгенографiя легень
C. Полiпозицiйна рентгеноскопiя стравоходу
D. Радiоiзотопне дослiдження органiв грудної
порожнини та середостiння
E. Ультразвукове дослiдження органiв сере-
достiння

87. Хвора 45-ти рокiв доставлена машиною
швидкої допомоги зi скаргами на рiзку за-
гальну слабкiсть, нудоту, блювання, бiль у
животi. Останнiм часом вiдзначає знижен-
ня апетиту, схуднення. Об’єктивно: гiперпi-
гментацiя шкiри, АТ- 70/45 мм рт.ст., бради-
кардiя. В додаткових дослiдженнях зниже-
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ний вмiст альдостерону, кортизолу в кровi,
знижена екскрецiя 17-КС та 17-ОКС з се-
чею, гiпонатрiємiя, гiпохлоремiя, гiпокалi-
ємiя. Якi лiкувальнi заходи потрiбно вжити?

A. Призначення глюкокортикоїдiв, мiнера-
локортикоїдiв, дiєти з пiдвищеним вмiстом
кухарської солi
B. Призначення дiєтотерапiї з пiдвищеним
вмiстом кухарської солi
C. Призначення преднiзолону
D. Призначення альдостерону
E. Призначення iнсулiну

88. Пiд час операцiї з приводу аутоiмунного
тиреоїдиту в поєднаннi з багатовузловим зо-
бом виповнено видалення правої долi та суб-
тотальна резекцiя лiвої долi. Що необхiдно
назначити хворому з метою профiлактики
пiсляоперацiйного гiпотиреозу?

A. L-тироксин
B. Мерказолiл
C. Йодомарин
D. Препарати лiтiю
E. Iнсулiн

89. Хвора 23-х рокiв страждає на психiчне за-
хворювання з 18-ти рокiв, захворювання має
безремiсiйний перебiг. У клiнiцi переважа-
ють явища нецiлеспрямованого дурнуватого
збудження: хвора стереотипно кривляється,
оголюється, мастурбує у всiх на очах, го-
лосно регоче, стереотипно повторює лайнi
викрики. Хворiй слiд призначити:

A. Нейролептики
B. Антидепресанти
C. Транквiлiзатори
D. Ноотропи
E. Тимостабiлiзатори

90. Хворий 54-х рокiв хворiє на цукровий дi-
абет 5 рокiв, дотримується лише дiєти. За
останнi пiвроку схуд на 7 кг, вiдзначає спрагу,
запаморочення при вставаннi з лiжка, зни-
ження еректильної функцiї, частi випоро-
жнення, особливо вночi. Об’єктивно: зниже-
ного харчування, шкiра суха. Артерiальний
тиск в положеннi лежачи - 160/90 мм рт.ст.,
стоячи - 170/85 мм рт.ст. Набрякiв немає. Цу-
кор кровi натще - 12 ммоль/л, глiкозильова-
ний гемоглобiн - 11%. Екскрецiя альбумiну з
сечею 20 мг/добу. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Цукровий дiабет 2 типу з вiсцеральною
нейропатiєю
B. Цукровий дiабет 1 типу з кетоацидозом
C. Цукровий дiабет 1 типу з енцефаломiєло-
патiєю
D. Цукровий дiабет 2 типу з нефропатiєю
E. Цукровий дiабет 2 типу з полiнейропатiєю

91. У молодої жiнки з жирною себореєю на
шкiрi тулуба i плеч чисельнi не сверблячi
свiтло-коричневi та бiлi плями з чiткими ме-
жами i з висiвкоподiбним лущенням. Який
попереднiй дiагноз?

A. Рiзнокольоровий (висiвкоподiбний) лишай
B. Дерматофiтiя тулуба
C. Себорейний дерматит
D. Рожевий лишай
E. Вiтилiго

92. У новонародженої дитини через 10 днiв
пiсля народження раптово пiдвищилася тем-
пература до 39oC . Об’єктивно: на еритема-
тознiй шкiрi у дiлянцi пупка, живота, грудей,
з’явилися множиннi пухирi величиною з го-
рошину, без iнфiльтрацiї в основi; мiсцями
визначаються яскраво-червонi вологi ерозiї
з уривками епiдермiсу по периферiї. Вкажiть
попереднiй дiагноз:

A. Епiдермiчна пухирчатка новонароджених
B. Сифiлiтична пухирчатка
C. Стрептококове iмпетиго
D. Вульгарне iмпетиго
E. Алергiчний дерматит

93. Лiкар швидкої допомоги прибув на ви-
клик до особи, яку родичi витягли iз зашмор-
гу. Об’єктивно: вiдсутнiсть пульсу на сонних
артерiях, вiдсутнiсть свiдомостi, самостiйно-
го дихання, корнеальних рефлексiв та наяв-
нiсть трупних плям на спинi i заднiй поверхнi
кiнцiвок. За якими ознаками можна конста-
тувати настання смертi?

A. Наявнiсть трупних плям
B. Вiдсутнiсть самостiйного дихання
C. Вiдсутнiсть корнеальних рефлексiв
D. Вiдсутнiсть пульсу
E. Вiдсутнiсть свiдомостi

94. При ДТП загинули 2 особи. Штатний
судово-медичний експерт був зайнятий огля-
дом iншого мiсця подiї, у зв’язку з чим слiд-
чий запросив для огляду мiсця i трупiв згiдно
з дiючим КПК України:

A. Найближчого лiкаря
B. Фельдшера
C. Медичну сестру хiрургiчного вiддiлення
D. Провiзора найближчої аптеки
E. Зубного технiка найближчої стоматологi-
чної лiкарнi

95. Хвора 35-ти рокiв за рiк збiльшила вагу
на 20 кг при звичайному харчуваннi. Вiдзна-
чає мерзлякуватiсть, сонливiсть, задишку.
Мама i сестра огряднi. Об’єктивно: зрiст 160
см, вага 92 кг, IМТ - 35,9. Ожирiння рiвномiр-
не, стрiй немає. Обличчя амiмiчне, шкiра су-
ха, язик потовщений. Тони серця глухi. ЧСС-
56/хв., АТ- 140/100 мм рт.ст. Закрепи. Аме-
норея 5 мiсяцiв. ТТГ - 28 мкМО/л (норма -
0,32-5). На кранiограмi патологiї не виявле-
но. Яка етiологiя ожирiння?

A. Гiпотиреоїдне
B. Гiпооварiальне
C. Гiпоталамо-гiпофiзарне
D. Алiментарно-конституцiональне
E. Гiперкортикоїдне

96. Хворий 45-ти рокiв страждає на гiперто-
нiчну хворобу впродовж 10-ти рокiв. Пiсля
прийняття гарячої ванни у нього раптово
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розвинулися рiзкий головний бiль, повторне
блювання. Об’єктивно: рiзко виражений ме-
нiнгеальний симптомокомплекс. АТ- 180/110
мм рт.ст. Госпiталiзований у неврологiчне
вiддiлення. Якi додатковi методи обстежен-
ня слiд призначити насамперед?

A. Люмбальна пункцiя, дослiдження лiквору
B. Вентрiкулопункцiя
C. Ехоенцефалоскопiя
D. Реоенцефалографiя
E. Електроенцефалографiя

97. Хворий 77-ми рокiв скаржиться на немо-
жливiсть помочитися, розпираючий бiль над
лоном. Захворiв гостро 12 годин тому. Об’є-
ктивно: над лоном пальпується наповнений
сечовий мiхур. Ректально: простата збiльше-
на, щiльно-еластична, з чiткими контурами,
без вузлiв. Мiжчасткова борозенка вираже-
на. При ультрасонографiї - об’єм простати
120 см3, вона вдається в порожнину сечово-
го мiхура, паренхiма однорiдна. Простатспе-
цифiчний антиген - 5 нг/мл. Яке найбiльш
iмовiрне захворювання викликало гостру за-
тримку сечi?

A. Гiперплазiя простати
B. Рак простати
C. Склероз простати
D. Туберкульоз простати
E. Гострий простатит

98. Хворий 18-ти рокiв скаржиться на перi-
одичну появу жовтушного забарвлення шкi-
ри, кволiсть, важкiсть у лiвому пiдребер’ї.
Об’єктивно: лiмфовузли не збiльшенi, пе-
чiнка бiля краю реберної дуги, селезiнка +3
см. У кровi: ер.- 2, 7 · 1012/л, Нb- 84 г/л, КП-
0,96, ретикулоцити - 18%, еритрокарiоци-
ти, мiкросфероцити. Непрямий бiлiрубiн - 32
мкмоль/л. У сечi - гемосидерин. Вмiст залiза
в сироватцi кровi - 23,5 ммоль/л. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Анемiя Мiнковського-Шоффара
B. Аутоiмунна гемолiтична анемiя
C. Сидероахрестична анемiя
D. Гiпопластична анемiя
E. �12, фолiєво-дефiцитна анемiя

99. Хвора 68-ми рокiв скаржиться на бiль, не-
значну припухлiсть та хрускiт в дистальних
суглобах пальцiв рук та колiнних суглобах.
Хворiє впродовж 4-х рокiв. Об’єктивно: по-
товщення колiнних суглобiв та мiжфаланго-
вих суглобiв кистей, об’єм рухiв в них змен-
шений. У кровi: лейк.- 5, 4 · 109/л, ШЗЕ- 12
мм/год, фiбриноген - 3,5 г/л; РФ- 1:32; АСЛ-
О- 160 од; серомукоїд - 0,20 од.; СРБ+. Який
можливий механiзм розвитку даного захво-
рювання?

A. Порушення синтезу глiкозамiноглiканiв
B. Утворення ревматоїдного фактора
C. Гiперпродукцiя антитiл до нативної ДНК
D. Пiдвищений синтез сечової кислоти
E. Iмунна реакцiя на стрептококову iнфекцiю

100. Для оцiнки стану здоров’я населення

складено та проаналiзовано звiт про захво-
рювання, що зареєстрованi у населення ра-
йону обслуговування (ф.12). Який показник
розраховують на основi цього звiту?

A. Показник загальної захворюваностi
B. Показник патологiчної ураженостi
C. Показник захворюваностi з тимчасовою
втратою працездатностi
D. Показник госпiталiзованої захворюваностi
E. Показник основної неепiдемiчної захво-
рюваностi

101. Жiнка поступила до стацiонару з ре-
гулярною пологовою дiяльнiстю протягом
8-ми годин; води вiдiйшли годину тому. Ва-
гiтнiсть II, доношена. Скарги на головний
бiль, мерехтiння "мушок"перед очима. АТ-
180/100 мм рт.ст. У сечi: бiлок - 3,3 г/л, гiа-
лiновi цилiндри. Серцебиття плоду 140/хв.,
ритмiчне. При пiхвовому дослiдженнi - роз-
криття шийки матки повне, голiвка плоду на
тазовому днi, стрiлоподiбний шов у прямому
розмiрi, мале тiм’ячко пiд лоном. Яка такти-
ка ведення пологiв?

A. Вихiднi акушерськi щипцi
B. Порожниннi акушерськi щипцi
C. Кесарiв розтин
D. Вакуум-екстракцiя плоду
E. Консервативне ведення пологiв

102.Утракториста зi стажем роботи 24 роки,
при палестезiометрiї - пiдвищення порогу вi-
брацiйної чутливостi на частотах 63-125-250
Гц на 25 ДБ, динамометрiя - справа 20 кг,
злiва 16 кг; холодова проба позитивна - час
вiдновлення температури кистей 52 хвилини.
Симптом бiлої плями позитивний - 21. Гiпе-
стезiя на верхнiх i нижнiх кiнцiвках по типу
”високi рукавички” i ”шкарпетки” за пери-
феричним полiневритичним типом. Сфор-
мулюйте попереднiй дiагноз:

A. Вiбрацiйна хвороба I ст. вiд дiї комбiнова-
ної вiбрацiї
B. Вiбрацiйна хвороба I ст. вiд дiї локальної
вiбрацiї
C. Вiбрацiйна хвороба II ст. вiд дiї комбiнова-
ної вiбрацiї
D. Вiбрацiйна хвороба II ст. вiд дiї локальної
вiбрацiї
E. Вiбрацiйна хвороба I ст. вiд дiї загальної
вiбрацiї

103. У хворого на рентгенографiї (пряма
проекцiя) деформацiя легеневого малюнку,
пневмофiброз, сотоподiбний легеневий ма-
люнок (нижнiх сегментiв легень), цилiндри-
чнi, веретеноподiбнi утворення. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Бронхоектатична хвороба
B. Абсцес правої легенi
C. Негоспiтальна пневмонiя
D. Аномалiя розвитку легень
E. Дифузний пневмосклероз

104. Пацiєнтцi 46-ти рокiв виданий листок
непрацездатностi з приводу загострення хро-
нiчного холециститу на 10 днiв. Загальний
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стан хворої полiпшився, але клiнiчнi прояви
хвороби ще мають мiсце. Хто має право про-
довжити лiкарняний лист?

A. Лiкарсько-консультативна комiсiя
B. Сiмейний лiкар
C. Заступник головного лiкаря по лiкарськiй
роботi
D. Заступник головного лiкаря з питань
трудової експертизи
E. Головний лiкар

105. У пацiєнта 41-го року з хворобою Аддi-
сона пiсля грипу з’явились адинамiя, депре-
сiя, нудота, блювання, пронос, гiпоглiкемiя.
АТ- 75/50 мм рт.ст. У кровi: зниження рiв-
ню кортикостерону, кортизолу, 13- ОКС, 17-
ОКС. Який стан розвинувся у хворого?

A. Гостра надниркова недостатнiсть
B. Гострий гастрит
C. Гострий ентероколiт
D. Колапс
E. Цукровий дiабет

106. У хворого пiсля контакту з хiмiчними
речовинами на виробництвi раптово вини-
кло стридорозне дихання. З’явилися оси-
плiсть голосу, "гавкаючий"кашель, стала по-
силюватися задишка. Об’єктивно: акроцiа-
ноз. Який попереднiй дiагноз?

A. Набряк гортанi
B. Рак гортанi
C. ТЕЛА
D. Ателектаз легень
E. Пневмоторакс

107. У хворого 43-х рокiв пiсля пiдйому ваги
повторно виник рiзкий поперековий бiль,
який став поширюватись по переднiй по-
верхнi правого стегна i внутрiшнiй поверхнi
гомiлки. Виникло пiдвищене потовидiлен-
ня в зазначених дiлянках. Об’єктивно: гiпо-
трофiя чотириголового м’яза стегна, вiдсу-
тнiй колiнний рефлекс справа. Гiперстезiя
на переднiй поверхнi правих стегна i колi-
на. Позитивнi симптоми натягу Мацкевича,
Васермана. Якi iз наведених лiкарських засо-
бiв найдоцiльнiшi для зменшення больового
синдрому?

A. Дегiдратацiйнi
B. Ангiопротектори
C. Антигiстамiннi
D. Хондропротектори
E. Антихолiнестеразнi

108. Хворий 58-ми рокiв скаржиться на за-
гальну слабкiсть, втрату 10 кг маси тiла за
1,5 мiсяця, прогресуючий тупий бiль у по-
переку, пiдвищення артерiального тиску до
220/160 мм рт.ст., субфебрильну температу-
ру. Об’єктивно: у правому пiдребер’ї паль-
пується утворення з горбистою поверхнею
та незначною рухомiстю, розширення вен
сiм’яного канатика та калитки. У кровi: Нb-
86 г/л, ШЗЕ- 44 мм/год. У сечi: питома вага
1020, бiлок - 0,99 г/л, ер.- на все поле зору,
лейк.- 4-6 у п/з. Який попереднiй дiагноз?

A. Пухлина нирки
B. Сечокам’яна хвороба
C. Гострий пiєлонефрит
D. Гострий гломерулонефрит
E. Нефроптоз

109.Хворий 37-ми рокiв висловлює скарги на
болi у поперековому вiддiлi хребта, що поси-
люються пiд час ходи, обмеження рухливо-
стi, набряк правої половини живота. В анам-
незi вогнищевий туберкульоз. Рентгенологi-
чно: деструкцiя сумiжних поверхонь тiл 1-2
поперекових хребцiв, висота тiл хребцiв зни-
жена, мiжхребцева щiлина не визначається.
УЗД черевної порожнини: в заочеревинно-
му просторi визначається утворення 15х20
см, ехо-ознаки рiдини. Про який дiагноз слiд
подумати?

A. Туберкульозний спондилiт поперекового
вiддiлу
B. Перелом тiла 1-2 поперекових хребцiв
C. Метастатичне ураження хребта
D. Спондилолiстез поперекового вiддiлу
хребта
E. Остеохондроз

110. Новонароджений, 4000 г. В пологах -
затримка виведення плечикiв. За Апгар 6-
8 балiв. При оглядi дiагностований паралiч
Ерба-Дюшена злiва. Вкажiть рiвень ушко-
дження спинного мозку:

A. С V – C VI
B. C I – C III
C. C III – C IV
D. C VII – Th I
E. Th I - Th II

111. У хворої 45-ти рокiв (стаж роботи ма-
лярем 14 рокiв) пiсля контакту з синтети-
чною фарбою на шкiрi обличчя з’являються
почервонiння, набряк, iнтенсивний свербiж,
мокнуття. Симптоми зникають пiсля припи-
нення контакту з хiмiчною речовиною, але
кожний раз виникають знову навiть вiд запа-
ху фарби. Iнтенсивнiсть симптомiв наростає
при рецидивах. Який попереднiй дiагноз?

A. Професiйна екзема
B. Простий контактний дерматит
C. Алергiчний контактний дерматит
D. Кропив’янка
E. Токсикодермiя

112. В холодну пору року в приймальний
покiй доставлений пацiєнт, вилучений з вiд-
критої водойми. Контакту дихальних шляхiв
з водою не було. Збуджений, блiдий, скар-
житься на бiль, онiмiння рук i нiг, холодове
тремтiння. ЧД- 22/хв. АТ- 120/90 мм рт.ст.,
Ps- 110/хв., ректальна температура 34, 5oC .
Який вид зiгрiвання показаний хворому?

A. Пасивне зiгрiвання
B. Iнфузiя розчинiв 37oC
C. Зiгрiваючi компреси
D. Тепла ванна
E. Гемодiалiз iз зiгрiванням кровi

113. Пацiєнт 60-ти рокiв скаржиться на пра-
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ктично постiйне вiдчуття важкостi та пере-
повнення у епiгастрiї, що посилюється пiсля
їди, вiдрижку з тухлим запахом, iнодi блю-
вання з’їденою 1-2 днi тому їжею, схуднення.
12 рокiв тому вперше виявлена виразка пiло-
ричного каналу. Вiдзначав перiодичнi "голо-
днi"болi, з приводу яких приймав ранiтидин.
Погiршення протягом 3-х мiсяцiв. Об’єктив-
но: визначається "шум плескоту"в епiгастрiї.
Про яке ускладнення йдеться?

A. Стеноз пiлоруса
B. Пенетрацiя виразки шлунка
C. Функцiональний спазм воротаря
D. Стороннє тiло шлунка (безоар)
E. Малiгнiзацiя виразки шлунка

114. У пацiєнтки пiсля вдихання аерозолю
через декiлька годин з’явилися розповсю-
дженi висипання по всьому шкiрному по-
криву, а також на слизовiй рота. Висипан-
ня представленi макульозним висипом, на
слизових - поодинокi пухирi з серозним вмi-
стом. Вiдзначалося пiдвищення температури
до 38, 8oC , одноразове блювання. Вкажiть
попереднiй дiагноз:

A. Токсикодермiя
B. Справжня екзема
C. Простий контактний дерматит
D. Сифiлiс
E. Короста

115. У дитини 5-ти рокiв пiдвищилася тем-
пература до фебрильних цифр, з’явилися
млявiсть, слабкiсть. Пiд час огляду на шкi-
рi кiнцiвок i тулуба геморагiї. Вiдзначається
збiльшення шийних i пахвових лiмфовузлiв.
Печiнка на 4 см нижче реберної дуги, а се-
лезiнка на 6 см. У кровi: ер.- 2, 3 · 1012/л, Hb-
60 г/л, тромб.- 40 · 109/л, лейк.- 32, 8 · 109/л,
е- 1%, п- 1%, с- 12%, л- 46%, м- 1%, бласти
- 40%, тривалiсть кровотечi за Дюком 9 хв.
Яке обстеження необхiдне для постановки
дiагнозу?

A. Дослiдження мiєлограми
B. Бiопсiя лiмфовузлiв
C. УЗД органiв черевної порожнини
D. Визначення маркерiв гепатиту
E. Дослiдження динамiчних функцiй тромбо-
цитiв

116. Хворий 45-ти рокiв звернувся зi скар-
гами на порушення з боку кишечника (дi-
арея), пiгментацiю шкiри вiдкритих частин
тiла, змiни психiки i розлади з боку нервової
системи. Лiкар встановив дiагноз: пелагра.
Нестача якого вiтамiну могла призвести до
даного захворювання?

A. �� (нiкотинова кислота)
B. �1 (тiамiн)
C. D3 (холекальцiферол)
D. � (ретинол)
E. � (аскорбiнова кислота)

117. Хвора 52-х рокiв скаржиться на нападо-
подiбний бiль у поперековiй дiлянцi, що iр-
радiює вниз живота, нудоту. Ранiше подiбних

нападiв не було. На оглядовiй рентгенограмi
органiв черевної порожнини патологiчних
тiней не виявлено. На екскреторнiй урогра-
фiї в правiй нирковiй лоханцi визначається
гiперехогенне утворення дiаметром 1,5 см.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Камiнь в нирцi
B. Доброякiсна пухлина нирки
C. Туберкульоз нирки
D. Кiста нирки
E. Злоякiсна пухлина нирки

118. Дитина вiд першої вагiтностi, термiно-
вих пологiв, з масою тiла 4000 г, довжиною
57 см. При народженнi реакцiя на огляд вiд-
сутня. Дифузний цiаноз. ЧСС- 80/хв. Призна-
чте об’єм реанiмацiйних заходiв:

A. Розпочати ШВЛ за допомогою маски
B. Дати 100% кисень
C. Заiнтубувати дитину та розпочати ШВЛ
D. Провести тактильну стимуляцiю
E. Ввести налоксон

119. Хворий 20-ти рокiв поступив у хiрур-
гiчне вiддiлення зi скаргами на кровотечу
з рiзаної рани на правому передплiччi, що
триває впродовж 1,5 доби. Турбують загаль-
на слабкiсть, запаморочення, холодний пiт,
мерехтiння ”мушок” перед очима. Шкiра та
видимi слизовi оболонки блiдi. Ps- 110/хв.,
АТ- 100/70 мм рт.ст. У кровi: Hb- 100 г/л, ер.-
2, 5 ·1012/л. Чим обумовлений загальний стан
хворого?

A. Пiслягеморагiчна анемiя
B. Апластична анемiя
C. Iнфiкування рани
D. Наявнiсть супутньої хвороби
E. Явища гострого тромбофлебiту

120. Чоловiк 55-ти рокiв скаржиться на вiд-
чуття тяжкостi та розпирання в епiгастрiї
постiйного характеру, нудоту, блювання, що
приносить полегшення, схуднення. Стра-
ждає на виразкову хворобу цибулини два-
надцятипалої кишки 15 рокiв з частими за-
гостреннями. Об’єктивно: "шум плескоту",
опущення нижньої межi шлунка. Рентгено-
логiчно: велика кiлькiсть секрету натще,
шлунок розтягнутий, тонус його знижений,
евакуацiя уповiльнена. Яке ускладнення мо-
жливе у даного хворого?

A. Пiлоростеноз
B. Перфорацiя виразки
C. Пенетрацiя виразки
D. Гастро-езофагальний рефлюкс
E. Ахалазiя кардiї

121. Дитина народилася у термiн, доношена.
У теперiшнiй час тримає у руках iграшки i
розглядає їх. Повертається з живота на спи-
ну i навпаки. Добре повзає i сидить. Адеква-
тно реагує на появу батькiв i чужої людини.
Вимовляє окремi склади ба-ба-ба, ма-ма-ма
та iн. Якому вiку вiдповiдає психомоторний
розвиток даної дитини?
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A. 8 мiсяцiв
B. 10 мiсяцiв
C. 4 мiсяцi
D. 7 мiсяцiв
E. 6 мiсяцiв

122. У хворого 14-ти рокiв пiсля прийому
жирної їжi 3 днi тому з’явився сильний бiль
у правому пiдребер’ї, що зменшується при
прийомi баралгiну, но-шпи. Температура тi-
ла ближче до вечора 38oC . Живiт помiрно
напружений у правому пiдребер’ї, болiсний.
У кровi: лейк.- 12, 5 · 109/л, п- 18%. Про яке
захворювання слiд подумати в першу чергу?

A. Гострий холецистит
B. Гострий апендицит
C. Перфоративна виразка ДПК
D. Гострий пiєлонефрит
E. Гострий панкреатит

123. У родiллi 20-ти рокiв I перiод пологiв.
Пологи у термiн. Перейми через 3 хвилини,
по 55 секунд. Положення плоду поздовжнє,
передлежить головка, притиснута до входу у
малий таз. Серцебиття плоду ясне, ритмiчне,
150/хв. Пiхвове дослiдження: шийка матки
згладжена, розкриття маткового зiву на 2
см, плiдний мiхур цiлий, передлежить голов-
ка над I площиною малого тазу, видiлення
слизово-кров’янистi, помiрнi. Яка фаза I пе-
рiоду пологiв?

A. Латентна
B. Активна
C. Фаза уповiльнення
D. Фiзiологiчний прелiмiнарний перiод
E. Первинна слабкiсть пологової дiяльностi

124. У жiнки 23-х рокiв пiсля перенесеного
стресу з’явилися спрага, полiдипсiя, полiу-
рiя, схудла, наростала слабкiсть, потiм з’я-
вилися нудота, блювання, сонливiсть; втра-
тила свiдомiсть. Госпiталiзована. Глiкемiя 28
ммоль/л, ацетон у сечi рiзко позитивний.
Розпочато лiкування кетоацидотичної ко-
ми. Коли доцiльно розпочати профiлактику
гiпоглiкемiї шляхом введення 5% розчину
глюкози?

A. Пiсля зниження рiвня глiкемiї до 13-14
ммоль/л
B. Через 2 години пiсля початку iнсулiноте-
рапiї
C. Пiсля вiдновлення свiдомостi хворої
D. Пiсля нормалiзацiї рiвня глiкемiї
E. При швидкостi зниження рiвня глiкемiї
понад 5 ммоль/л за годину

125. Хвора 53-х рокiв скаржиться на втрату
ваги до 10 кг протягом двох рокiв, рiдкий
стiлець до двох разiв на добу з неприємним
запахом, що погано змивається водою з унi-
тазу, перiодичну нудоту, оперiзуючий бiль у
верхнiй половинi живота. Об’єктивно: бо-
лючiсть у зонi Губергриця, у точцi Мейо-
Робсона. Бiохiмiчний аналiз кровi: глюкоза
- 3,2 ммоль/л, бiлiрубiн - 16,5 мкмоль/л, за-
гальний бiлок - 56,4 г/л. Дiастаза сечi - 426
г/год/л. При проведеннi проби з d-ксилозою
(пероральний прийом 25 г d-ксилози) через

5 годин в сечi виявляють 3 г ксилози. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Панкреатит. Синдром мальабсорбцiї
B. Псевдомембранозний колiт
C. Неспецифiчний виразковий колiт
D. Синдром подразнення товстої кишки
E. Хронiчний гастрит

126. У хворого 23-х рокiв пiсля вживання
гальмiвної рiдини наступила анурiя, яка три-
ває 5-й день. Рiвень креатинiну пiдвищився
до 0,769 ммоль/л. Яка лiкувальна тактика в
даному випадку?

A. Гемодiалiз
B. Дезiнтоксикацiйна терапiя
C. Антидотна терапiя
D. Сечогiннi засоби
E. Плазмаферез

127. У пiдлiтка 15-ти рокiв при обстеженнi в
вiйськкоматi виявлено iнтервальний систо-
лiчний шум на верхiвцi серця, акцент II тону
над легеневою артерiєю, тахiкардiя. Який iз
додаткових методiв обстеження є найбiльш
iнформативним для встановлення дiагнозу?

A. Ехокардiографiя
B. Електрокардiографiя
C. Рентгенографiя
D. Фонокардiографiя
E. Реографiя

128. Сiмейний лiкар сiльської лiкарської ам-
булаторiї прийняв фiзiологiчнi пологи в жи-
тельки сусiднього села, вдома. Який доку-
мент повинен оформити сiмейний лiкар для
того, щоб зареєструвати цей випадок наро-
дження дитини?

A. Медичне свiдоцтво про народження
B. Медична довiдка про перебування дитини
пiд наглядом лiкувального закладу
C. Свiдоцтво про народження
D. Довiдка про народження
E. Медична довiдка про народження

129. Хворий 64-х рокiв поступив у плановому
порядку зi скаргами на прогресуючу жовтя-
ницю, яка з’явилась бiльше 3-х тижнiв тому
без больового синдрому, загальну слабкiсть,
поганий апетит. Об’єктивно: температура
36, 8oC , Ps- 78/хв., живiт м’який, неболючий,
симптоми подразнення очеревини не виявле-
нi, пальпаторно виявлено рiзко збiльшений,
напружений жовчний мiхур. Для якого за-
хворювання характернi цi симптоми?

A. Рак головки пiдшлункової залози
B. Виразка 12-ти палої кишки
C. Гострий холецистит
D. Хронiчний холецистит
E. Лямблiозний холецистит

130. У хворої 42-х рокiв тривале порушен-
ня оварiально-менструального циклу, що су-
проводжується менорагiями. У кровi: Hb- 70
г/л, ер.- 2, 8 · 1012/л, КП- 0,7, ШЗЕ- 20 мм/год,
тромб.- 190 · 109/л, залiзо сироватки кровi -
7,8 мкмоль/л. Для корегування анемiї хворiй
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показано:

A. Препарати залiза
B. Цiанокобаламiн
C. Анаболiчнi гормони
D. Трансфузiї еритроцитарної маси
E. Рекормон

131. Хвора 22-х рокiв, зниженого харчуван-
ня, вегетарiанка, звернулася в полiклiнiку зi
скаргами на спотворення нюху, смаку, ”заї-
ди” у кутах рота. Об’єктивно: виражена го-
лубизна склер. Був встановлений дiагноз -
залiзодефiцитна анемiя. Який клiнiчний син-
дром виражений переважно?

A. Сидеропенiчний
B. Анемiчний
C. Гемологiчний
D. Гемолiтичний
E. Мiєлодиспластичний

132. Хворий 15-ти рокiв скаржиться на на-
дмiрну масу тiла, головний бiль, дратiвли-
вiсть, швидку втому. Значне збiльшення ма-
си тiла вiдбулося у вiцi 14 рокiв. Об’єктивно:
маса тiла - 90 кг, зрiст 160 см, правильної
статури. Розподiл жирової клiтковини рiвно-
мiрний. На стегнах, животi i грудних залозах
- рожевi тонкi стрiї. АТ- 145/90 мм рт.ст. Який
попереднiй дiагноз?

A. Пубертатно-юнацький диспiтуїтаризм
B. Алiментарно-конституцiйне ожирiння
C. Вегето-судинна дистонiя
D. Хвороба Iценко-Кушинга
E. Синдром Кушинга

133. До лiкаря загальної практики зверну-
лась мати дiвчинки 6-ти рокiв зi скаргами
на печiння, свербiж в дiлянцi зовнiшнiх ста-
тевих органiв. Дiвчинка напередоднi хворi-
ла на гострий бронхiт та приймала антибi-
отики. При оглядi: зовнiшнi статевi органи
набряклi, гiперемованi, в складках накопи-
чення бiлих нашарувань. Визначте найбiльш
iмовiрний дiагноз:

A. Кандидозний вульвiт
B. Трихомонiаз
C. Неспецифiчний вульвiт
D. Глистяна iнвазiя
E. Герпетичний вульвiт

134. Хворий доставлений в приймальне вiддi-
лення з вулицi в коматозному станi з серiєю
великих судомних нападiв. Анамнез невiдо-
мий. Об’єктивно: на вигляд 40-45 рокiв, запах
алкоголю з рота; симптом Кернiга нерiзко
позитивний злiва. Склад лiквору не змiне-
ний. Що з перерахованого є причиною епi-
статуса?

A. Епiлепсiя
B. Субарахноїдальний крововилив
C. Гнiйний менiнгiт
D. Менiнгоенцефалiт
E. Пухлина головного мозку

135. Чоловiк 44-х рокiв скаржиться на зади-
шку з вiдчуттям нестачi повiтря пiд час вдиху

та серцебиття, якi виникають при незначно-
му фiзичному навантаженнi, набряки гомi-
лок увечерi, якi зникають пiд ранок. Вважає
себе хворим впродовж 5-ти мiсяцiв, стан по-
гiршувався поступово. За допомогою якого
методу iнструментальної дiагностики можна
верифiкувати зниження систолiчної функцiї
у цього хворого?

A. Ехокардiографiя
B. Електрокардiографiя
C. Комп’ютерна томографiя
D. Фонокардiографiя
E. Холтерiвське монiторування артерiально-
го тиску

136. Пiд час гри в дитячому садку у дитини 3-
х рокiв раптово з’явилася задишка, нападо-
подiбний сухий нав’язливий кашель. Облич-
чя цiанотичне, iз сльозами на очах. Вiдзна-
чалося блювання декiлька разiв. Справа над
усiєю половиною грудної клiтки послаблене
дихання. Який попереднiй дiагноз?

A. Стороннє тiло
B. Обструктивний бронхiт
C. Бронхiальна астма
D. Напад iстерiї
E. Стенозуючий ларинготрахеїт

137. Дiвчинка 13-ти рокiв надiйшла до гiне-
кологiчного стацiонару з сильною кровоте-
чею, яка з’явилась пiсля тривалої затримки
менструацiї. Незадовго до цього перенесла
сильну психотравму. Менструацiї з 11-ти ро-
кiв, по 5-6 днiв при 30-денному циклi, помiр-
нi, безболiснi. Соматично здорова. Нормо-
стенiк, зрiст 160 см, вага 42 кг. Блiда. При ре-
ктоабдомiнальному дослiдженнi: матка зви-
чайних розмiрiв i консистенцiї, в anteflexio-
versio, додатки не змiненi. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Ювенiльна кровотеча
B. Кiста яєчника
C. Мiома матки
D. Практично здорова
E. Аменорея

138. У хворого з гнiйним отитом рiзко погiр-
шився стан: з’явилися головний бiль, блю-
вання, фебрильна температура, загальна гi-
перестезiя. Виявляються менiнгеальнi знаки,
застiйнi диски зорових нервiв. Вогнищева
симптоматика вiдсутня. Лiквор мутний, тиск
пiдвищений, клiтинно-бiлкова дисоцiацiя за
рахунок нейтрофiлiв. Про яке захворювання
слiд думати?

A. Вторинний гнiйний менiнгiт
B. Менiнгоенцефалiт
C. Серозний менiнгiт
D. Первинний гнiйний менiнгiт
E. Субарахноїдальний крововилив

139. При вимiрюваннi параметрiв мiкроклi-
мату виробничого примiщення одержанi та-
кi результати: температура повiтря +38oC ,
вiдносна вологiсть 98%, швидкiсть руху по-
вiтря 0 м/с, радiацiйна температура +18oC .
Яким шляхом переважно вiдбувається те-
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пловiддача органiзмом людини в зазначених
умовах?

A. Випромiнювання
B. Кондукцiя
C. Конвекцiя
D. Випаровування
E. Конвекцiя та випаровування

140. До педiатра звернулася мати дiвчинки,
що скаржиться на вiдставання дитини в ростi
та статевому розвитку, часте сечовипускан-
ня, погане загоєння ранок на шкiрi. Об’є-
ктивно: рум’янець на щоках, сухiсть шкiри
та слизових оболонок. Яке обстеження слiд
призначити дитинi для уточнення дiагнозу?

A. Аналiз кровi на глюкозу
B. Загальний аналiз кровi
C. Загальний аналiз сечi
D. Визначення печiнкових проб у кровi
E. Визначення електролiтiв кровi

141. У хворого 30-ти рокiв через 3 доби пiсля
розкриття флегмони шиї з’явилися скарги
на задишку, гарячку, болi за грудниною, що
посилювались при закиданнi голови назад.
Стан хворого прогресивно погiршувався.
При рентгенологiчному обстеженнi виявле-
но розширення тiнi середостiння й зниження
прозоростi його вiддiлiв. Яке ускладнення
розвинулося в даного хворого?

A. Гострий гнiйний медiастинiт
B. Заглотковий абсцес
C. Гнiйний тиреоїдит
D. Ексудативний перикардит
E. Iнфекцiйний ендокардит

142. Хворий 25-ти рокiв, неодружений,
має кiлькох статевих партнерiв. Протягом
останнiх трьох мiсяцiв помiтив незначнi
слизово-серознi видiлення iз сечiвника, су-
б’єктивно - непостiйний свербiж або вiдчут-
тя печiння у сечiвнику. Два мiсяцi як з’явився
бiль у колiнному суглобi, травму або пере-
охолодження заперечує. Тиждень як вiдчув
дискомфорт у очах - сльозотеча, свербiння.
Про який попереднiй дiагноз можна думати?

A. Хвороба Рейтера
B. Ревматоїдний артрит
C. Сезонний полiноз
D. Бактерiальний неспецифiчний уретрокон’-
юнктивiт
E. ОРВI з ураженням кон’юнктиви та сугло-
бiв

143. Хвора 19-ти рокiв скаржиться на силь-
ний бiль у пахвовiй западинi. Захворюван-
ня розпочалося тиждень тому пiсля купання
у прохолоднiй рiчцi та епiляцiї. На насту-
пний день з’явився болючий ”чиряк”, який
щодня збiльшувався i перетворився на пу-
хлину розмiром зi сливу. Пiд час огляду вияв-
лено вузлуватi конусоподiбнi утворення спа-
янi мiж собою, шкiра над якими синювато-
червоного кольору. На окремих вузлах фi-
стульознi отвори, з яких видiляється густа
гнiйна маса. Температура тiла 38, 5oC , з сим-
птомами загального нездужання. Який най-

бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гiдраденiт
B. Карбункул
C. Туберкульоз шкiри
D. Виразково-некротична трихофiтiя
E. Шанкериформна пiодермiя

144. У селi, що знаходиться бiля кар’єру по
розробцi флюоритiв, лiкар з комунальної гi-
гiєни паспортизував шахтнi колодязi, вода
яких мiстить вiд 1,5 до 5,0 мг/л фтору. Яке
захворювання серед населення може викли-
кати споживання такої води?

A. Ендемiчний флюороз
B. Подагра
C. Iтай-iтай
D. Енцефалопатiя
E. Карiєс

145. Хвора 67-ми рокiв скаржиться на набря-
ки обличчя i нiг, бiль у попереку, що поси-
люється пiд час рухiв, рiзку слабкiсть, iнодi
- носовi кровотечi, пiдвищення температури
тiла до 38, 4oC . Об’єктивно: болючiсть при
пальпацiї хребта i ребер. При лабораторно-
му обстеженнi: протеїнурiя - 4,2 г/добу,ШЗЕ-
52 мм/год. Якi змiни лабораторних показни-
кiв найбiльш очiкуванi?

A. Загальний бiлок сироватки кровi - 101 г/л
B. Лейкоцити - 15, 3 · 109/л
C. Гемоглобiн - 165 г/л
D. Альбумiни - 65%
E. γ-глобулiни - 14%

146. Хворий 24-х рокiв "iн’єкцiй-
ний"наркоман, протягом 4-х мiсяцiв хворiє
на iнфекцiйний ендокардит, знаходиться на
стацiонарному лiкуваннi в кардiологiчному
вiддiленнi. Пацiєнту тричi проводилась ан-
тибiотикотерапiя за рiзними схемами. В да-
ний час пацiєнт скаржиться на пiдвищення
температури тiла до 37, 5oC , спостерiгаю-
ться ознаки лiвошлуночкової недостатностi,
при клiнiчному обстеженнi виявлена недо-
статнiсть аортального клапана III ступеня.
Яка найбiльш доцiльна лiкувальна тактика?

A. Хiрургiчне лiкування (протезування аор-
тального клапана)
B. Наступна замiна схеми антибiотикiв
C. Лiкування нестероїдними протизапальни-
ми препаратами
D. Терапiя iмуномодуляторами
E. Введення в схему лiкування пробiотикiв

147. За даними звiту стацiонару мiської лi-
карнi отримана iнформацiя про кiлькiсть
оперованих хворих, у тому числi про кiль-
кiсть померлих пiсля операцiї. Який пока-
зник, що характеризує роботу стацiонару,
можна розрахувати на пiдставi цих даних?
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A. Пiсляоперацiйна летальнiсть
B. Летальнiсть загальна
C. Показник пiзньої госпiталiзацiї вiд початку
захворювання
D. Пiсляоперацiйна смертнiсть
E. Стандартизована летальнiсть

148. Хвора звернулася до клiнiки iз скаргами
на збiльшення ваги, мерзлякуватiсть, набря-
ки, сухiсть шкiри, сонливiсть, утруднення зо-
середження. Об’єктивно: зрiст 165 см, вага 90
кг, пропорцiї тiла жiночого типу, to- 35, 8oC ,
ЧСС- 58/хв., АТ- 105/60 мм рт.ст. Тони серця
ослабленi, брадикардiя. Iншi внутрiшнi ор-
гани без змiн. Щитоподiбна залоза не паль-
пується. Вiдзначається видiлення краплин
молока iз молочних залоз. Гормональне до-
слiдження виявило пiдвищення рiвнiв ТТГ та
пролактину, та зниження �4. Яка з причин
призвела до формування ожирiння?

A. Первинний гiпотиреоз
B. Вторинний гiпотиреоз
C. Пролактинома
D. Гiпопiтуiтаризм
E. Адипозо-генiтальна дистрофiя

149. У хлопчика 10-ти рокiв перiодично ви-
никають короткочаснi стани (до 10–15 се-
кунд) у виглядi "раптового вiдключення",
якi супроводжуються зупинкою i фiксацiєю
погляду в прямому положеннi, вiдсутнiм без-
змiстовним виразом обличчя, зупинкою ру-
хiв та наступною амнезiєю. Який найбiльш
iмовiрний стан описано?

A. Абсанс
B. Обнубiляцiя
C. Транс
D. Фуга
E. Шперрунг

150. Жiнка 40-ка рокiв поступила до лiкарнi
зi скаргами на кволiсть, пiдвищення темпе-
ратури тiла до 39 − 40oC , щоденнi озноби
з пiдвищеною пiтливiстю, тупий бiль у по-
переку злiва, частi болючi поклики на сечо-
пуск. Хворiє 5 дiб. Вiдомо, що 3 тижнi тому
виконана лiтотрипсiя каменя лiвої нирки. У
кровi: лейк.- 18 · 109/л, пал- 17%. У сечi ери-
троцити на все поле зору, лейкоцитiв 40-50.
Який iз наведених дiагнозiв найбiльш iмовiр-
ний?

A. Гострий лiвобiчний вторинний пiєлоне-
фрит
B. Гострий лiвобiчний первинний пiєлоне-
фрит
C. Гострий лiвобiчний паранефрит
D. Карбункул лiвої нирки
E. Гострий цистит

151. У населеному пунктi планується бу-
дiвництво багатопрофiльної лiкарнi на 500
лiжок. Де на лiкарнянiй дiлянцi необхiдно
розмiстити полiклiнiку?

A. Бiля центрального входу
B. У садово-парковiй зонi
C. У центрi дiлянки бiля лiкувальних корпусiв
D. Розмiщення полiклiнiки на територiї дi-
лянки не дозволяється
E. Бiля господарської зони

152. Хвора 54-х рокiв звернулась зi скаргами
на слабкiсть, жовтяницю, свербiж шкiри. За-
хворiла 1,5 мiсяцi тому: з’явилася лихоманка
iз пiдвищенням температури до 39oC , через
2 тижнi - наростаюча жовтяниця. При го-
спiталiзацiї - значна жовтяниця. Печiнка не
пальпується. Жовчний мiхур збiльшений, не
болючий. Бiлiрубiн кровi 190 мкмоль/л, за
рахунок прямого. Кал ахолiчний. Який най-
бiльш iмовiрний генез жовтяницi у хворої?

A. Механiчна жовтяниця
B. Паренхiматозна жовтяниця
C. Гемолiтична жовтяниця
D. Синдром Каролi
E. Хвороба Жильбера

153. Хвора 22-х рокiв звернулася зi скаргами
на вiдсутнiсть менструацiї впродовж 8-ми мi-
сяцiв. З анамнезу: менархе з 12-ти рокiв. З
18-ти рокiв менструацiї нерегулярнi. Вагi-
тностей не було. Молочнi залози розвиненi
правильно, видiлення крапель молока iз со-
скiв при надавлюваннi. При гiнекологiчному
дослiдженнi: помiрна гiпоплазiя матки. При
гормональному дослiдженнi: рiвень прола-
ктину в 2 рази перевищує норму. При ком-
п’ютернiй томографiї у дiлянцi турецького
сiдла - об’ємне утворення дiаметром 4 мм.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Пухлина гiпофiзу
B. Лактацiйна аменорея
C. СиндромШтейна-Левенталя
D. СиндромШихана
E. Хвороба Iценко-Кушiнга

154. Хлопчика 12-ти рокiв протягом остан-
нiх 3-х рокiв турбують бiль у животi, здут-
тя, нудота, перiодично рiдкi випорожнення,
масткi, сiрого кольору, з гнилiсним запахом.
Пiд час пальпацiї болючiсть в епiгастрiї, пан-
креатичнiй точцi Дежардена, зонi Шофара,
позитивний симптом Мейо-Робсона. Запiдо-
зрена недостатнiсть зовнiшньосекреторної
функцiї пiдшлункової залози. Який метод
є найбiльш iнформативним для визначен-
ня стану зовнiшньосекреторної функцiї пiд-
шлункової залози?

A. Визначення еластази-1 в калi
B. Визначення рiвня трипсину в сироватцi
кровi
C. Ехографiя пiдшлункової залози
D. Визначення рiвня амiлази в кровi та в сечi
E. Копрологiчне дослiдження

155. Внаслiдок вибуху цистерни з бензолом
на хiмiчному заводi наявнi загиблi та пора-
ненi у великiй кiлькостi (понад 50 осiб) з опi-
ками, механiчними травмами та отруєннями.
Вкажiть основнi елементи, якi передбачає
лiкувально-евакуацiйне забезпечення насе-
лення в цiй ситуацiї?



Крок 2 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант, iноземнi студенти) 2015 рiк 19

A. Сортування, надання медичної допомоги,
евакуацiя
B. Сортування, евакуацiя, лiкування
C. Надання медичної допомоги, евакуацiя,
iзоляцiя
D. Iзоляцiя, рятування, вiдновлення
E. Сортування, вiдновлення, рятування

156. Постраждалий 34-х рокiв доставлений в
травматологiчний пункт iз вiдкритим пере-
ломом кiсток гомiлки. При оглядi констатує-
ться наявнiсть кровотечi: з рани пульсуючим
фонтаном витiкає кров. Якi лiкувальнi дiї
слiд виконати на цьому етапi медичної допо-
моги?

A. Накласти джгут на стегно проксималь-
нiше джерела кровотечi, та транспортувати
хворого в операцiйну
B. Накласти iммобiлiзацiю та транспортува-
ти хворого в операцiйну
C. Накласти джгут на стегно дистальнiше
джерела кровотечi, та транспортувати хворо-
го в операцiйну
D. Зупинити кровотечу стискаючою пов’яз-
кою та транспортувати хворого в операцiйну
E. Транспортувати хворого в операцiйну

157. У хворого 26-ти рокiв, який страждає на
бiполярний афективний розлад, виник стан,
що проявляється пiдвищенням настрою, по-
ведiнковою та сексуальною гiперактивнi-
стю, багатомовнiстю, посиленням жестику-
ляцiї, скороченням потреби у снi. Якi з на-
ведених препаратiв найбiльш ефективнi при
цьому станi?

A. Нейролептики з седативним ефектом
B. Антидепресанти з активувальним ефектом
C. Нейролептики з активувальним ефектом
D. Транквiлiзатори
E. Антидепресанти з седативним ефектом

158. Хворий 19-ти рокiв скаржиться на за-
дишку при фiзичному навантаженнi. Часто
хворiє на бронхiт та пневмонiї. З дитинства
прослуховується шум у серцi. Аускультатив-
но: розщеплення II-го тону над легеневою
артерiєю, систолiчний шум у 3 мiжребер’ї
бiля лiвого краю груднини. На ЕКГ: блока-
да правої нiжки пучка Гiса. Який попереднiй
дiагноз?

A. Дефект мiжпередсердної перегородки
B. Вiдкрита артерiальна протока
C. Коарктацiя аорти
D. Аортальний стеноз
E. Недостатнiсть мiтрального клапану

159. Пацiєнт 30-ти рокiв пiсля ДТП непри-
томний, шкiрнi покриви блiдi, пульс нитко-
подiбний. В середнiй третинi правого стегна
наявна велика рвана рана з рясною зовнi-
шньою кровотечею, що триває. Якi невiд-
кладнi заходи необхiдно здiйснити для вря-
тування життя хворого?

A. Накладання джгута вище рани правого
стегна
B. Накладання джгута нижче рани правого
стегна
C. Штучна вентиляцiя легень
D. Прекардiальний удар
E. Накладання гiпсової лонгети

160. Хворий 25-ти рокiв надiйшов у клiнiку
зi скаргами на слабкiсть, пiтливiсть, свер-
бiння шкiри, схуднення, збiльшення пiдще-
лепних, шийних, пахвових, пахових лiмфову-
злiв. Об’єктивно: гепатомегалiя. Бiопсiя лiм-
фовузлiв: гiгантськi клiтини Березовського-
Штернберга-Рiда, полiморфноклiтинна гра-
нульома, утворена лiмфоцитами, ретикуляр-
ними клiтинами, нейтрофiлами, еозинофi-
лами, фiброзною тканиною, плазматични-
ми клiтинами. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Лiмфогранулематоз
B. Туберкульоз лiмфатичних вузлiв
C. Лiмфоретикулосаркома
D. Метастази раку в лiмфовузли
E. Макрофолiкулярна форма ретикульозу

161. Хвора 25-ти рокiв пiд час самообсте-
ження виявила пухлину у верхньому зовнi-
шньому квадрантi правої молочної залози.
При пальпацiї - безболiсне, тверде, рухоме
утворення молочної залози дiаметром 2 см,
периферичнi лiмфатичнi вузли не змiненi.
При ультразвуковому дослiдженнi молочних
залоз: у верхньому зовнiшньому квадрантi
правої молочної залози об’ємне утворення
пiдвищеної ехогенностi, розмiром 21х18 мм.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Фiброаденома
B. Кiста молочної залози
C. Дифузна мастопатiя
D. Рак молочної залози
E. Мастит

162. Дитинi 3-х рокiв у зв’язку з захворюван-
ням на ГРВI призначено: бiсептол, парацета-
мол, назоферон. На третiй день стан дитини
погiршився: з’явилися бiль у горлi, стоматит,
кон’юнктивiт, гiперсалiвацiя, болючi плями
темно-червоного кольору на шиї, обличчi,
грудях та кiнцiвках, потiм на мiстi плям з’я-
вились пухирi. Вiдмiчалось враження слизо-
вих оболонок навколо рота та ануса. Який
попереднiй дiагноз?

A. Синдром Стiвенса-Джонсона
B. Атопiчний дерматит
C. Вiтряна вiспа
D. Сироваткова хвороба
E. Бульозний дерматит

163. У жiнки на 7-му добу пiсля пологiв з’я-
вились скарги на бiль у правiй молочнiй за-
лозi, пiдвищення температури тiла до 39oC ,
озноб, погiршення загального стану. Об’є-
ктивно: визначається iнфiльтрат у верхньо-
зовнiшньому квадрантi молочної залози з
дiлянкою розм’якшення. Яка лiкарська та-
ктика?
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A. Хiрургiчне лiкування
B. Антибактерiальна терапiя
C. Припинення лактацiї
D. Динамiчне спостереження
E. Фiзiотерапевтичне лiкування

164. Хвора 20-ти рокiв скаржиться на вiд-
чуття нестачi повiтря, тривалi ниючi болi в
дiлянцi серця, дратiвливiсть. Пiд час обсте-
ження: загальний стан задовiльний, лабiль-
нiсть пульсу, АТ- 130/60 мм рт.ст. ЕКГ - пору-
шення процесiв реполяризацiї. У пацiєнтки
дiагностована нейроциркуляторна дистонiя
за кардiальним типом. Вкажiть умови, в яких
хвора повинна отримувати лiкування:

A. Амбулаторне лiкування
B. Стацiонарне лiкування в терапевтичному
вiддiленнi
C. Стацiонарне лiкування в кардiологiчному
вiддiленнi
D. Стацiонарне лiкування в кардiохiрургiчно-
му вiддiленнi
E. Стацiонарне лiкування в психiатричному
вiддiленнi

165. На 9-ти добу пiсля пологiв у породiллi
пiднялася температура тiла до 38oC . Скар-
житься на бiль у правiй молочнiй залозi. При
оглядi встановлено: в правiй молочнiй зало-
зi пальпується iнфiльтрат, рiзко болючий, з
ознаками флюктуацiї, шкiра над ним черво-
на, субареолярна частина та сосок набряклi,
болючi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Абсцес правої молочної залози
B. Мастопатiя
C. Рак правої молочної залози
D. Серозний мастит
E. Кiста молочної залози

166. До лiкаря звернулась породiлля, що го-
дує груддю 1,5 тижнi. Вважає себе хворою,
коли помiтила рiвномiрне нагрубання мо-
лочних залоз. Молочнi залози болючi. Тем-
пература тiла 36, 6oC . Зцiджування молока
утруднене. Який дiагноз найбiльш iмовiр-
ний?

A. Лактостаз
B. Iнфiльтративний мастит
C. Гнiйний мастит
D. Фiброзно-кiстозна мастопатiя
E. Гангренозний мастит

167. У хворого 35-ти рокiв, лiсоруба, в кiнцi
травня з’явилися лихоманка, висока темпе-
ратура тiла, головний бiль. На 6-й день при-
єднались гикавка, слабкiсть рук, голова опу-
стилась на груди. У неврологiчному статусi
виявлено парез рук iз атонiєю м’язiв, аре-
флексiєю. Голова звисає. Який попереднiй
дiагноз?

A. Клiщовий енцефалiт
B. Гострий полiомiєлiт
C. Iшемiчний iнсульт
D. Пухлина спинного мозку
E. Плечова плексопатiя

168. Дитинi 1 мiсяць, маса тiла при народжен-

нi 3400,0, оцiнка за Апгар 7 балiв. 2 тижнi
тому з’явилося блювання, яке виникає перi-
одично пiсля 2-3 годувань, великою кiлькi-
стю згорнутого молока, що має неприємний
запах. Маса тiла 3200,0. Вiдмiчається випи-
нання епiгастральної дiлянки, при пальпацiї
живiт м’який. Вкажiть найбiльш iмовiрний
дiагноз:

A. Пiлоростеноз
B. Пiлороспазм
C. Ахалазiя кардiї
D. Атрезiя стравоходу
E. Атрезiя жовчних ходiв

169. Хворий 40-ка рокiв доставлений у тяж-
кому станi зi скаргами на ядуху, кашель iз вiд-
ходженням гнiйного харкотиння, пiдвищен-
ня температури до 39, 5oC . Хворiє протягом
3-х тижнiв. Дiльничий терапевт 2 тижнi тому
встановив дiагноз гострої правобiчної пнев-
монiї. Погiршення стану останнi 3 доби - зро-
стали задуха, слабкiсть, вiдсутнiсть апетиту.
За даними рентгенографiї органiв грудної
клiтки: округла тiнь у нижнiй долi правої ле-
генi з горизонтальним рiвнем, правий синус
чiтко не вiзуалiзується. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Абсцес правої легенi
B. Гостра плевропневмонiя
C. Емпiєма плеври справа
D. Ателектаз правої легенi
E. Ексудативний плеврит

170. Дiвчинка 12-ти рокiв скаржиться на за-
гальну слабкiсть, пiдвищення температури
тiла до 38, 2oC , бiль та припухлiсть колiнних
суглобiв, вiдчуття перебоїв у роботi серця.
Дитина 3 тижнi тому перенесла ангiну. Об’є-
ктивно: колiннi суглоби припухлi, вiдмiчає-
ться почервонiння шкiри в дiлянцi колiнних
суглобiв, локальне пiдвищення температу-
ри, обмеження рухiв. Тони серця ослабленi,
екстрасистолiя; на верхiвцi вислуховується
систолiчний шум, який не проводиться в лi-
ву пахвову дiлянку. ШЗЕ- 38 мм/год, СРБ 2+,
титри антистрептолiзину-О - 400. Яке захво-
рювання найбiльш iмовiрне?

A. Гостра ревматична лихоманка
B. Вегетативна дисфункцiя
C. Неревматичний кардит
D. Ювенiльний ревматоїдний артрит
E. Реактивний артрит

171. Жiнка 37-ми рокiв скаржиться на перi-
одичний бiль внизу живота, значнi, тривалi
менструацiї. При бiмануальному дослiджен-
нi: матка збiльшена до 10-11 тижнiв вагi-
тностi, по переднiй стiнцi пальпується вузол
розмiрами 4х4 см, матка рухома, дещо болю-
ча. Додатки з обох бокiв без особливостей.
У кровi: Hb- 90 г/л. Який дiагноз найбiльш
iмовiрний?
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A. Вузлова лейомiома матки
B. Аденомiоз
C. Маткова вагiтнiсть
D. Хронiчний ендометрит
E. Пухлина яєчникiв

172. В гiнекологiчне вiддiлення поступила
жiнка 48-ми рокiв iз скаргами на бiль вни-
зу живота справа, в попереку i крижах, за-
крепи. Пiд час бiмануального дослiдження:
матка збiльшена вiдповiдно 10 тижням вагi-
тностi, з нерiвною поверхнею, нерухома. В
аспiратi з порожнини матки є атиповi клiти-
ни. Який дiагноз можна встановити?

A. Рак тiла матки
B. Рак шийки матки
C. Фiбромiома матки
D. Рак товстої кишки
E. Хорiонепiтелiома

173. Чоловiк 60-ти рокiв харчується однома-
нiтною їжею, що мiстить переважно крупи,
картоплю, вермiшель, мало вживає овочiв
i жирiв, особливо тваринного походження.
При медичному оглядi скаржиться на зни-
ження гостроти зору у сутiнках. Причиною
цього явища може бути нестача:

A. Ретинолу
B. Амiнокислот
C. Жирiв
D. Кальцiю
E. Вуглеводiв

174. Хворий 22-х рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на зниження апетиту, пiдвище-
ну втомлюванiсть, бiль у животi, нестiйкий
характер випорожнень, наявнiсть у калi 2
черв’якiв довжиною 20 см iз загостреними
кiнцями. Про яке захворювання можна ду-
мати?

A. Аскаридоз
B. Ентеробiоз
C. Трихоцефальоз
D. Опiсторхоз
E. Дифiлоботрiоз

175. Хвора 23-х рокiв скаржиться на ску-
днi менструацiї, безплiддя, за останнi 6 мi-
сяцiв набрала ваги 10 кг. Методи контраце-
пцiї не застосовує. При натисканнi з моло-
чної залози - молокоподiбнi видiлення. Рi-
вень пролактину - пiдвищений. При пiхвово-
му дослiдженнi: матка гiпопластична, дода-
тки не пальпуються, їх дiлянка безболiсна.
Видiлення слизовi. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Гiперпролактинемiя
B. Фiброзно-кiстозна мастопатiя
C. Рак молочної залози
D. Гiпоплазiя матки
E. Олiгоменорея

176. Хвора 45-ти рокiв госпiталiзована в хi-
рургiчний стацiонар з приводу мiжм’язової
флегмони правого стегна на 6-ту добу вiд
початку захворювання. Дiагностовано сфор-
мований гнiйник пiд широкоюфасцiєю, який

у термiновому порядку було розкрито та ши-
роко дреновано з видаленням некротичних
тканин. Призначена антибiотикотерапiя з
використанням цефалоспоринiв та фторхi-
нолонiв III поколiння, iмунокоригуюча та
дезiнтоксикацiйна iнфузiйна терапiя в об’ємi
2,5 л на добу, стимуляцiя дiурезу, проведенi
сеанси УФО кровi та плазмоферезу. Що є
провiдним компонентом профiлактики се-
псису?

A. Хiрургiчне втручання
B. Загальна антибiотикотерапiя
C. Мiсцеве застосування антибiотикiв
D. Iмунокоригуюча терапiя
E. Детоксикацiйна терапiя

177. До лiкаря звернувся хворий зi скаргами
на бiль кистей верхнiх кiнцiвок. В анамнезi
- двi години тому опiк вiдкритим полум’ям
обох кистей. Об’єктивно: на обох кистях гi-
перемiя та пухирi до нижньої третини пере-
дплiччя. Функцiя пальцiв неможлива через
бiль. Визначте ступiнь термiчного опiку:

A. II
B. I
C. III А
D. III Б
E. IV

178. Хворий 21-го року звернувся до лiкаря зi
скаргами на болi в нижнiй третинi стегно-
вої кiстки пiд час навантаження i без такого.
Два роки тому лiкувався в травматологiчно-
му вiддiленнi з приводу вiдкритого перелому
нижньої третини стегнової кiстки. Перелом
зростався повiльно з нагноєнням. Клiнiчно -
набряклiсть нижньої третини стегна, пiдви-
щення мiсцевої температури. На рентгено-
грамi ознаки деструкцiї та секвестри. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний посттравматичний остеомiєлiт
B. Остеогенна саркома
C. Туберкульоз стегнової кiстки
D. Гематогенний остеомiєлiт
E. Мiєломна хвороба

179. У Rh-негативної вагiтної в термiнi 32
тижнi при обстеженнi виявлено наростан-
ня титру Rh-антитiл у 4 рази впродовж 2-х
останнiх тижнiв, титр яких дорiвнює 1:64.
Першi двi вагiтностi закiнчилися антена-
тальною загибеллю плоду внаслiдок гемо-
лiтичної хвороби. Яка тактика ведення вагi-
тностi?

A. Дострокове розродження
B. Розродження у термiнi 37 тижнiв
C. Обстеження на Rh-антитiла через 2 тижнi
та при наростаннi титру антитiл здiйснити
розродження вагiтної
D. Введення анти-Rh (D) iмуноглобулiну
E. УЗД для визначення ознак гемолiтичної
хвороби плоду

180. У 2-х рiчної дитини з народження реци-
дивуючi запальнi захворювання легень, гнiй-
нi пансинусити, зниження слуху, множиннi
цилiндричнi бронхоектази. Декстракардiя.
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В бiопсiйному препаратi: змiни ультрастру-
ктури вiйчастого епiтелiю. Що є основою
даного синдрому?

A. Первинна цiлiарна дискiнезiя
B. Недостатнiсть протеїнглiканiв
C. Дефiцит сурфактанту
D. Атонiя м’язових клiтин
E. Дефiцит α1-антитрипсину

181. Новонароджений вiд I пологiв, що три-
вали 26 годин, переношений, 1 доба, маса
тiла 3850 г, довжина 52 см. Народився шля-
хом накладення порожнинних акушерських
щипцiв у передньо-головному передлежаннi,
по Апгар 1/3 бали. Обличчя синюшно-блiде.
Голова запрокинута назад, велика полого-
ва пухлина, збудливий, "мозковий крик", очi
напiввiдкритi, вираз обличчя уважний, гiпе-
рестезiя, гiпертонус, судомна готовнiсть. В
лiкворi велика кiлькiсть еритроцитiв, лiм-
фоцитарний цитоз. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. Субарахноїдальний крововилив
B. Епiдуральний крововилив
C. Субдуральний крововилив
D. Внутрiшньошлуночковий крововилив
E. Внутрiшньомозковий крововилив

182. У недоношеного немовляти з синдро-
мом дихальної недостатностi та гiпотрофiєю
лiкуючим педiатром виявлено безперервний
систоло-дiастолiчний серцевий шум, най-
бiльш виражений у другому мiжребер’ї злiва.
На рентгенограмi виявляється посилення ле-
геневого судинного малюнка, збiльшення лi-
вого шлуночка i розширення тiнi легеневих
артерiй. Яка вада розвитку найбiльш iмовiр-
на в дитини?

A. Вiдкрита артерiальна протока
B. Тетрада Фалло
C. Транспозицiя магiстральних судин
D. Аортальний стеноз
E. Дефект мiжшлуночкової перегородки

183. Дитина 7-ми рокiв захворiла гостро.
Скаржиться на головний бiль. Двiчi було
блювання. Об’єктивно: загальмована, тем-
пература тiла 39, 3oC , виражена гiпересте-
зiя, ригiднiсть потиличних м’язiв, позитивнi
симптоми верхнiй та нижнiй Брудзинського,
симетричний Кернiга. Який попереднiй дiа-
гноз?

A. Менiнгiт
B. Харчова токсикоiнфекцiя
C. Черепно-мозкова травма
D. Токсична енцефалопатiя
E. Енцефалiт

184. Першовагiтна 38 рокiв, 40-42 тижнi ва-
гiтностi, скаржиться на послаблення рухiв
плоду. Клiнiчнi та лабораторнi данi вказу-
ють на переношену вагiтнiсть. Передбачува-
на маса плоду 4200 г. Серцебиття плоду при-
глушене 190/хв. За даними УЗД: множиннi
петрифiкати та кiсти плаценти, навколоплi-
днi води опалесцiюють. Яка тактика щодо
розродження?

A. Кесарiв розтин
B. Родозбудження
C. Провести окситоциновий тест
D. Лiкування дистресу плоду
E. Вичiкувати початок самостiйної пологової
дiяльностi

185. Хворий 74-х рокiв прийшов на прийом
до уролога iз скаргами на болi над лоном,
неможливiсть помочитися впродовж 8-ми
годин. Вдома приймав спазмолiтики, теплу
ванну, покращення не вiдмiтив. Об’єктивно:
живiт м’який, болючий над лоном, перку-
торно над лоном - притуплення. Симптом
Пастернацького негативний з обох сторiн.
Що наступило у хворого?

A. Гостра затримка сечi
B. Iшурiя парадоксальна
C. Хронiчна затримка сечi
D. Анурiя
E. Олiгоурiя

186. До сiмейного лiкаря звернувся хворий
58-ми рокiв, який протягом 5 мiсяцiв вiд-
значає вiдрижку, осиплiсть голосу, стридоро-
зне дихання, немотивовану втрату маси тiла.
В анамнезi: гастроезофагальна рефлюксна
хвороба, цукровий дiабет, зловживання ал-
коголем, нерегулярне харчування. Дiагноз:
рак стравоходу. Який iз патогенетичних ме-
ханiзмiв цього захворювання є провiдним у
даному випадку?

A. Тривалий контакт слизової оболонки з
соляною кислотою
B. Зловживання алкоголем
C. Нерегулярне харчування
D. Цукровий дiабет
E. Стать хворого

187. Хворий 37-ми рокiв впродовж мiсяця лi-
кується з приводу дискогенного попереково-
крижового радикулiту. З’являються онiмiння
шкiри з латеральної сторони правої нижньої
кiнцiвки, вiдсутнiй ахiловий рефлекс. При
МРТ-обстеженнi поперекового вiддiлу хреб-
та - пролапс мiжхребцевого диску L5-S1 до
8 мм. Назвiть подальшу тактику лiкування
хворого:

A. Оперативне видалення мiжхребцевого
диску
B. Консервативне лiкування
C. Стабiлiзуюча операцiя на хребтi
D. Використання корсету
E. Мануальна терапiя

188. Хворий 40-ка рокiв скаржиться на по-
мiрний, постiйний бiль у поперековому вiд-
дiлi хребта i значне обмеження рухiв. Хворiє
впродовж останнiх 7-ми рокiв, коли вперше
з’явився бiль у дiлянцi крижа. На рентгено-
грамах: анкiлоз крижово-клубових суглобiв,
значне звуження щiлин мiжхребцевих сугло-
бiв поперекових хребцiв i кальцинацiя зв’я-
зок хребта. Яка найбiльш iмовiрна патоло-
гiя, що зумовлює таку рентгенологiчну i клi-
нiчну картину?
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A. Анкiлозуючий спондилiт
B. Туберкульоз хребта
C. Остеохондроз хребта
D. Остеохондропатiя хребцiв
E. Ревматоїдний артрит

189. Дитина 7-ми рокiв захворiла через 2 ти-
жнi пiсля перенесеної ангiни. Скарги: пiдви-
щення температури до 38oC , геморагiчний
висип на кiнцiвках та сiдницях, збiльшення
гомiлковоступеневих суглобiв. У кровi: ге-
моглобiн 120 г/л, тромбоцити - 170 · 109/л,
ШЗЕ- 30 мм/год. У сечi: протеїнурiя до 0,7
г/л, цилiндри - 5-6 у п/з, ер.- 8-10 у п/з. Який
механiзм геморагiчного синдрому має мiсце
в даному випадку?

A. Ушкодження судинної стiнки iмунними
комплексами
B. Функцiональна нездатнiсть тромбоцитiв
C. Пригнiчення зростка кровоутворення
D. Зниження адгезивно-агрегацiйної функцiї
тромбоцитiв
E. Ураження судинної стiнки бактерiями

190. Хвора 40-ка рокiв скаржиться на частi
випорожнення до 25 разiв на добу, переймо-
подiбний бiль у животi, тенезми, пiдвищення
температурi тiла до 38, 5oC , дiарею. Випоро-
жнення мiзернi, рiдкi, iз домiшкою кровi та
слизу. Сигмоподiбна кишка пiд час пальпацiї
спазмована, болюча. Захворiла гостро, добу
тому. При ректороманоскопiї визначається
катарально-геморагiчний проктосигмоїдит.
Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Шигельоз
B. Сальмонельоз
C. Черевний тиф
D. Харчова токсикоiнфекцiя
E. Холера

191. До стацiонару доставлено пацiєнтку 48-
ми рокiв з матковою кровотечею пiсля за-
тримки менструацiї до 2-х тижнiв. В анам-
незi: однi пологи. При оглядi шийки матки
в дзеркалах патологiї не виявлено. Бiману-
ально: матка нормальних розмiрiв, не бо-
люча, рухома, придатки без особливостей.
Видiлення кров’янистi, ряснi. Який гемоста-
тичний захiд, насамперед, слiд провести в
даному випадку?

A. Фракцiйне вишкрiбання стiнок порожнини
матки
B. Гормональний гемостаз
C. Гемостатичнi засоби
D. Тампонада порожнини матки
E. Скорочуючи матку засоби

192. Хвора 30-ти рокiв скаржиться на нере-
гулярнi ряснi болючi менструацiї, бiль iрра-
дiює в пряму кишку. В анамнезi - безплiд-
дя 10 рокiв. Бiмануально: матка нормаль-
них розмiрiв, придатки з обох бокiв тяжистi,
обмежено рухомi, болючi, в дiлянцi заднього
склепiння щiльнi вузлуватi болючi утворен-
ня. Лiкар запiдозрив ендометрiоз. За допо-
могою якого методу можна верифiкувати
дiагноз?

A. Лапароскопiя
B. Дiагностичне вишкрiбання порожнини
матки
C. Пункцiя заднього склепiння
D. Зондування матки
E. Гiстероскопiя

193. Хвора 40-ка рокiв скаржиться на ниючi
болi внизу живота, що турбують впродовж
трьох мiсяцiв. Рiк тому проведено резекцiю
шлунка з приводу злоякiсної пухлини. Бiма-
нуально: матка без чiтких контурiв, мало-
рухома, безболiсна, не збiльшена, в дiлянцi
придаткiв з обох бокiв визначаються щiльнi
пухлини з нерiвною поверхнею, малорухомi.
Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

A. Рак Крукенберга (метастази в яєчники)
B. СиндромШтейна-Левенталя
C. Ендометрiоз яєчникiв
D. Лютеїновi кiсти яєчникiв
E. Сальпiнгоофорит

194. Першовагiтна, 41 тиждень. Пологи роз-
почалися 11 годин тому, безводний промi-
жок 5 годин, навколоплiднi води свiтлi. Пе-
редбачувана вага плоду 3800 г. Об’єктивно:
перейми через 5-6 хвилин, тривалiстю 30-35
секунд. Головне передлежання. Серцебиття
плоду ритмiчне 125/хв. Шийка матки згла-
джена, вiдкриття маткового зiву до 5 см, плi-
дний мiхур вiдсутнiй. Стрiлоподiбний шов у
поперечному розмiрi площини входу. Екзо-
стозiв немає. Яка подальша тактика лiкаря?

A. Призначити пологопiдсилення
B. Виконати кесарiв розтин
C. Провести епiдуральне знеболювання
D. Надати медикаментозний сон
E. Провести вакуум-екстракцiю плоду

195. У прасувальному цеху швейного пiдпри-
ємства виробничий мiкроклiмат характери-
зується наступними показниками: темпера-
тура повiтря +28o�, радiацiйна температура
поверхонь +23oC , вiдносна вологiсть повiтря
95%, швидкiсть руху повiтря 0,3 м/c. Укажiть
параметр мiкроклiмату, вiд якого залежить
тепловiддача органiзму людини шляхом ви-
промiнювання:

A. Радiацiйна температура поверхонь
B. Температура повiтря
C. Вiдносна вологiсть повiтря
D. Абсолютна вологiсть повiтря
E. Швидкiсть руху повiтря

196. Хворий тривалий час перебував на ста-
цiонарному лiкуваннi, загальний стан його
покращився, але потребує подальшого спо-
стереження та лiкування. Як органiзувати
догляд за хворим сiмейному лiкарю та яку
стацiонарозамiнну форму застосувати?

A. Денний стацiонар у полiклiнiцi
B. Домашнiй стацiонар
C. Вiддiлення денного перебування в стацiо-
нарi
D. Палата денного перебування
E. Денний стацiонар в амбулаторiї
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197. Дiвчинка 14-ти рокiв звернулася до сто-
матолога з приводу карiєсу зуба для прове-
дення пломбування. З анамнезу: два роки
тому у зв’язку з мiтральною недостатнiстю
проведене протезування мiтрального кла-
пану. Який антибактерiальний препарат до-
цiльно призначити дитинi для профiлактики
iнфекцiйного ендокардиту?

A. Амоксицилiн
B. Лiнкомiцин
C. Цефтрiаксон
D. Еритромiцин
E. Мiдекамiцин

198. Жiнка 30-ти рокiв скаржиться на без-
плiддя впродовж 10-ти рокiв подружнього
життя. Менструацiї з 14-ти рокiв, нерегуляр-
нi, з затримками на мiсяць та бiльше. Маса
тiла надмiрна, гiрсутизм. При бiмануальному
дослiдженнi: тiло матки зменшене у розмi-
рах, яєчники збiльшенi у розмiрах, щiльної
консистенцiї, безболiснi, рухомi. Який дiа-
гноз найбiльш iмовiрний?

A. Хвороба Штейна-Левенталя
B. Фолiкулярнi кiсти яєчникiв
C. Генiтальний ендометрiоз
D. Туберкульоз статевих органiв
E. Запальнi пухлини яєчникiв

199. До гiнеколога звернулась жiнка 44-х ро-
кiв зi скаргами на пiдвищене потовидiлення,
припливи, емоцiйну лабiльнiсть, тахiкардiю,
збiльшення ваги тiла та порушення сну. З
анамнезу: скарги виникли пiсля операцiйно-
го втручання з приводу двостороннiх пухлин
яєчникiв, якi були видаленi 6 мiсяцiв тому.
Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Посткастрацiйний синдром
B. Тиреотоксикоз
C. Передменструальний синдром
D. Клiмактеричний синдром
E. Пiсляоперацiйний психоз

200. Пiсля видалення щитоподiбної залози з
приводу багатовузлового зобу пацiєнту при-
значено левотироксин. Рiвень якого гормону
необхiдно перевiряти для визначення необ-
хiдної дози препарату?

A. Тиреотропний гормон
B. Адренокортикотропний гормон
C. Фолiкулостимулюючий гормон
D. Трийодтиронин
E. Тироксин
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Б  

балакучість болтливость 

бджола пчела 

бешиха рожа 

блювання рвота 

будівельний строительный   
В  

вада порок  

вапно известь 

великогомілковий     большеберцовый 

вертлюговий  вертлужный  

вигодовування вскармливание 

викидень выкидыш 

випаровування  испарение 

випинання выпячивание 

випромінювання      излучение 

виразка   язва 

висівковий отрубьевидный 

висипка cыпь   

висипний тиф брюшной тиф 

висловлювання  высказывания 

виснаження истощение 

витрішкуватість  пучеглазие 

вишкрібання  выскабливание 

вівчак   волчанка 

відбитий  отражённый 

відлогий пологий 

відшарування  отслойка   

віковий  возрастной   

вірогідність  достоверность 

вічко  зев 

вогнищевий   очаговый  

вплив влияние  

вранішній утренний 

вуглець углерод 

вузлик узелок 
Г  

гарбуз тыква 

гикавка икота 

гирло устье 

гнійний гнойный 

годування кормление 

гойдалка качели 

гомілка     голень  

горбистий   бугристый 

гребінцевий       гребешковый 

ґрунт почва 

гучний   громкий 
Д  

домішка примесь 

дратівливість раздражительность 

дрібнопухирцевий мелкопузырчатый   

друкування печатание 
Ж  

жвавий   живой 

жовтяниця   желтуха 

жовтяничність желтушность 
З  

загальмований  заторможенный 

загартовування закаливание 

задуха одышка 

задухо-ціанотичний 
одышечно-
цианотический 

заздрити      завидовать 

заклякання окоченение 

закреп   запор  

запаморочення головокружение 

затерпання онемение 

затьмарення  помрачение  

зашморг петля  

збочення  извращение   

звіт  отчёт 

звертання обращение 

згортання свёртывание 

здуття  вздутие 

зіниця  зрачок  

злиття  слияние   

зомління обморок 

зоровий  зрительный 

з'ясувати установить    

І  

імовірність вероятность 

іржа ржавчина 
К  

каламутність  мутность 

калитка мошонка 

кашлюк  коклюш 

кінцівка конечность 

клубовий подвздошный  

корінцевий корешковый  

короста чесотка 

косоокість косоглазие   

крейда мел 

крижі    крестец  

крововилив кровоизлияние 

кульшовий тазобедренный   

Л  

ланцюжок цепочка 

ливарник литейщик 

литковий икроножный  

ліжко койка 

лужний  щелочной 

лусочка чешуйка 

лущення шелушение 
М  

мерехтіння  мелькание 

метушливий  суетливый  

мигдалик   миндалина 

миготливий   мерцательный 

млявий вялый 

мовний языковой   
Н  

набряклість отёчность 

навколишній окружающий   

надмірний  чрезмерный 

наднирник   надпочечник   

наочність    наглядность  

натщесерце натощак 

нашарування  налёт 

недостатність недостаточность 

нежить насморк  

немовля   младенец 

непритомність  обморок    

нориця  свищ 

нюх обоняние    

нудота тошнота 

О  

обліковий учётный 

облямівка кайма   

оглушення оглушение 

окоруховий глазодвигательный 

окріп кипяток  

оперізуючий    опоясывающий  

опік  ожог 

освітлення  освещение 

отруєння отравление 

отрутохімікат ядохимикат    
П  

пахвинний паховый 

пахвовий подмышечный  

пацюк крыса 

перебіг  течение 

передміхурова    предстательная 

перейма схватка 

печія изжога    

пилок пыльца 

питома вага удельный вес 

підвищення повышение 

підгодовування    прикорм  

підліток подросток 

піхва влагалище 

плин думок течение мыслей   

повздовжне продольное 

поперек поясница 

порожнистий полый 

посмугованість исчерченность   

потилиця затылок 

поточний текущий 

похилий пожилой 

правець столбняк 

природній естественный 

променевий лучевой 

пронос понос   

пухир волдырь   

пухлина опухоль 
Р  

раптовий внезапный 

роділля роженица 

розбіжний  расходящийся  

розгинач разгибатель 

розтин вскрытие 

розчавлений размозженный  

рухи движения  

рясний обильный 
С  

самозвинувачення  самообвинение 

самоприниження  самоунижение 

свербець почесуха   

свербіж зуд   

свідомість  сознание 

сечівник 
мочеиспускатель-
ный канал 

сечовід мочеточник   

синець кровоподтёк 

сідниця ягодица   

сітківка    сетчатка 

скаржитися жаловаться  

скутий скованный 

смердючий  зловонный 

сполучений сообщённый 

спорожнення  опорожнение  

спрага жажда 

статевий половой  

стегно бедро 

страва блюдо   

стравохід  пищевод 

сторонній инородный 

суглоби суставы  

судоми судороги 

сумний грустный 
Т  

табір     лагерь 

тім'ячко родничок 

трійчастий тройничный 

тріпотіння трепетание 

тулуб туловище 
У  

увага  внимание 

ураженність поражённость 

усунений отстранённый 

утворення, утвір образование 

утруднений затруднённый 

ушкодження повреждение 

ущільнення  уплотнение 
Х  

харкотиння  мокрота 

харчовий пищевой 

харчування питание 

хиткість  шаткость 

хребет позвоночник 
Ц  

цвях гвоздь  
Ч  

чадний   угарный 

частка  доля 

черевний  брюшной 

черево  живот 

чинник фактор 
Ш  

шкідливий вредный 

шкіра  кожа 

шлуночок  желудочек 

штучний  искусственный 
Щ  

щадний щадящий 

щелепа  челюсть 

щеплення  прививка 

Я  

яєчник яичник 

яловичина говядина 

 


