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1.Хворий з синдромомМорганьї-Адамса-
Стокса пiд час пiдйому сходами втратив
свiдомiсть. Шкiра блiда, зiницi розширенi,
клонiко-тонiчнi судоми, грудна клiтина не-
рухома. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Клiнiчна смерть
B. Соцiальна смерть
C.Передагонiя
D. Агонiя
E. Бiологiчна смерть

2. Районному кардiологу доручено розроби-
ти план проведення комплексу лiкувально-
профiлактичних заходiв для зниження смер-
тностi вiд серцево-судинних захворювань.
Якi заходи мають бути запланованi для вто-
ринної профiлактики цих захворювань?

A. Попередження рецидивiв i ускладнень
захворювань
B. Направлення хворих на санаторно-
курортне лiкування
C.Попередження виникнення захворювань
D. Направлення хворих на стацiонарне лiку-
вання
E.Оптимiзацiя способу i умов життя

3. У хворого пiд час фiзичного навантажен-
ня раптово виник рiзкий бiль в правiй по-
ловинi грудної клiтки та задишка. При об’є-
ктивному обстеженнi виявлено: вимушене
положення у лiжку напiвсидячи, дифузний
цiаноз, тахiпное - 38/хв. У спокої, права по-
ловина грудної клiтки збiльшена в об’ємi, не
бере участi в актi дихання, перкуторний звук
над правою половиною грудної клiтки тим-
панiчний, дихання вiдсутнє. Який iмовiрний
дiагноз у пацiєнта?

A. Спонтанний пневмоторакс
B. Гемоторакс
C. Часткова пневмонiя
D. Тромбоемболiя легеневої артерiї
E. Гострий плеврит

4.У хворого 34-х рокiв на 3-ю добу лiкування
гострого отиту цефтрiаксоном у добовiй до-
зi 2 грами з’явилися рiдкi випорожнення 5-6
разiв на добу. Каловi маси без домiшок кро-
вi, слизу. Температура тiла - 36,6oC . Реакцiя
Грегерсена на приховану кров - негативна.
Бактерiологiчне дослiдження калу не вия-
вило патогенних мiкроорганiзмiв. Яка най-
бiльш характерна причина дiареї?

A. Антибiотикоасоцiйована дiарея
B. Дисбiоз кишечника
C. Синдром надмiрного бактерiального росту
D. Виразковий колiт
E. Хвороба Крона

5. У курсанта морського коледжу в перiа-
нальнiй дiлянцi на 2-х годинах виявлена не-
болюча щiльна виразка розмiрами 1,5х0,5
см, дно якої має вигляд ”старого сала”. Який
iмовiрний дiагноз?

A. Твердий шанкр (сифiлiс) прямої кишки
B. Трiщина прямої кишки
C.Нориця прямої кишки
D. Рак анального вiддiлу прямої кишки
E.Нагноєння крипти прямої кишки

6. Хлопчик 7-ми рокiв хворiє на легеневу
форму муковiсцидозу, що має тяжкий пере-
бiг. Скарги на задишку, кровохаркання. Об’є-
ктивно: вiдстає у фiзичному розвитку, акро-
цiаноз, гепатомегалiя, ”барабаннi палички”,
”годинниковi скельця”. Припущено розвиток
синдрому хронiчного легеневого серця. Яке
дослiдження буде найбiльш доцiльним для
пiдтвердження дiагнозу?

A. Доплерехокардiографiя
B. Електрокардiографiя
C. Рентгенографiя органiв грудної порожни-
ни
D. Реографiя легеневої артерiї
E. Ультразвукове дослiдження печiнки

7.Жiнка 37-ми рокiв скаржиться на головний
бiль, нудоту, блювання, судоми. Захворiла
вчора пiсля переохолодження. Об’єктивно:
температура - 40oC . Стан сомноленцiї. Ви-
явленi ригiднiсть м’язiв потилицi, симптом
Кернiга з двох бокiв, загальна гiперестезiя.
В кровi: лейкоцитоз, прискорена швидкiсть
осiдання еритроцитiв (ШОЕ). Лiквор кала-
мутний, жовтуватий. Якi характернi змiни
спинномозкової рiдини найбiльш iмовiрнi?

A.Нейтрофiльний плеоцитоз
B. Лiмфоцитарний плеоцитоз
C. Кров’янистий лiквор
D. Ксантохромний лiквор
E. Бiлково-клiтинна дисоцiацiя

8. У дитини 10-ти рокiв, що була на вулицi,
у вiтряну i морозну погоду з’явився помiр-
ний бiль i поколювання у пальцях рук i нiг.
Хлопчик повернувся додому, батьки виявили
побiлiлi кiнчики пальцiв рук i нiг, втрату чу-
тливостi. Розпочато вiдiгрiвання уражених
дiлянок, знову з’явилася болючiсть i поко-
лювання у пальцях. Блiде забарвлення пере-
йшло у багряне, поколювання щезло, з’яви-
лося легке свербiння i невелика набряклiсть
пальцiв. Визначте ступiнь вiдмороження у
дитини:

A. Вiдмороження I ступеня
B.Озноблення
C. Вiдмороження II ступеня
D. Вiдмороження III ступеня
E. Вiдмороження IV ступеня

9.Хворий 56-ти рокiв скаржиться на диском-
форт в епiгастрiї пiсля їжi, вiдрижку, зни-
ження апетиту, незначне схуднення, втом-
люванiсть. Палить, алкоголем не зловжи-
ває. Об’єктивно: блiдiсть слизових оболо-
нок. Артерiальний тиск - 110/70 мм рт.ст.
Язик ”лакований”. Живiт м’який, чутливий в
епiгастрiї. У кровi: еритроцити - 3, 0 · 1012/л,
Hb- 110 г/л, КП- 1,1; макроцитоз, лейкоцити
- 5, 5 · 109/л, швидкiсть осiдання еритроцитiв
- 13 мм/год. При ФГДС - атрофiя слизової
оболонки фундального вiддiлу. Який патоге-
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нез даного захворювання?

A. Утворення антитiл до парiєтальних клiтин
B.ПерсистуванняН. pylori
C. Дiя алiментарного фактору
D. Дiя хiмiчного фактору
E. Гастропатична дiя

10. Хвора 25-ти рокiв скаржиться на слаб-
кiсть, запаморочення, геморагiчнi висипи на
шкiрi. Хворiє мiсяць. В кровi: еритроцити -
1, 0 · 1012/л, Hb- 37 г/л, КП- 0,9, лейкоцити
- 1, 2 · 109/л, тромбоцити - 42 · 109/л. Який
метод дослiдження буде найбiльш доцiльним
для встановлення дiагнозу?

A. Стернальна пункцiя
B. Бiопсiя селезiнки
C. Бiопсiя печiнки
D. Коагулограма
E. УЗДШКТ

11. У 12-рiчного хлопчика з гiпертрофiчною
кардiомiопатiєю скарги на задишку при мi-
нiмальному фiзичному навантаженнi. При
проведеннi ЕхоКС виявлено асиметричну гi-
пертрофiю лiвого шлуночка, ознаки легене-
вої гiпертензiї, дилатацiю порожнини лiвого
передсердя, ФВ- 59%. Виявленi змiни свiд-
чать про:

A. Серцеву недостатнiсть зi збереженою
фракцiєю викиду
B. Серцеву недостатнiсть зi зниженою фра-
кцiєю викиду
C.Первинну легеневу гiпертензiю
D. Первинну артерiальну гiпертензiю
E. Симптоматичну артерiальну гiпертензiю

12. Чоловiк 35-ти рокiв скаржиться на швид-
ко наростаючу слабкiсть, серцебиття, ”мете-
лики” перед очима, запаморочення. В анам-
незi: пептична виразка шлунку. Об’єктивно:
шкiра блiда. В легенях везикулярне дихан-
ня. Над верхiвкою серця - систолiчний шум,
пульс - 100/хв., артерiальний тиск - 100/70
мм рт.ст. Пальпаторно незначна болючiсть в
епiгастрiї. У кровi: еритроцити - 3, 2 · 1012/л,
Нb- 100 г/л, КП- 0,95. Який характер анемiї в
даному випадку найбiльш iмовiрний?

A. Постгеморагiчна анемiя
B. Сидеробластна анемiя
C. Хронiчна залiзодефiцитна анемiя
D. Гемолiтична анемiя
E. Гiпопластична анемiя

13.Пацiєнт 35-ти рокiв хворiє 3-й день. 5 днiв
тому повернувся з Африки. Захворювання
почалося з пiдвищення температури до 40oC ,
остуди, рiзкого головного болю, мiалгiї. В
пахвовiй дiлянцi пальпується збiльшений до
3х6 см лiмфовузол, щiльний, рiзко болючий,
малорухливий, без чiтких контурiв, шкiра
над ним гiперемована, напружена. Тахiкар-
дiя. Який попереднiй дiагноз?

A. Чума
B. Сепсис
C. Туляремiя
D. Лiмфаденiт
E. Сибiрка

14. У хлопчика 8-ми рокiв пiд час профiла-
ктичного медичного огляду визначенi змi-
ни кривизни хребта у фронтальнiй площинi:
праве плече опущене i стає мовби пласким,
кути лопаток розташованi на рiзних рiвнях
за рахунок опущення правої лопатки. Три-
кутники талiї вираженi по обидва боки, по-
здовжнi 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

15. Хвора 25-ти рокiв скаржиться на частi
болючi сечовипускання, дизурiю, iмпера-
тивний потяг до сечовипускання протягом
останнiх 2-х днiв. У сечi: бактерiурiя та ней-
трофiльна лейкоцитурiя. В ходi проведення
трипорцiйної проби сечi в середнiй порцiї ви-
явлено 20-30 лейкоцитiв у п/з. Температура
тiла не пiдвищена. Вкажiть найбiльш iмовiр-
ний дiагноз:

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

16. Хворий 44-х рокiв скаржиться на сти-
скальний бiль за грудиною, задишку, перiо-
дичне запаморочення. Пiд час обстеження
виявлена гiпертрофiчна обструктивна кар-
дiомiопатiя з дiастолiчним варiантом серце-
вої недостатностi. Яким лiкарським засобам
треба надати перевагу?

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

17. До лiкаря звернувся хворий з болючим та
сверблячим висипом на дiлянках бороди та
вусiв iз частими загостреннями. Хворiє про-
тягом року. Об’єктивно: шкiра бороди та ву-
сiв синюшно-багряного кольору, потовщена,
з пустулами, ерозiями, кiрками на вологiй
поверхнi. З норицевих ходiв, розташованих
мiж рожево-червоними пухкими грануляцiя-
ми, витiкає гнiй, вигляд шкiри нагадує туто-
ву ягоду. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Сикоз
B. Рожевi вугрi
C. Червоний вовчак
D. Глибока трихофiтiя
E. Туберкульозний вовчак

18. У хворого 60-ти рокiв iшемiчна хвороба
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серця (IХС); серцева недостатнiсть NYHA
IV класу, що манiфестується задишкою в
станi спокою. У хворого вологi хрипи в ле-
генях. Печiнка +4 см. Набряки нижнiх кiнцi-
вок. Фракцiя викиду - 25%. Що є найголов-
нiшим в визначенi класу NYHA?

A. Ступiнь задишки
B.Наявнiсть вологих хрипiв в легенях
C.Наявнiсть набрякiв нижнiх кiнцiвок
D. Ступiнь зниження фракцiї викиду
E. Ступiнь збiльшення печiнки

19. У робочого 39-ти рокiв, акумуляторщи-
ка, з’явилися раптовi скарги на слабкiсть,
втрату апетиту, переймоподiбний бiль у жи-
вотi без чiткої локалiзацiї, нудоту. Об’єктив-
но: шкiрнi покриви сiрого кольору, на яснах
сiрувато-пурпурова смужка, живiт м’який,
рiзко болючий. У кровi - еритроцити з ба-
зофiльною зернистiстю, анемiя. У минулому
перенiс виразкову хворобу шлунка. Трапля-
ються закрепи 3-4 днi. Який найбiльш iмо-
вiрний попереднiй дiагноз?

A. Сатурнiзм (отруєння свинцем)
B. Гострий апендицит
C.Перфорацiя виразки шлунка
D. Гострий холецистит
E. Хронiчний алкоголiзм

20. У малюка 9-ти мiсяцiв спостерiгаються
затримка розвитку зубiв та подовжений час
зарощення тiм’ячка, слабкiсть та пiтливiсть.
Який вид гiповiтамiнозу може бути у малю-
ка?

A. ГiповiтамiнозD
B. Гiповiтамiноз C
C. Гiповiтамiноз B1

D. Гiповiтамiноз B6

E. Гiповiтамiноз A

21. У дiвчинки 10-ти рокiв рiвень фiзичного
розвитку високий (� + 3σ), довжина тiла
збiльшилася за рiк на 10 см (в два рази бiль-
ше за норму для її вiку), кiлькiсть постiй-
них зубiв вiдповiдає вiковим величинам (20),
розвиток вторинних статевих ознак випере-
джає вiковi строки на три роки (Ма, Р, Ах,
Menarche). Випередження бiологiчного вiку
може вiдбуватися в результатi:

A. Ендокринних порушень
B.Акселерацiї
C. Складу рацiону харчування
D. Занять спортом
E.Недолiкiв у гiгiєнiчному вихованнi

22. Хворому на iнфiльтративний туберку-
льоз легень призначено стрептомiцин, ри-
фампiцин, iзонiазид, пiразинамiд, вiтамiн C .
Через 1 мiсяць вiд початку лiкування хворий
почав скаржитися на зниження слуху, шум
у вухах. Якi з призначених лiкiв мають таку
побiчну дiю?

A. Стрептомiцин
B. Iзонiазид
C. Рифампiцин
D.Пiразинамiд
E. Вiтамiн C

23. На прийом до лiкаря звернувся хворий, у
якого 2 днi тому з’явилися сильний бiль у лi-
вiй половинi грудної клiтки, загальне незду-
жання, пiдвищення температури, головний
бiль. Об’єктивно: злiва за ходом 4-го, 5-го
мiжреберних нервiв на гiперемованiй шкiрi
спостерiгаються групи тiсно скупчених дрi-
бних мiхурцiв iз серозним прозорим вмiстом.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Герпес оперiзувальний
B.Простий герпес
C. Стрептококове iмпетиго
D.Пухирчатка
E. Герпетиформний дерматоз Дюрiнга

24. Працiвник склодувної майстернi скар-
житься на головний бiль, роздратованiсть,
послаблення зору - вiн бачить навколишнi
предмети нiби крiзь сiтку. Об’єктивно: гiпе-
ремiя склери, потовщення рогiвки, зниження
прозоростi зiниць, гострота зору лiвого ока
- 0,8, правого - 0,7. Iндивiдуальними захисни-
ми засобами робiтник не користується. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Катаракта
B. Кон’юнктивiт
C. Кератит
D. Блефароспазм
E.Прогресуюча мiопiя

25. У хворого 42-х рокiв протягом тижня ко-
жнi 48 годин з’являються напади лихоман-
ки, що змiнюються жаром. Температура тiла
пiдвищується до 40oC . Зниження темпера-
тури через 3-4 години супроводжується на-
дмiрним потовидiленням. Погiршився апе-
тит, з’явилася загальна слабкiсть. Шкiрнi по-
криви блiдi, з землистим вiдтiнком. Збiльше-
нi печiнка i селезiнка, при пальпацiї - щiльнi.
Який найбiльш ефективний метод верифiка-
цiї дiагнозу?

A.Мiкроскопiя мазка кровi та товстої краплi
B. Загальний аналiз кровi
C. Бактерiологiчний метод
D. Iмуноферментний аналiз
E.Мiкроскопiя висячої краплi кровi

26. Хлопчик 10-ти рокiв перенiс 4 роки то-
му вiрусний гепатит В. Наразi висловлює-
ться припущення про формування цирозу
печiнки. Яке додаткове обстеження допомо-
же встановити дiагноз?

A.Пункцiйна бiопсiя печiнки
B.Протеїнограма
C. Ехохолецистографiя
D. Визначення маркерiв гепатиту В
E. Визначення рiвня трансамiназ

27.Пiдлiток 16-ти рокiв, що проживає у сiль-
ськiй мiсцевостi, покусаний невiдомим соба-
кою. Рана поверхнева, на гомiлцi. Планове



Крок 2 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант, iноземнi студенти) 2018 рiк 4

щеплення проти правця отримав 3 мiсяцi то-
му. Яка найбiльш доцiльна лiкарська такти-
ка?

A. Провести курс антирабiчної вакцинацiї
B. Ввести антирабiчний iмуноглобулiн
C. Ввести АП-анатоксин
D. Ввести протиправцеву сироватку
E. Ввести протиправцевий iмуноглобулiн

28. У хворої 26-ти рокiв у зв’язку з систем-
ними ураженнями шкiри, судин, суглобiв,
серозних оболонок i серця, що виникли пi-
сля фотосенсибiлiзацiї, припущено систем-
ний червоний вовчак. Виявленi LE-клiтини,
антитiла до нативної ДНК, поодинокi анти-
центромернi антитiла, РФ 1:100, RW пози-
тивна, ЦIК- 120 од. Якi iмунологiчнi пока-
зники вважаються специфiчними для цього
захворювання?

A. Антитiла до нативної ДНК
B. Ревматоїдний фактор
C.Антицентромернi антитiла
D. Iмуноглобулiн А
E.Пiдвищення ЦIК

29. На прийом до лiкаря звернулася хвора
зi скаргами на пiдвищення температури до
37, 8oC , помiрний бiль у горлi впродовж 3-х
днiв. Об’єктивно: кутовощелепнi лiмфову-
зли збiльшенi до 3 см. Пiднебiннi мигдалики
гiпертрофованi, вкритi сiрим нальотом, що
розповсюджується на язичок, переднi пiдне-
бiннi дужки. Якщо здерти, починається кро-
воточивiсть. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Дифтерiя ротоглотки
B. Iнфекцiйний мононуклеоз
C.Ангiна Симановського-Венсана
D. Агранулоцитоз
E. Кандидоз ротоглотки

30. 5 вiдпочивальникiв на лiсовiй галявинi пи-
ли алкоголь, їли консервованi гриби, в’ялену
рибу. На наступний день двоє госпiталiзова-
нi з порушенням зору, ковтання, дихання. У
третього вiдзначалася лише рiзка загальна
слабкiсть, сухiсть у ротi. Двоє були здоровi.
На тiлi у одного здорового виявлений клiщ.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Ботулiзм
B. Клiщовий енцефалiт
C.Отруєння алкоголем
D. Отруєння грибами
E. Лайм-борелiоз

31. Чоловiк 23-х рокiв скаржиться на ная-
внiсть набрякiв на обличчi, головний бiль,
запаморочення, зменшення видiлення сечi,
змiну кольору сечi (темно-червона). Наведе-
нi скарги з’явилися пiсля перенесеного го-
строго тонзилiту. Об’єктивно: набряки на
обличчi, шкiра блiда, температура - 37,4oC ;
частота серцевих скорочень - 86/хв., артерi-
альний тиск - 170/110 мм рт.ст. Серцевi тони
приглушенi, акцент II-го тону над аортою.
Який етiологiчний фактор найбiльш iмовiр-
ний при такому захворюваннi?

A. Бета-гемолiтичний стрептокок
B. Золотистий стафiлокок
C. Зеленящий стрептокок
D. Гноєрiдний стрептокок
E. Сапрофiтний стафiлокок

32. Чоловiку 65-ти рокiв пiсля обстежен-
ня був поставлений дiагноз ”B12-дефiцитна
анемiя” та призначено лiкування. Через ти-
ждень був узятий контрольний аналiз кро-
вi. Що буде раннiм критерiєм ефективностi
проведеної терапiї?

A. Збiльшення кiлькостi ретикулоцитiв
B.Пiдвищення рiвня гемоглобiну
C.Мегалобластичне кровотворення
D.Нормобластичне кровотворення
E. Збiльшення кiлькостi еритроцитiв

33. У дитини 4-х мiсяцiв з менiнгококцемiєю
при зверненнi: акроцiаноз, кiнцiвки холоднi,
тахiпное, пульс ниткоподiбний, артерiаль-
ний тиск - 30/0 мм рт.ст., анурiя, сопор. Який
клiнiчний синдром у дитини?

A. Iнфекцiйно-токсичний шок
B.Нейротоксикоз
C. Ексикоз
D. Енцефалiчний синдром
E. Гостра ниркова недостатнiсть

34. Доношена вагiтнiсть. Маса тiла вагiтної
- 62 кг. Поздовжнє положення плода, голiв-
ка плода притиснута до входу в малий таз.
Обвiд живота - 100 см. Висота дна матки - 35
см. Яка орiєнтовна вага плода?

A. 3 кг 500 г
B. 4 кг
C. 2 кг 500 г
D. 3 кг
E. 4 кг 500 г

35. Хворий 18-ти рокiв скаржиться на бiль в
колiнних i гомiлковостопних суглобах, пiд-
вищення температури тiла до 39,5oC . За пiв-
тора тижнi до того скаржився на бiль у горлi.
Об’єктивно: температура тiла - 38,5oC . Спо-
стерiгається припухлiсть колiнних i гомiл-
ковостопних суглобiв. Пульс - 106/хв., ритмi-
чний. Артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Ме-
жi серця не змiненi, тони послабленi, м’який
систолiчний шум на верхiвцi. Який показник
найбiльш пов’язаний з можливою етiологi-
єю процесу?

A.Антистрептолiзин-0
B. С-реактивний протеїн
C. Креатинкiназа
D. Ревматоїдний фактор
E. Серомукоїд

36. У хворої 65-ти рокiв при пальпацiї жи-
вота в дiлянцi пупка i вище пухлина розмi-
ром 13х8 см, помiрно болюча, не змiщується,
пульсує. Аускультативно: систолiчний шум.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Аневризма черевної аорти
B.Пухлина шлунку
C.Артерiовенозна аневризма
D. Недостатнiсть тристулкового клапана
E.Недостатнiсть двостулкового клапана

37. Жiнка 32-х рокiв скаржиться на поси-
лення спастичного болю внизу живота пi-
сля психоемоцiйного напруження. Випоро-
жнення кишечника iнтермiтуючi: 2-3 випо-
рожнення пiсля пробудження чергуються iз
закрепами протягом 1-2 днiв. Об’єктивно:
маса тiла збережена, помiрний бiль пiд час
пальпацiї сигмоподiбної кишки. Hb- 130 г/л,
лейкоцити - 5,2 Г/л, швидкiсть осiдання ери-
троцитiв - 9 мм/год. Ректороманоскопiчне
дослiдження болiсне через спастичний стан
кишечника, його слизова оболонка не змiне-
на. В просвiтi кишечника багато слизу. Яке
захворювання найбiльш iмовiрне у даної па-
цiєнтки?

A. Синдром подразненої кишки
B. Хвороба Крона
C.Неспецифiчний виразковий колiт
D. Гостра iшемiя кишок
E. Синдром мальабсорбцiї

38. В практику хiрургiчного вiддiлення ста-
цiонару було впроваджено методику лапа-
роскопiчної холецистектомiї. В результатi
середня тривалiсть пiсляоперацiйного лiку-
вання хворих скоротилася до 3,4±0,8 дня по-
рiвняно з 7,3±1,1 дня при звичайнiй холеци-
стектомiї. Яким методом медичної статисти-
ки можна пiдтвердити достовiрнiсть рiзницi
показникiв?

A. Розрахунок довiрчого коефiцiєнта Стью-
дента
B. Розрахунок коефiцiєнта кореляцiї
C. Розрахунок стандартизованих показникiв
D. Розрахунок середнiх величин
E. Розрахунок вiдносних величин

39. Хворий 41-го року, мисливець, скаржи-
ться на важкiсть у дiлянцi правого пiдре-
бер’я. Iнших скарг немає. В анамнезi: рiк то-
му безпричинна кропивниця i свербiння шкi-
ри. Об’єктивно: край печiнки пальпується
на 3 см нижче реберної дуги, заокруглений,
неболючий. 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. Яке захворювання можна
припустити в даному випадку?

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

40. У новонародженого у пологовому будин-
ку вiдзначався напад кашлю пiсля прийому
їжi. Виписаний на 18-ту добу у зв’язку з пере-
несеною пневмонiєю. Протягом 1,5 мiсяцiв
двiчi перенiс пневмонiю. Перiодично спосте-
рiгаються напади кашлю пiсля прийому їжi,

особливо на лiвому боцi. Об’єктивно: гiпо-
трофiя II ст.; поодинокi вологi хрипи, зади-
шка. Випорожнення i дiурез не порушенi.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Трахео-стравохiдна нориця
B.Муковiсцидоз
C.Пiслягiпоксична енцефалопатiя
D. Грижа стравохiдного отвору дiафрагми
E. Трахеобронхомаляцiя

41. Робiтник 37-ми рокiв пiд час пожежi опи-
нився у зонi високої концентрацiї CO. До
клiнiки доставлений у непритомному станi.
Об’єктивно: шкiра рук i обличчя малиново-
го кольору. Частота дихання - 20/хв. На ЕКГ:
специфiчнi гiпоксичнi змiни мiокарда. Пого-
динний дiурез 40 мл. У кровi: еритроцити -
4, 5 · 1012/л, Hb- 136 г/л, КП- 0,89. Швидкiсть
осiдання еритроцитiв - 3 мм/год, карбоксиге-
моглобiн - 5% За яким критерiєм визначає-
ться ступiнь важкостi потерпiлого?

A. Концентрацiя карбоксигемоглобiну
B.Наявнiсть порушень дихання
C. Результати ЕКГ
D.Поширенiсть трофiчних порушень
E. Розвиток хронiчної ниркової недостатностi

42. У дiвчинки 2-х рокiв в анамнезi повторнi
пневмонiї, що протiкають з явищами обстру-
кцiї. У легенях вислуховуються рiзнокалi-
бернi вологi й сухi хрипи, дихання ослаблене.
З утрудненням вiдхаркується густий в’язкий
секрет. Спостерiгається наявнiсть ”барабан-
них паличок”, вiдставання у фiзичному роз-
витку. Який попереднiй дiагноз у дитини?

A.Муковiсцидоз, легенева форма
B. Рецидивуючий бронхiт
C. Бронхiальна астма
D. Вроджений полiкiстоз легень
E. Туберкульоз легень

43. У новонародженої дитини права рука
приведена до тулуба, розiгнута у всiх сугло-
бах, ротована досередини у плечi, пронована
у передплiччi, кисть перебуває у станi до-
лонного згинання. Вiдсутнi спонтаннi рухи
у плечовому i лiктьовому суглобах, пасивнi
рухи безболiснi. Який найбiльш iмовiрний дi-
агноз?

A. Верхнiй проксимальний тип акушерського
парезу Дюшена-Ерба
B. Нижнiй дистальний тип акушерського
парезу Дежерiн-Клюмпке
C. Тотальний тип акушерського парезу
D.Остеомiєлiт правої плечової кiстки
E.Полiомiєлiт

44. У квiтнi пiд час медичного огляду груп
населення у 27% осiб спостерiгали зниження
працездатностi та пiдвищену стомлюванiсть.
Були виявленi набряклi пухкi ясна, виражена
кровоточивiсть при масажуваннi, нашкiрних
покривах фолiкулярний гiперкератоз на тлi
вiдсутностi сухостi шкiри. З якою патологi-
єю найiмовiрнiше пов’язанi данi прояви?
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A. С-гiповiтамiнозом
B.Пародонтозом
C.А-гiповiтамiнозом
D. �1-гiповiтамiнозом
E.Полiгiповiтамiнозом

45. У дитини 1-го року, що перенесла гостру
респiраторну вiрусну iнфекцiю (ГРВI), на
2-й день захворювання у нiчний час рапто-
во з’явилося шумне дихання з утрудненим
вдихом, втяжiнням мiжреберних промiжкiв,
гавкаючий кашель. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. Стенозувальний ларинготрахеобронхiт
B. Гостре запалення легень
C. Бронхiальна астма
D. Гострий бронхiт
E. Гострий бронхiолiт

46. Жiнка 60-ти рокiв скаржиться на нестер-
пний бiль в правому пiдребер’ї. Хворiє 2 ро-
ки. Погiршення стану пiсля святкового обiду.
Об’єктивно: жовтушнiсть склер. Симптомiв
подразнення очеревини немає. Позитивнi
симптоми Ортнера, Губергрiца-Скульського.
Дiастаза сечi - 320 ОД. Який дiагноз най-
бiльш iмовiрний?

A. Хронiчний панкреатит (загострення)
B. Гострий холангiт
C. Хронiчний холецистит
D. Гострий холецистит
E. Рак пiдшлункової залози

47. Чоловiк 64-х рокiв скаржиться на кашель
iз слизовим харкотинням i прожилками кро-
вi, задуху, субфебрилiтет, загальну слабкiсть.
Хворiє 3 мiсяцi. Палить з дитинства. Об’є-
ктивно: to - 37,4oC , частота дихання - 26/хв.,
пульс - 82/хв., ритмiчний, артерiальний тиск
- 130/85 мм рт.ст. Права половина грудної
порожнини вiдстає в актi дихання, там само
спостерiгається притуплення перкуторного
звуку i рiзке послаблення дихання. Рентгено-
логiчне дослiдження: гомогенне затемнення
легеневого поля справа зi змiщенням середо-
стiння в хвору сторону. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Центральний рак легень
B. Ексудативний плеврит
C.Плевропневмонiя
D. Туберкульоз легень
E. Бронхоектатична хвороба

48. Хворий 35-ти рокiв четверту добу пере-
буває у реанiмацiйному вiддiленнi з приво-
ду гострої ниркової недостатностi внаслiдок
синдрому тривалого стиснення. Неадеква-
тний. На ЕКГ - високi зубцi Т, правошлуно-
чковi екстрасистоли. Центральний венозний
тиск - 159 мм вод. ст., при аускультацiї в леге-
нях останнi 3 години спостерiгаються пооди-
нокi вологi хрипи. Частота дихання - 32/хв.
В кровi: залишковий азот - 62 ммоль/л, K+

- 7,1 ммоль/л, Cl− - 78 ммоль/л, Na+ - 120
ммоль/л, Ht- 0,32 л/л, Hb- 100 г/л, креатинiн
кровi - 0,9 ммоль/л. Найбiльш доцiльним бу-
де проведення:

A. Гемодiалiзу
B.Плазмосорбцiї
C. Гемосорбцiї
D.Плазмофiльтрацiї
E. Ультрафiльтрацiї

49.Жiнка 31-го року протягом 3-х рокiв скар-
житься на бiль та пiдпухлiсть променево-
зап’ясткових та п’ястно-фалангових сугло-
бiв, вранiшню скутiсть до 1,5 годин. Два ти-
жнi тому з’явився бiль, пiдпухлiсть та почер-
вонiння колiнних суглобiв, пiдвищення тем-
ператури тiла до 37,5oC . Лiкувалася несвоє-
часно. При обстеженнi внутрiшнiх органiв
патологiчних змiн не знайдено. Встановлено
дiагноз - ревматоїдний артрит. Якi змiни на
рентгенограмах суглобiв найбiльш iмовiрнi?

A. Звуження суглобової щiлини, узури
B. Звуження суглобової щiлини, субхондраль-
ний остеосклероз
C. Кiсти у субхондральнiй костi
D. Численнi крайовi остеофiти
E.Остеолiз епiфiзiв

50. Жiнка 55-ти рокiв, кухар, скаржиться
на бiль в правому колiнному суглобi, який
турбує протягом мiсяця i пiдсилюється на-
прикiнцi дня. Об’єктивно: пiдвищеної ваги,
колiнний суглоб набряклий, пiд час пальпа-
цiї спостерiгається локальна болючiсть, хру-
скiт пiд час рухiв. Є деформацiя I-х плесно-
фалангових суглобiв обох стоп. Змiн з боку
кровi та сечi не виявлено. Якi змiни на рент-
генограмi можна очiкувати?

A. Звуження суглобової щiлини, крайовi
остеофiти
B. Остеопороз, звуження суглобової щiлини,
поодинокi узури
C. Звуження суглобової щiлини, численнi
узури, пiдвивихи
D. Ерозiї епiфiзiв, кiстковi анкiлози
E. Звуження суглобової щiлини, круглi дефе-
кти кiсткової тканини

51. Жiнка 52-х рокiв протягом 2-х рокiв вiд-
значає тупий, перiодично гострий бiль у пра-
вому пiдребер’ї, пов’язаний з прийомомжир-
ної їжi, гiркоту в ротi вранцi, закрепи, мете-
оризм. Об’єктивно: надмiрного харчування,
температура тiла - 36,9oC , язик бiля кореня
обкладений, живiт помiрно здутий, болючий
у точцi проекцiї жовчного мiхура. Яке до-
слiдження найбiльш доцiльно провести для
встановлення дiагнозу в першу чергу?

A. Ультразвукове дослiдження
B. Дуоденальне зондування
C. Холецистографiю
D. Дуоденоскопiю
E. Сканування печiнки

52.Жiнка 57-ми рокiв вiдзначає слабкiсть, за-
дишку, вiдсутнiсть апетиту, рiдкий кал. Хво-
рiє протягом двох рокiв. Об’єктивно: шкi-
ра блiда, склери субiктеричнi, язик яскраво-
червоний, iз трiщинами. Лiмфовузли не
збiльшенi. Пульс - 100/хв. АТ- 105/70 мм рт.ст.
Печiнка +3 см, селезiнка не пальпується. У
кровi: еритроцити - 1, 2 · 1012/л, Нb- 56 г/л,
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КП- 1,4, макроцити, лейкоцити - 2, 5 · 109/л,
Ео- 1%, ю- 1%, метамiєлоцити - 1%, п- 8%,
с- 47%, лiмф.- 38%, мон.- 4%, ретикул.- 0,1%,
тромбоцити - 100 · 109/л, швидкiсть осiдання
еритроцитiв - 20 мм/год, непрямий бiлiрубiн
- 26 ммоль/л. Якi змiни в пунктатi кiсткового
мозку слiд очiкувати?

A. Переважання мегалобластiв
B. Збiльшення кiлькостi сидеробластiв
C. Гiперплазiю еритроїдного паростка
D. Наявнiсть бластних клiтин
E.Переважання лiмфоїдної тканини

53. Жiнка 45-ти рокiв скаржиться на напа-
доподiбний нестерпний бiль у лiвiй полови-
нi обличчя тривалiстю 1-2 хвилини. Напади
провокуються жуванням. Захворiла два мiся-
цi тому пiсля переохолодження. Об’єктивно:
бiль у точках виходу трiйчастого нерва злiва.
Дотик бiля крила носа злiва викликає черго-
вий напад з тонiчною судомою м’язiв облич-
чя. Який з перерахованих дiагнозiв найбiльш
iмовiрний?

A. Невралгiя трiйчастого нерва
B.Невралгiя язикоглоткового нерва
C.Артрит нижньощелепного суглоба
D. Лицева мiгрень
E. Гайморит

54. Жiнка 28-ми рокiв звернулася до лiкаря
зi скаргами на шкiрнi геморагiї пiсля незна-
чних травм та спонтаннi геморагiї на пере-
днiй поверхнi тулуба та кiнцiвках. Пiд час об-
стеження виявленi строката шкiра (свiжi та
старi геморагiї) та кровотечi з ясен. У кровi:
тромбоцитiв - 20 · 109/л. У кiстковому мозку
збiльшена кiлькiсть мегакарiоцитiв i вiдсу-
тнє вiдшнурування тромбоцитiв. Проведене
лiкування стероїдними гормонами дало по-
зитивний ефект. Яке захворювання у жiнки?

A. Iдiопатична тромбоцитопенiчна пурпура
B. Гемофiлiя
C. Хвороба Рандю-Ослера
D. ДВЗ-синдром
E. Геморагiчний васкулiт

55. Хлопчик 7-ми рокiв перебуває на ста-
цiонарному лiкуваннi протягом 1,5 мiсяцiв.
Надiйшов зi скаргами на набряки по всьо-
му тiлi, зменшення кiлькостi сечi, головний
бiль. У сечi: бiлок - 7,1 г/л, лейкоцити - 1-2
в п/з, еритроцити - 3-4 в п/з. За час лiкуван-
ня зменшилися набряки та головний бiль,
нормалiзувався дiурез. Бiлок в добовiй сечi
- 3 г/л. В бiохiмiчному аналiзi кровi: загаль-
ний бiлок - 43,2 г/л, сечовина - 5,2 ммоль/л,
холестерин - 9,2 ммоль/л. Який з наведених
синдромiв гломерулонефриту найiмовiрнiше
має мiсце у хворого?

A. Нефротичний
B.Нефритичний
C. Iзольований сечовий
D. Гематуричний
E. Змiшаний

56. Дiвчинка 10-ти рокiв скаржиться на бiль

у животi, який виникає i посилюються пiсля
вживання грубої або гострої їжi, вiдрижку
кислим, печiю, частi закрепи, головний бiль,
дратiвливiсть. Хворiє 12 мiсяцiв. Харчування
нерегулярне, всухом’ятку. Об’єктивно: дiв-
чинка задовiльного живлення. Язик вологий,
з бiлим нальотом бiля кореня. Живiт м’який,
болючий в епiгастрiї. Який з методiв дослi-
дження найбiльш iмовiрно допоможе дiагно-
стувати захворювання?

A. Езофагогастродуоденофiброскопiя
B. Iнтрагастральна рН-метрiя
C.Фракцiйне дослiдження шлункового соку
D. Контрастна рентгеноскопiя
E. Бiохiмiчний аналiз кровi

57. Хворий 46-ти рокiв вперше помiтив на-
бряки на ногах, слабкiсть, вiдчуття ”пов-
ноти” та важкостi в правому пiдребер’ї.
Впродовж 20-ти рокiв хворiє на ревматої-
дний артрит. Збiльшенi печiнка i селезiнка,
щiльної консистенцiї. Креатинiн кровi - 0,23
ммоль/л, протеїнемiя - 68 г/л, холестерин -
4,2 ммоль/л, питома вага сечi - 1012, протеї-
нурiя - 3,3 г/л, поодинокi воскоподiбнi цилiн-
дри, еритроцити вилуженi в п/з, лейкоцити -
5-6 в п/з. Яке ускладнення найбiльш iмовiр-
не?

A.Амiлоїдоз нирок
B. Хронiчний гломерулонефрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Серцева недостатнiсть
E. Хронiчний пiєлонефрит

58. Хворий 23-х рокiв у зв’язку з гострою ре-
спiраторною iнфекцiєю прийняв 1 г аспiри-
ну. У нього розвинувся напад ядухи з утру-
дненим видихом, який був знятий введенням
преднiзолону. Алергоанамнез не обтяжений.
Уминулому двiчi оперований з приводу полi-
позу носа. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.Аспiринова астма
B.Атопiчна бронхiальна астма
C. Iнфекцiйно-алергiчна бронхiальна астма
D.Астма фiзичного зусилля
E. Симптоматичний бронхоспазм

59. Хворий 50-ти рокiв надiйшов зi скаргами
на наявнiсть кровi в сечi. Болю, порушення
сечовипускання не спостерiгалося. Макро-
гематурiя продовжується протягом 3-х днiв.
Об’єктивно: нирки не пальпуються, надлоб-
кова дiлянка без особливостей, зовнiшнi ста-
тевi органи без патологiї. В ходi ректального
дослiдження - передмiхурова залоза не збiль-
шена, неболюча, нормальної будови. Пiд час
цистоскопiї змiн не виявлено. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Рак нирки
B. Туберкульоз сечового мiхура
C. Варiкоцеле
D. Дистопiя нирки
E.Некротичний папiлiт

60. Хворий 36-ти рокiв протягом 1-1,5 рокiв
скаржиться на виражену слабкiсть, поганий
апетит, нудоту. Схуд за 1 рiк на 10 кг. Шкiра
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темна, особливо обличчя, шиї, рук. Гiперпi-
гментацiя складок шкiри, соскiв, пiгментнi
плями на внутрiшнiй поверхнi стегон. Пульс
- 60/хв., артерiальний тиск - 80/50 мм рт.ст.
Який попереднiй дiагноз?

A. Надниркова недостатнiсть
B.Цукровий дiабет
C. Хронiчний гастрит
D. Гемохроматоз
E. Холестатичний гепатит

61. У дитини 5-ти рокiв, контактної за вiру-
сним гепатитом у дитячому садку, пiдвищи-
лася температура до 38oC , слабкiсть, зни-
ження апетиту, одноразове блювання, тупий
бiль у правому пiдребер’ї. Припущено вiру-
сний гепатит. Яке дослiдження найбiльш iн-
формативне для уточнення дiагнозу?

A. Активнiсть АлАТ кровi
B.Аналiз сечi на жовчнi пiгменти
C.Аналiз калу на стеркобiлiн
D. Аналiз кровi на бiлiрубiн
E.Аналiз кровi на тимолову пробу

62. До травмпункту звернувся пацiєнт iз
травмою нижньої третини волярної поверхнi
передплiччя, заподiяною склом. Об’єктивно:
порушено згинання IV i V пальцiв, знижена
чутливiсть внутрiшньої тильної i долонної
поверхнi кистi та IV пальця. Який нерв трав-
мовано?

A. Лiктьовий
B.Променевий
C. Серединний
D.М’язово-кiстковий
E.Пахвовий

63. Хворий перебуває на диспансерному на-
глядi з дiагнозом: закритокутова IIа глау-
кома правого ока. Ввечерi виник гострий
напад глаукоми у правому оцi. Викликана
швидка допомога. Яка оптимальна невiдкла-
дна допомога?

A. Пiлокарпiн, дiакарб (ацеталозамiда), лiти-
чна сумiш
B.Атропiн в краплях
C.Антибiотики - загальнi та в краплях
D. Сульфацил-натрiю в краплях
E. Дексаметазон в краплях

64. Родiлля 22-х рокiв доставлена машиною
швидкої допомоги зi скаргами на рiзко бо-
лючi перейми по 25-30 секунд, через 4-5
хвилин. Амнiотична рiдина не виливалася.
Положення плода поперечне, серцебиття не
страждає. Контракцiйне кiльце рiзко болю-
че, розташоване косо на 10 см вище лона.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Загроза розриву матки
B. Тетанiя матки
C.Надмiрно бурхлива пологова дiяльнiсть
D. Дискоординована пологова дiяльнiсть
E. Розрив матки, що вiдбувся

65. Пiд час проведення медичного огляду лi-
кар звернув увагу на студентку зростом 162

см та масою тiла 59 кг, яка скаржилася на
те, що у вечiрнiй час втрачає здатнiсть до
чiткого бачення предметiв, якi її оточують.
Об’єктивно спостерiгається сухiсть шкiри,
гiперкератоз. У складi добового рацiону сту-
дентки виявлений такий вмiст основних вi-
тамiнiв: вiтамiн A - 0,5 мг, вiтамiн B1 - 2,0 мг,
вiтамiн B2 - 2,5 мг, вiтамiн B6 - 2 мг, вiтамiн C
- 70 мг. Визначте дiагноз захворювання:

A. A-гiповiтамiноз
B. B1-гiповiтамiноз
C. B2-гiповiтамiноз
D. B6-гiповiтамiноз
E. C-гiповiтамiноз

66. Дитинi 2,5 мiсяцi. Захворювання розви-
нулося поступово, покашлювала при нор-
мальнiй температурi тiла, протягом тижня
кашель посилювався, частiше у нiчний час,
на 12-й день став нападоподiбним, до 20 разiв
на добу, з блюванням, одноразовою зупин-
кою дихання. Поставте дiагноз:

A. Кашлюк
B.Парагрип
C. Вроджений стридор
D. РС-iнфекцiя
E.Аденовiрусна iнфекцiя

67. Робiтник працює у ливарнi з кольорови-
ми металами та сплавами протягом 12-ти ро-
кiв. У повiтрi робочої зони зареєстровано
пiдвищений вмiст важких металiв, оксидiв
вуглецю та азоту. Пiд час регулярного ме-
дичного огляду у хворого виявлено астено-
вегетативний синдром, рiзкий бiль в животi,
закрепи, бiль в дiлянцi печiнки. У сечi - амi-
нолевулiнова кислота та копропорфiрiн. В
кровi - ретикулоцитоз, зниження рiвню ге-
моглобiну. Причиною такої iнтоксикацiї є:

A. Свинець та його солi
B.Олово
C.Оксид вуглецю
D.Оксид азоту
E.Цинк

68.В результатi впровадження нової методи-
ки середня тривалiсть лiкування в експери-
ментальнiй групi хворих склала 12,3±0,2 дня
порiвняно iз 15,4±0,4 дня в контрольнiй гру-
пi хворих, яких лiкували за старою схемою.
Обчисленням якого коефiцiєнта (критерiю)
можна оцiнити суттєвiсть рiзницi цих резуль-
татiв?

A. Коефiцiєнт вiрогiдностi (t-критерiй Стью-
дента)
B. Критерiй знакiв (z-критерiй)
C. Критерiй вiдповiдностi (хi-квадрат)
D. Т-критерiй Вiлкоксона
E. Критерiй Колмогорова-Смирнова

69. У хлопчика 14-ти рокiв бронхiальна
астма середньої важкостi, перiод загострен-
ня. Який препарат необхiдно призначити для
зняття гострого нападу експiраторної зади-
шки?



Крок 2 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант, iноземнi студенти) 2018 рiк 9

A. Сальбутамол
B. Кромолiн Na
C. Дексаметазон
D. Лазолван
E. Строфантин (серцевий глiкозид)

70. Хвора 3-х рокiв перебуває на лiкуваннi в
реанiмацiйному вiддiленнi з дiагнозом: го-
стра ниркова недостатнiсть, олiгоанурична
стадiя. На ЕКГ: високий зубець Т, розши-
рення комплексу QRS, змiщення iнтервалу
S-Т нижче iзолiнiї. Яке порушення електро-
лiтного балансу можна припустити?

A. Гiперкалiємiя
B. Гiпокалiємiя
C. Гiпокальцiємiя
D. Гiперкальцiємiя
E. Гiперфосфатемiя

71.Упершородiллi 30-ти рокiв на тлi патоло-
гiчного прелiмiнарного перiоду, який триває
бiльше двох дiб, вилилися навколоплiднi во-
ди 6 годин тому, термiн вагiтностi 39 тижнiв.
Регулярна пологова дiяльнiсть вiдсутня. Пе-
редлежить голiвка плода над входом у ма-
лий таз. Серцебиття плода чiтке, ритмiчне,
142/хв. При пiхвовому дослiдженнi: шийка
матки ”незрiла”. Яка подальша тактика?

A. Провести кесарiв розтин
B.Пiдготувати шийку матки простагландина-
ми
C. Стимулювати пологову дiяльнiсть оксито-
цином
D. Очiкувати появи спонтанної пологової
дiяльностi
E. Пролонгувати вагiтнiсть на тлi антибакте-
рiальної терапiї

72. Мати дiвчинки 8-ми рокiв скаржиться на
низький зрiст дiвчинки та її пiдвищену вагу.
Об’єктивно: ожирiння з надлишковим вiд-
кладенням жиру на тулубi та обличчi (кру-
гле, мiсяцеподiбне обличчя), вугрi, стрiї на
стегнах, внизу живота. Гiрсутизм. Надлишок
якого гормону в органiзмi дитини може ви-
кликати зазначенi прояви хвороби?

A. Кортизол
B. Тироксин
C. Тестостерон
D. Iнсулiн
E. Глюкагон

73. Дiвчинка 9-ти рокiв скаржиться на пiдви-
щення температури тiла до 37,5oC , головний
бiль, млявiсть, слабкiсть, зниження апетиту,
бiль у животi, частi й болiснi сечовипускан-
ня. Був припущений гострий пiєлонефрит.
У сечi: питома вага - 1018, бiлку немає, лей-
коцити - 10-15 у полi зору. Який з методiв
дослiдження iмовiрно допоможе пiдтверди-
ти дiагноз iнфекцiї сечової системи?

A. Бактерiологiчний посiв сечi
B.Проба Реберга
C.Проба Зимницького
D. Загальноклiнiчний аналiз кровi
E. Проведення клiнiчних аналiзiв сечi в дина-
мiцi

74. Дитина народилася з оцiнкою за Апгар 9
балiв. Коли дитину слiд прикласти до гру-
дей?

A. У пологовiй залi
B. Через 12 годин
C. Через 2 години
D.На 2-гу добу пiсля народження
E.На 3-тю добу пiсля народження

75.Працiвник оформлюється на роботу, про-
йшов медичний профiлактичний огляд. Ви-
знаний придатним для роботи в умовах дано-
го виробництва. Який вид медичного профi-
лактичного огляду пройшов працiвник?

A.Попереднiй
B.Плановий
C.Перiодичний
D.Цiльовий
E. Комплексний

76. Хвора 47-ми рокiв звернулася у при-
ймальний покiй зi скаргами на загальну слаб-
кiсть, запаморочення, блювання згустками
кровi. Захворiла 3 години тому. Ранiше нi-
чим не хворiла. Артерiальний тиск - 90/60
мм рт.ст.; пульс - 106/хв., слабкого наповнен-
ня. Живiт м’який, незначно болючий в епiга-
стрiї. У кровi: еритроцити - 2, 1 · 1012/л, Нb-
70 г/л, гематокрит - 28%. Яка тактика лiкаря
приймального покою?

A. Викликати на консультацiю хiрурга
B.Направити хвору до дiльничного лiкаря
C. Ввести спазмолiтичнi препарати
D.Промити шлунок
E.Направити хвору на колонофiброскопiю

77. Жiнка 23-х рокiв звернулася до гiнеколо-
га зi скаргами на довготривалi масткi кров’-
янистi видiлення зi статевих шляхiв. Затрим-
ка менструацiї 8 тижнiв. Пiд час огляду тiло
матки збiльшене до 14-ти тижнiв вагiтностi.
При УЗД дiагностовано мiхурцевий занесок.
Яка тактика лiкаря?

A. Вишкрiбання стiнок матки
B. Гормональна терапiя
C. Гемостатична терапiя
D.Надпiхвова ампутацiя матки
E. Екстирпацiя матки

78. Хвора 46-ти рокiв звернулася до жiночої
консультацiї зi скаргами на помiрнi кров’я-
нистi видiлення з пiхви, якi з’явилися пiсля
затримки чергової менструацiї на 1,5 мiсяцi.
Пiд час пiхвового дослiдження шийка матки
чиста, матка не збiльшена, рухома, неболю-
ча, додатки не змiненi. Ваш дiагноз:
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A. Дисфункцiйна маткова кровотеча
B.Аденомiоз
C.Позаматкова вагiтнiсть
D. Пiдслизова мiома матки
E. Рак тiла матки

79. Хворий скаржиться на бiль в горлi злiва,
бiль у лiвому вусi, пiдвищення to до 39oC ,
гугнявiсть голосу. Хворiє 5 днiв. Виражений
тризм, пiдвищена салiвацiя. Голова нахиле-
на до лiвого плеча. Припухлiсть, гiперемiя,
iнфiльтрацiя лiвої половини м’якого пiдне-
бiння. Защелепнi лiмфовузли злiва рiзко бо-
лючi при пальпацiї. Отоскопiчна картина в
нормi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Лiвобiчний паратонзилярний абсцес
B. Заглотковий абсцес
C.Парафарингеальна флегмона
D. Паратонзилiт злiва
E.Флегмона шиї злiва

80. У потерпiлого опiкова травма 15% по-
верхнi тiла II-III ст. На 20-ту добу пiсля трав-
ми у хворого спостерiгається рiзке пiдви-
щення температури тiла, загальна слабкiсть,
прискорене везикулярне дихання, загострен-
ня рис обличчя, артерiальний тиск - 90/50 мм
рт.ст., пульс - 112/хв. Яке ускладнення можна
припустити?

A. Сепсис
B.Пневмонiя
C. Гостра iнтоксикацiя
D. Гнiйний бронхiт
E.Анаеробна iнфекцiя

81. У жителiв районного центру часто реє-
струються випадки ювенiльної кардiомiопа-
тiї, атеросклерозу, гiпертонiї, ендокринопа-
тiї, хронiчного дерматиту, артралгiї - симпто-
ми захворювання Кешана. Найбiльш iмовiр-
на причина виникнення даної патологiї:

A. Недостатнiй вмiст у навколишньому сере-
довищi селену
B. Надлишковий вмiст у навколишньому
середовищi залiза
C. Недостатнiй вмiст у навколишньому сере-
довищi стронцiю
D. Надлишковий вмiст у навколишньому
середовищi цинку
E. Надлишковий вмiст у навколишньому
середовищi марганцю

82. Хворого 28-ми рокiв доставлено через 2
години пiсля автодорожньої катастрофи в
тяжкому станi зi скаргами на бiль в животi.
Отримав удар рулем у живiт. В ходi об’є-
ктивного обстеження виявлено: живiт не бе-
ре участi в актi дихання, напружений, пiд час
пальпацiї рiзко болючий, спостерiгається за-
хисне напруження м’язiв живота, позитивнi
симптоми подразнення очеревини, спостерi-
гається зникнення печiнкової тупостi. Арте-
рiальний тиск - 90/60 мм рт.ст., пульс - 120/хв.
Подальша тактика лiкування:

A. Лапаротомiя
B. Лапароскопiя
C. Холод на живiт
D. Рентген черевної порожнини
E.Проведення лапароцентезу

83. Хвора 48-ми рокiв надiйшла до хiрургi-
чного вiддiлення з ранами стегна. При огля-
дi встановлено, що поверхня рани вкрита
брудно-сiрим нальотом з неприємним солод-
куватим запахом. Рановий вмiст нагадує ма-
линове желе. Шкiрнi покриви навколо рани
напруженi, блискучi. При пальпацiї тканин
спостерiгається помiрна крепiтацiя. Яка мi-
крофлора найбiльш iмовiрно стала причи-
ною запалення?

A.Анаеробна клостридiальна
B.Анаеробна неклостридiальна
C. Стрептококи
D. Стафiлококи
E. Синьогнiйна паличка

84. У гiнекологiчне вiддiлення доставлено
хвору з матковою кровотечею, яка розпо-
чалася через 6 годин пiсля штучного аборту
в термiнi 11-12 тижнiв вагiтностi. Об’єктив-
но: шкiра блiда, пульс - 100/хв., артерiальний
тиск - 100/70 мм рт.ст. Пiхвове дослiдження:
матка збiльшена вiдповiдно до 10-ти тижнiв
вагiтностi, неболюча; канал шийки матки
пропускає 1 палець, в ньому визначаються
частини плодового яйця. Якi дiї лiкаря?

A. Термiнове повторне вишкрiбання поро-
жнини матки
B. Призначення лiкарських засобiв, що ско-
рочують матку
C. Лiкування гострого малокрiв’я
D.Призначення антибактерiальних засобiв
E. Надати хворiй спокiй i спостерiгати за її
станом

85. До терапевта звернулася жiнка зi скар-
гами на втомлюванiсть, значне схуднення,
слабкiсть, втрату апетиту. Аменорея 8 мiся-
цiв. Рiк тому народила живу доношену дити-
ну. Крововтрата в пологах до 2 л. Перелива-
лася кров i кровозамiнники. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Синдром Шихана (пiсляпологовий гiпопi-
туїтаризм)
B. СиндромШтейна-Левенталя
C. СиндромШерешевського-Тернера
D. Синдром гомологiчної кровi
E. Вегето-судинна дистонiя

86. З метою оцiнки ефективностi медичних
технологiй, встановлення сили та напрямку
їх впливу на показники здоров’я населення
вивчали повноту охоплення дiтей щеплення-
ми та рiвнi захворюваностi на кiр у рiзних
адмiнiстративних районах областi. Який ме-
тод статистичного аналiзу найдоцiльнiше ви-
користати в цьому випадку?
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A. Розрахунок коефiцiєнта кореляцiї
B. Розрахунок показника захворюваностi
серед нещеплених
C. Розрахунок показника вiдповiдностi
D. Розрахунок стандартизованих показникiв
E. Розрахунок достовiрностi рiзницi показни-
кiв

87.Жiнка 22-х рокiв скаржиться на значнi ви-
дiлення зi статевих шляхiв, якi викликають
свербiння. Скарги з’явилися 10 днiв тому пi-
сля статевого контакту. Пiд час бактерiо-
скопiчного дослiдження видiлень знайдено
трихомонади. Який препарат потрiбно при-
значити для лiкування?

A.Метронiдазол
B.Ампiокс
C. Еритромiцин
D. Зовiракс
E. Вальтрекс

88. Хвора 46-ти рокiв надiйшла до клiнiки з
приводу вiдкритого перелому лiвого стегна в
середнiй третинi, при надходженнi оперова-
на - накiстковий остеосинтез пластиною. На
4-й день пiсля операцiї скаржиться на бiль
в ранi, пiдвищення температури понад 39oC .
Яких заходiв необхiдно вжити в цьому ви-
падку?

A. Розпустити шви, дренувати рану та при-
значити антибiотики
B. Призначити антибiотики широкого спе-
ктра дiї та гормональнi препарати
C. Внутрiшньокiстково ввести антибiотики,
мiсцево гiпотермiю
D. Обколоти рану антибiотиками, призначи-
ти спазмолiтики й анальгетики
E. Видалити металевий фiксатор, призначити
сульфанiламiди

89. Доношений здоровий хлопчик народився
вiд матерi з групою кровi B(III) Rh(+). Пiд
час огляду на 3 добу помiтно, що його шкiра
набула жовтушного вiдтiнку. Дитина актив-
но смокче, сон не порушений. Живiт м’який,
печiнка виступає на 2 см з пiд реберної дуги.
В аналiзi кровi: гемоглобiн - 200 г/л, ери-
троцити - 5,5 Т/л, загальний бiлiрубiн - 62
мкмоль/л, непрямий бiлiрубiн - 52 мкмоль/л.
Який стан можна припустити?

A. Фiзiологiчна жовтяниця
B. Вроджений гепатит
C. Гемолiтична хвороба за Rh фактором
D. Атрезiя жовчних шляхiв
E. Гемолiтична хвороба за системою ABО

90.Хворого 45-ти рокiв почав турбувати сти-
скальний бiль за грудиною, що виникає пiд
час ходи до 200 м. Об’єктивно: пульс - 80/хв.,
артерiальний тиск - 160/90 мм рт.ст. При про-
веденнi ВЕМ на навантаженнi 50 Вт зареє-
стровано депресiю сегмента S-T на 3 мм ниж-
че iзолiнiї у V3-V4. Який попереднiй дiагноз?

A. Стенокардiя напруги, III функцiональний
клас
B. Стенокардiя напруги, IV функцiональний
клас
C. Стенокардiя напруги, II функцiональний
клас
D. Соматоформна дисфункцiя
E.Алкогольна мiокардiодистрофiя

91. Повторновагiтна 38-ми тижнiв скаржи-
ться на пiдвищення артерiального тиску до
140/90 мм рт.ст., набряки на гомiлках протя-
гом 2-х тижнiв. За останнiй мiсяць спостерi-
галося збiльшення ваги на 3,5 кг. В аналiзi се-
чi виявлено бiлок - 0,033 г/л. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A.Прееклампсiя легкого ступеня
B.Прееклампсiя середнього ступеня
C. Гiпертензiя вагiтних
D.Прееклампсiя важкого ступеня
E.Набряки вагiтних

92.Хворий 44-х рокiв з пiсляiнфарктним кар-
дiосклерозом зазначає частi перебої в ро-
ботi серця, набряки на ногах. Об’єктивно:
пульс - 95/хв., аритмiчний, 10-12 екстраси-
стол на хвилину, артерiальний тиск - 135/90
мм рт.ст. I тон над верхiвкою послаблений.
Дихання в легенях жорстке. Печiнка +2 см.
На ЕКГ: ритм синусовий, неправильний, ча-
стота серцевих скорочень - 95/хв., частi полi-
топнi шлуночковi екстрасистоли. Який анти-
аритмiчний препарат доцiльно призначити
даному хворому для лiкування та профiла-
ктики екстрасистолiї?

A.Амiодарон
B. Лiдокаїн
C.Мексилетин
D. Хiнiдин
E.Новокаїнамiд

93. У хворої 60-ти рокiв пiсля надмiрного
вживання жирної їжi раптово виник бiль у
правому пiдребер’ї, нудота, блювання жов-
чю, рiзке вiдчуття гiркоти у ротi. Через двi
доби з’явилася жовтяниця, потемнiла сеча.
Об’єктивно: склери та шкiрнi покрови iкте-
ричнi, живiт здутий, печiнка збiльшена на 3
см, м’яка, болюча пiд час пальпацiї, симпто-
ми Ортнера, Мерфi, Кера, Захар’їна, Мейо-
Робсона позитивнi. Який метод необхiдно
використати для дiагностики у першу чергу?

A. УЗД жовчного мiхура та жовчної протоки
B.Фiброгастродуоденоскопiя
C. Рентгенографiя органiв черевної порожни-
ни
D. Радiонуклiдне сканування печiнки та жов-
чного мiхура
E. Дiагностична лапароскопiя

94. Жiнка 30-ти рокiв звернулася зi скарга-
ми на пiдвищену масу тiла, погану перено-
симiсть фiзичних навантажень. Батьки хво-
рої мають пiдвищену масу тiла, стереотип
харчування у сiм’ї - їжа зi значним вмiстом
жирiв та вуглеводiв. Об’єктивно: артерiаль-
ний тиск - 135/80 мм рт.ст, частота серцевих
скорочень - 89/хв., вага - 87 кг, зрiст - 165
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см, шкiра чиста, розподiл пiдшкiрної клiтко-
вини рiвномiрний, в серцi тони чистi, ритм
правильний, у легенях дихання везикуляр-
не, щитоподiбна залоза не збiльшена, пору-
шення менструального циклу вiдсутнi. Якi
засоби профiлактики ожирiння є найбiльш
доцiльними?

A. Дiєтотерапiя, дозованi фiзичнi наванта-
ження
B. Iнтенсивнi заняття спортом
C. Гастропластика або гастроєюнальне шун-
тування
D. Застосування iнгiбiтору шлунково-
кишкових лiпаз
E. Застосування анорексигенних препаратiв

95. Чоловiк 47-ми рокiв є робiтником тка-
цького цеху, має стаж роботи в даному ви-
робництвi 15 рокiв, працює в умовах висо-
кочастотного iнтенсивного шуму. Пiд час
перiодичного медичного огляду йому було
поставлено дiагноз ”професiйна приглухува-
тiсть”. Що є пiдставою для такого дiагнозу?

A. Данi аудiометрiї та гiгiєнiчної оцiнки умов
працi
B. Стаж роботи на даному виробництвi
C. Характеристика шуму на даному виробни-
цтвi
D. Результати дослiдження показникiв ЦНС
E. Результати дослiдження стану внутрiшньо-
го вуха

96. Хвора 43-х рокiв скаржиться на бiль у по-
переку з iррадiацiєю у лiву нижню кiнцiвку,
який посилюється пiд час рухiв, вiдчуття онi-
мiння у нозi. Об’єктивно: пальпацiя м’язiв
гомiлки та стегна болiсна, позитивнi сим-
птоми натяжiння лiворуч, крампiї у гомiлко-
вому м’язi. Порушень чутливостi, зниження
рефлексiв нема. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Вертеброгенна люмбоiшiалгiя злiва
B. Вертеброгенний корiнцевий симптом
L5-S1 злiва
C. Коксит лiвого кульшового суглоба
D. Ендартерiїт судин нижнiх кiнцiвок
E. Спiнальний iнсульт

97. У дитини 3-х дiб iз гiпербiлiрубiнемiєю
(428 мкмоль/л) з’явилися порушення у ви-
глядi перiодичного збудження та судом на
тлi млявостi, гiпотонiї, гiподинамiї, пригнiче-
ностi безумовних рефлексiв, а також збiжна
косоокiсть, ротаторний нiстагм, симптом ”-
призахiдного” сонця. Чим пояснити цю сим-
птоматику?

A. Бiлiрубiнова енцефалопатiя
B. Черепно-мозкова травма
C.Пухлина головного мозку
D. Гiдроцефалiя
E. Дитячий церебральний паралiч

98.У хворої, яка перебуває на стацiонарному
лiкуваннi з вiрусним гепатитом В, з’явилися
головний бiль, нудота, повторне блювання,
”провали” в пам’ятi, ”хлопаючий” тремор
кистей рук, прискорений пульс, наявний со-

лодкуватий запах iз рота. Температура тiла
- 37,6oC , частота серцевих скорочень - 89/хв.
Яке ускладнення розвинулося у хворої?

A. Гостра печiнкова недостатнiсть
B. Iшемiчний iнсульт
C.Шлунково-кишкова кровотеча
D. Гiпоглiкемiчний шок
E.Менiнгоенцефалiт

99. У хворої на хронiчний панкреатит скар-
ги на проноси 5 разiв на добу (без домiшок
кровi), зменшення маси тiла, здуття живо-
та, сухiсть шкiри, випадiння волосся, спрагу,
кровотечi з ясен, судоми. У кровi: лейкоцити
- 5, 8 · 109/л; Hb- 86 г/л; швидкiсть осiдання
еритроцитiв - 15 мм/год. Бiохiмiчний аналiз
кровi: бiлок - 48 г/л; альбумiни - 28 г/л. Якi
показники копрологiчного дослiдження до-
повнюють синдром?

A. Стеаторея, креаторея
B. Велика кiлькiсть слизу, амiлорея
C. Велика кiлькiсть крохмальних зерен,
рослинної клiтковини
D.Пухирцi газу, кисла реакцiя
E. Велика кiлькiсть йодофiльних мiкробiв

100. Жiнка 43-х рокiв скаржиться на бiль в
животi, що посилюється нападами, нудоту,
багаторазове блювання застiйним кишко-
вим вмiстом, здуття живота, затримку га-
зiв. Хворiє 7 годин. Пульс - 116/хв. Язик
сухий, коричневий. Живiт симетрично зду-
тий, м’який, болючий. Перкуторно тимпанiт.
Аускультативно кишковi шуми з металевим
вiдтiнком, шум сплеску, шум падаючої кра-
плi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гостра кишкова непрохiднiсть
B. Гострий некротичний панкреатит
C. Гострий деструктивний холецистит
D. Гострий ерозивний гастрит
E. Гострий неспецифiчний колiт

101. Дiвчина 15-ти рокiв скаржиться на поя-
ву пiсля психоемоцiйного навантаження вiд-
чуття нестачi повiтря, запаморочення. По-
легшення настає пiсля прийому корвалолу.
Об’єктивно: шкiра долонь та стоп з марму-
ровим малюнком, гiпергiдрозом. Клiнiчне
та iнструментальне обстеження органiчних
змiн з боку ЦНС, серцево-судинної системи
та органiв дихання не виявило. Який дiагноз
можна припустити?

A. Вегетативна дисфункцiя
B.Обструктивний бронхiт
C. Бронхiальна астма
D. Стенозувальний ларинготрахеїт
E. Гострий епiглотит

102. У жiнки 45-ти рокiв пiсля переохоло-
дження гостро з’явився бiль в надлобковiй
та поперековiй дiлянцi, рiзi в кiнцi сечови-
пускання, хибнi потяги до сечовипускання.
Сеча каламутна, з домiшками кровi. Лiкар
припустив наявнiсть iнфекцiї сечових шля-
хiв. Якi лабораторнi данi найбiльш характер-
нi для цього захворювання?
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A. Лейкоцитурiя, макрогематурiя
B.Макрогематурiя
C. Пiдвищення рiвню креатинiну та сечовини
кровi
D. Протеїнурiя менш нiж 3,0 на добу
E.Протеїнурiя бiльш нiж 3,0 на добу

103. Хворий 14-ти рокiв скаржиться на во-
гнища облисiння шкiри голови. Хворiє про-
тягом 2 тижнiв. Об’єктивно: на шкiрi воло-
систої частини голови є кiлька невеликих
вогнищ овальної форми з нечiткими краями.
Шкiра у вогнищах рожево-червоного кольо-
ру, волосся зламане на рiвнi 4-5 мм або на
рiвнi шкiри. Пiд лампою Вуда осередкiв свi-
тiння зеленого кольору немає. Про яке за-
хворювання йдеться?

A. Трихофiтiя волосистої частини голови
B. Сифiлiтична алопецiя
C. Гнiздове облисiння
D. Склеродермiя
E.Псорiаз

104. Хвора 15-ти рокiв звернулася до дитячо-
го гiнеколога зi скаргами на болючi менстру-
ацiї, якi супроводжуються нудотою, блюван-
ням, запамороченням. Менархе у 12 рокiв,
менструацiї болючi iз 14-ти рокiв, регулярнi.
Яке лiкування треба призначити?

A. Знеболювальна, спазмолiтична, антипро-
стагландинова терапiя
B.Протизапальне лiкування
C. Кровоспиннi препарати
D. Терапiя антиандрогенними препаратами
E. Вiтамiнотерапiя

105. Хворий 38-ми рокiв доставлений маши-
ною швидкої допомоги до хiрургiчного вiд-
дiлення зi скаргами на загальну слабкiсть,
нездужання, чорний кал. Пiд час огляду хво-
рий блiдий, спостерiгаються крапковi кро-
вовиливи на шкiрi тулуба та кiнцiвок. При
пальцевому дослiдженнi на рукавичцi чор-
ний кал. У кровi: Hb- 108 г/л, тромбоцитопе-
нiя. В анамнезi: подiбний стан спостерiгався
1 рiк тому. Встановiть найбiльш iмовiрний
дiагноз:

A. Тромбоцитопенiчна пурпура
B. Гемофiлiя
C. Виразкова кровотеча
D. Пухлина прямої кишки
E.Неспецифiчний виразковий колiт

106.Пiд час дорожньо-транспортної пригоди
(ДТП) загинули 2 особи. Штатний судово-
медичний експерт був зайнятий оглядом iн-
шого мiсця подiї, у зв’язку з чим згiдно з чин-
ним кримiнально-процесуальним кодексом
(КПК) України слiдчий запросив для огляду
мiсця i трупiв:

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

107. Хворий 28-ми рокiв. На психiчний
розлад страждає з 22-х рокiв. Теперiшнiй
стан змiнився гостро, впродовж 3-х днiв хво-
рий не спав, боявся виходити з дому. Заявив,
що мiж ним та iншими людьми утворюється
”телепатiя”, через яку йому до голови пере-
даються ”чужi думки”, а його власнi думки
стають всiм вiдомими. Вважає, що вiд впли-
вом ”телепатiї” управляють його думками i
вчинками. Який попереднiй дiагноз?

A.Параноїдна шизофренiя
B. Депресивний епiзод
C.Манiакальний епiзод
D.Органiчний делiрiй
E. Гостра реакцiя на стрес

108. У дитини 3-х рокiв на тлi гнiйного отиту
рiзко погiршився загальний стан, темпера-
тура - 38,5oC . Лiва нижня кiнцiвка приведе-
на до тулуба, активнi рухи вiдсутнi, нижня
третина стегна i колiнний суглоб потовщенi,
гiперемованi, мiсцеве пiдвищення темпера-
тури. Осьове навантаження викликає рiзкий
неспокiй. Найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Лiвобiчний епiфiзарний остеомiєлiт
B.Перелом лiвого стегна
C. Ревматоїдний артрит
D.Остеогенна саркома
E. Гiгрома пiдколiнної ямки

109. Студентка 19-ти рокiв госпiталiзована в
екстреному порядку через виражену зади-
шку, бiль в лiвiй половинi грудної клiтки.
Температура тiла - 38,8oC . Захворiла 3 днi
тому. Частота дихання - 42/хв., дихання по-
верхневе. Перкуторно справа вiд середини
лопатки притуплення звуку, дихання не ви-
слуховується. Лiва межа серця змiщена на-
зовнi на 3 см. Ембрiокардiя, частота серце-
вих скорочень - 110/хв. Пальпацiя правого
пiдребер’я болiсна. Невiдкладнi лiкувальнi
заходи у данiй ситуацiї:

A. Термiнова пункцiя плевральної порожнини
B. Призначення антибiотикiв групи пенiцилi-
ну
C. Введення лазиксу
D. Введення серцевих глiкозидiв
E.Переведення хворої у вiддiлення торакаль-
ної хiрургiї

110. Повторнонароджуюча 20-ти рокiв у по-
логах 4 години. Стан задовiльний. Перей-
ми через кожнi 3 хвилини по 35-40 секунд,
помiрно болiснi. Навколоплiднi води цiлi.
Положення плода поздовжнє. Серцебиття
плода ясне, ритмiчне, 136/хв. Голiвка плода
великим сегментом до входу у малий таз. Ва-
гiнально: шийка матки згладжена, вiдкрит-
тя маткового зiву 6 см, плiдний мiхур цiлий,
стрiлоподiбний шов у лiвому косому розмiрi,
мале тiм’ячко справа у лона. Який перiод по-
логiв?
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A. Активна фаза першого перiоду нормаль-
них пологiв
B. Латентна фаза першого перiоду нормаль-
них пологiв
C. Другий перiод нормальних пологiв
D. Передвiсники пологiв
E.Прелiмiнарний перiод

111. Хворий 72-х рокiв скаржиться на набря-
ки на ногах, вiдчуття важкостi в правому пiд-
ребер’ї, задуху у станi спокою. Бiльше 25 ро-
кiв хворiє на ХОЗЛ. Об’єктивно: ортопное,
здуття шийних вен, дифузний цiаноз, акро-
цiаноз. Грудна клiтка бочкоподiбна, перку-
торний звук з коробковим вiдтiнком, рiзко
послаблене везикулярне дихання з обох сто-
рiн, трiскучi вологi хрипи в нижнiх вiддiлах
легень. Тони серця послабленi, акцент II то-
ну над легеневою артерiєю. Печiнка +3 см.
Що ускладнило перебiг ХОЗЛ у хворого?

A. Хронiчне легеневе серце
B. Тромбоемболiя легеневої артерiї
C. Гостра лiвошлуночкова недостатнiсть
D. Дифузний пневмосклероз
E.Позагоспiтальна пневмонiя

112. У приймальне вiддiлення доставлений
потерпiлий з опiком полум’ям IIIА-Б–IV ст.
обличчя, шиї, передньої поверхнi грудної
клiтки. Волосся у нiздрях обгорiло, слизо-
ва оболонка губ та язик сiро-бiлого кольору.
Голос хрипкий, дихання часте, поверхневе;
”трубний кашель”, що супроводжується ви-
дiленням харкотиння з домiшками кiптяви.
Пiд час транспортування у вiддiлення iнтен-
сивної терапiї почали наростати явища ди-
хальної недостатностi. Якою повинна бути
невiдкладна допомога?

A. Iнтубацiя трахеї та ШВЛ
B. Трахеостомiя
C. Введення бронхолiтикiв
D. Введення дихальних аналептикiв
E. Iнгаляцiя зволоженого кисню

113.Хворий 72-х рокiв з пневмонiєю скаржи-
ться на виражену задишку, бiль в груднiй клi-
тцi, сильний кашель з видiленням харкотин-
ня, to- 39,5-40oC , вiдсутнiсть сечовипускання
впродовж останньої доби. Об’єктивно: свi-
домiсть збережена. Частота дихання - 36/хв.
Cправа над нижньою часткою легень приту-
плений перкуторний звук, при аускультацiї
- бронхiальне дихання, вологi хрипи у вели-
кiй кiлькостi. Артерiальний тиск - 80/60 мм
рт.ст., частота серцевих скорочень - 120/хв.
Тони серця глухi, тахiкардiя. Яка тактика сi-
мейного лiкаря щодо подальшого лiкування
хворого?

A. Госпiталiзацiя в реанiмацiйне вiддiлення
B.Амбулаторне лiкування
C. Лiкування в умовах денного стацiонару
полiклiнiки
D. Госпiталiзацiя в пульмонологiчне вiддiлен-
ня
E. Госпiталiзацiя в неврологiчне вiддiлення

114.У хворого 48-ми рокiв на рентгенографiї
(пряма проекцiя) деформацiя легеневого ма-

люнку, пневмофiброз, стiльниковий легене-
вий малюнок (нижнiх сегментiв легень), ци-
лiндричнi, веретеноподiбнi утворення. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

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

115. Пацiєнтцi 46-ти рокiв виданий листок
непрацездатностi з приводу загострення хро-
нiчного холециститу на 10 днiв. Загальний
стан хворої покращився, 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 з лiкарської
роботи
D. Заступник головного лiкаря з питань
трудової експертизи
E. Головний лiкар

116. Жiнка 72-х рокiв хворiє на цукровий дi-
абет II типу, супутня патологiя - гiпертонi-
чна хвороба II ст., серцева недостатнiсть II
Б ст. Використовує метформiн. Напередоднi
перенесла гiпертонiчний криз пiсля чого з’я-
вилися рiзка слабкiсть, мiалгiї, збiльшилася
спрага, сухiсть у ротi, полiурiя. Артерiаль-
ний тиск - 140/95 мм рт.ст., частота серцевих
скорочень - 98/хв., набряки та запах ацето-
ну вiдсутнi. Яких заходiв слiд вжити для по-
передження розвитку у хворої коматозного
стану?

A. Вiдмiна метформiну, призначення iнсулiну
короткої дiї
B. Збiльшення дози метформiну в два рази
C. Використання гiпотонiчного розчину хло-
риду натрiю
D. Додаткове призначення пролонгованого
iнсулiну
E.Призначення глiбенкламiду

117. Третя доба пiсля 1-х термiнових, нор-
мальних пологiв. Дитина на сумiсному пе-
ребуваннi, природному вигодовуваннi. Об’є-
ктивно: загальний стан задовiльний. Темпе-
ратура - 36,4oC , пульс - 80/хв., артерiальний
тиск - 120/80 мм рт.ст. Молочнi залози м’якi,
неболючi. Лактацiя помiрна, вiдтiк молока
не утруднений. Матка щiльна, дно матки на 3
п/п нижче пупка. Лохiї кров’янисто-серознi,
у помiрнiй кiлькостi. Оцiнiть динамiку зво-
ротнього розвитку матки:

A.Фiзiологiчна iнволюцiя
B. Субiнволюцiя
C. Лохiометра
D.Патологiчна iнволюцiя
E. Гематометра

118. Хворий 27-ми рокiв надiйшов до клiнi-
ки у тяжкому станi, через 50 хвилин пiсля
отримання проникного поранення грудної
клiтки лiворуч. Об’єктивно: свiдомiсть - сту-
пор, шкiра блiда, акроцiаноз. Пульс - 120/хв.,
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слабкого наповнення i напруги. Артерiаль-
ний тиск - 80/40 мм рт.ст. Серцевi тони глу-
хi, межi рiзко розширенi. У 3-му мiжребер’ї
вздовж парастернальної лiнiї злiва є колото-
рiзана рана. На оглядовiй рентгенограмi гру-
дей визначається розширення тiнi i згладже-
нiсть талiї серця, гемоторакс злiва до V-го
ребра. Чим, в першу чергу, обумовлена тяж-
кiсть стану хворого?

A. Тампонадою серця
B. Гострою серцевою недостатнiстю
C.Порушенням серцевого ритму
D. Крововтратою
E. Гемотораксом та гострою дихальною
недостатнiстю

119. Хвора 59-ти рокiв, яка страждає на гi-
пертонiчну хворобу, надiйшла у вiддiлення
зi скаргами на рiзкий головний бiль, нудоту,
повторне блювання. Об’єктивно: рiзко ви-
ражений менiнгеальний симптомокомплекс.
Артерiальний тиск - 185/105 мм рт.ст. Якi до-
датковi методи обстеження слiд призначити
насамперед?

A. Люмбальна пункцiя
B. Вентрикулопункцiя
C. Ехоенцефалоскопiя
D. Реоенцефалографiя
E. Електроенцефалографiя

120. Пiд час профiлактичного огляду хло-
пчика 2-х рокiв виявлено збiльшення лiвої
нирки, пiд час пальпацiї болю немає. Паль-
паторно виявити праву нирку не вдалося.
При проведеннi екскреторної урографiї кон-
траст справа вiдсутнiй. Пiд час цистоско-
пiї: гемiатрофiя сечомiхурового трикутника,
гирло правого сечоводу не знайдене. Яка па-
тологiя у дитини?

A. Агенезiя правої нирки
B. Дистопiя правої нирки
C. Гiпоплазiя правої нирки
D. Агенезiя правого сечоводу
E. Ектопiя гирла правого сечоводу

121. Хворий 45-ти рокiв звернувся зi скарга-
ми на порушення з боку кишечника (дiарея),
пiгментацiю шкiри вiдкритих частин тiла,
змiни психiки та 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 (холекальциферол)
D. � (ретинол)
E. � (аскорбiнова кислота)

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 iбупрофену, дротаверину. Темпера-
тура тiла ближче до вечора 38oC . Живiт по-
мiрно напружений у правому пiдребер’ї, бо-
лючий. У кровi: лейкоцити - 12, 5 · 109/л, п-
18%. Яке захворювання слiд припустити в

першу чергу?

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

123. Хворий 36-ти рокiв скаржиться на вира-
жену задишку, бiль у дiлянцi серця. Своє за-
хворювання пов’язує з перенесеним 2 тижнi
тому грипом. Об’єктивно: сидить, нахилив-
шись уперед. Обличчя набрякле, цiанотичне,
також спостерiгається набряк шийних вен.
Межi серця розширенi у обидвi сторони, то-
ни глухi, частота серцевих скорочень=пульс
- 118/хв., артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст.
У кровi: швидкiсть осiдання еритроцитiв -
46 мм/год. На ЕКГ- низький вольтаж. На
рентгенограмi - трапецiєподiбна тiнь серця,
ознаки застою у легенях. Яка лiкувальна та-
ктика?

A.Проведення пункцiї перикарду
B.Призначення сечогiнних
C.Призначення антибiотикiв
D.Проведення перикардектомiї
E.Призначення глюкокортикостероїдiв

124.У хворого 30-ти рокiв через 3 доби пiсля
розкриття флегмони шиї з’явилися скарги
на задишку, гарячку, бiль за грудниною, що
посилювався пiд час закидання голови назад.
Стан хворого прогресивно погiршувався. В
ходi рентгенологiчного обстеження 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

125. У селi, що розташоване бiля кар’єру по
розробцi флюоритiв, лiкар з комунальної гi-
гiєни паспортизував шахтнi колодязi, вода в
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

126. Хвора звернулася до клiнiки зi 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, температу-
ра тiла - 35,8oC , частота серцевих скорочень
- 58/хв., артерiальний тиск - 105/60 мм рт.ст.
Тони серця ослабленi, брадикардiя. Iншi вну-
трiшнi органи без змiн. Щитоподiбна залоза
не пальпується. Спостерiгається видiлення
краплин молока з молочних залоз. Гормо-
нальне дослiдження виявило пiдвищення рiв-
нiв ТТГ та пролактину, та зниження �4. Яка
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з причин призвела доформування ожирiння?

A. Первинний гiпотиреоз
B. Вторинний гiпотиреоз
C.Пролактинома
D. Гiпопiтуiтаризм
E.Адипозогенiтальна дистрофiя

127. Хворий 23-х рокiв звернувся до хiрурга
зi скаргами на бiль, почервонiння шкiри та
припухлiсть тканин в дiлянцi проксималь-
ного мiжфалангового суглоба III-го пальця
правої кистi. Шiсть дiб тому вколов палець
дротом. Об’єктивно: III-й палець правої ки-
стi набряклий, гiперемований, iнтенсивнiше
в проекцiї мiжфалангового суглоба, рiзкий
бiль при дотику та рухах. Обсяг останнiх
обмежений. Позитивний симптом флукту-
ацiї. Якому дiагнозу вiдповiдає дана клiнiчна
картина?

A. Суглобовий панарицiй
B. Кiстковий панарицiй
C.Пiдшкiрний панарицiй
D. Пандактилiт
E.Фурункул пальця

128. Пiд час гемотрансфузiї у пацiєнта вини-
кли нудота, тремор, бiль у попереку, за гру-
дниною. Пiд час огляду шкiра гiперемова-
на, потiм стала блiдою, гiпергiдроз, дихання
важке, пульс - 110/хв., артерiальний тиск -
70/40 мм рт.ст. Сеча чорного кольору. Яке
ускладнення виникло у хворого?

A. Гемотрансфузiйний шок
B. Гостра ниркова недостатнiсть
C. Тромбоемболiя легеневої артерiї
D. Анафiлактичний шок
E. Гiпотонiчний криз

129. Хвора 28-ми рокiв скаржиться на ну-
доту, бiль у животi та язицi, нестiйкi випо-
рожнення. Три тижнi тому їла недостатньо
просолену iкру щуки. Об’єктивно: шкiра блi-
да, ”лакований язик”. Пульс - 100/хв., тони
серця приглушенi, систолiчний шум над вер-
хiвкою. Артерiальний тиск - 95/50 мм рт.ст.
Печiнка збiльшена на 3 см. В гемограмi ане-
мiя, еозинофiлiв - 18%. В фекалiях знайденi
яйця гельмiнтiв овальної форми. Який попе-
реднiй дiагноз?

A. Дифiлоботрiоз
B. Трихiнельоз
C. Тенiоз
D. Тенiаринхоз
E.Аскаридоз

130. 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 натисканнi. 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 Iценка-Кушинга

131. Потерпiлий 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 стискальною пов’яз-
кою та транспортувати хворого в операцiйну
E. Транспортувати хворого в операцiйну

132. Пацiєнтка 30-ти рокiв звернулася зi
скаргами на видiлення молока з молочних
залоз, вiдсутнiсть менструацiї протягом 5-ти
мiсяцiв. Пологи - 1, фiзiологiчнi, чотири ро-
ки тому. Розвиток молочних залоз нормаль-
ний. При бiмануальному дослiдженнi вияв-
лено зменшення матки та нормальнi розмi-
ри яєчникiв. На МРТ: патологiї головного
мозку не виявлено. Тиреотропний гормон - у
межах норми. Рiвень пролактину у сироватцi
кровi збiльшений. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Гiперпролактинемiя
B. Гiпотиреоз
C. Синдром полiкiстозних яєчникiв
D.Аденома гiпофiза
E. СиндромШихана

133. Госпiталiзовано дiвчинку 9-ти рокiв зi
скаргами на пiдвищення температури тiла
до 39,8oC , млявiсть, помiрний головний бiль,
блювання. В ходi огляду виявленi менiнге-
альнi симптоми. Проведено люмбальну пун-
кцiю. Отримано рiдину пiд пiдвищеним ти-
ском, прозору, цитоз 450 клiтин в 1 мкл (пе-
реважно лiмфоцити - 90%), вмiст глюкози
3,9 ммоль/л. Яким збудником може бути ви-
кликано захворювання у дитини?

A. Enterovirus
B. Neisseria meningitidis
C. Mycobacterium tuberculosis
D. Staphylococcus aureus
E. Streptococcus pneumoniae

134. Хворий 68-ми рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на неможливiсть самостiйного
сечовипускання впродовж доби. При спробi
катетеризацiї сечового мiхура була виявле-
на груба стриктура у мембранозному вiддiлi
уретри. Яка тактика невiдкладної допомоги
у даному випадку?
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A. Троакарна цистостомiя
B.Аденомектомiя
C. Внутрiшня оптична уретротомiя
D. α-адреноблокатори
E. Катетеризацiя сечового мiхура

135. У пацiєнтки 45-ти рокiв, що перенесла
рiк тому мастектомiю з хiмiо-променевою
терапiєю, скарги на задишку у спокої, пiдви-
щення температури тiла до 37,2oC . Загаль-
ний стан важкий, акроцiаноз. Права поло-
вина грудної клiтки майже не бере участь в
диханнi, при перкусiї - тупий звук нижче III
ребра, аускультативно: рiзке послаблення
дихальних шумiв. При плевральнiй пункцiї
справа отриманий геморагiчний ексудат у
великiй кiлькостi. Яке ускладнення виникло
у хворої?

A. Канцероматозний плеврит
B. Гостра емпiєма плеври
C. Гостра правобiчна плевропневмонiя
D. Абсцес правої легенi
E. Тромбоемболiя легеневої артерiї

136. Хворий 60-ти рокiв скаржиться на утру-
днене проходження твердої їжi, яке турбує
близько мiсяця. Став вживати напiврiдку їжу.
Неприємнi вiдчуття припинилися, але неза-
баром став спостерiгати, що i ця їжа не про-
ходить. З’явилася вiдрижка повiтрям, захри-
плiсть голосу. Яке необхiдно провести дослi-
дження для уточнення дiагнозу?

A. Езофагоскопiя з бiопсiєю
B. Дихальний тест на Нр
C. Добовий монiторинг ЕКГ
D. Стравохiдна рН-метрiя
E. УЗД ОЧП

137. У дитини 22-х дiб на волосистiй частинi
голови з’явилися пiдшкiрнi вузли розмiром
вiд 1,0 до 1,5 см, червоного кольору, потiм
вони нагноїлися. Пiдвищилася температура
до 37,7oC , з’явилися симптоми iнтоксикацiї,
збiльшилися регiонарнi лiмфатичнi вузли.
В клiнiчному аналiзi кровi: анемiя, лейко-
цитоз, нейтрофiльоз, прискорена швидкiсть
осiдання еритроцитiв. Яким буде дiагноз?

A. Псевдофурункульоз
B.Пухирчатка
C. Везикулопустульоз
D. Флегмона волосистої частини голови
E. -

138. У жiнки на 7-му добу пiсля пологiв з’я-
вилися скарги на бiль у правiй молочнiй за-
лозi, пiдвищення температури тiла до 39oC ,
остуда, погiршення загального стану. Об’є-
ктивно: визначається iнфiльтрат у верхньо-
зовнiшньому квадрантi молочної залози з дi-
лянкою розм’якшення. Якою буде лiкарська
тактика?

A. Хiрургiчне лiкування
B.Антибактерiальна терапiя
C.Припинення лактацiї
D. Динамiчне спостереження
E.Фiзiотерапевтичне лiкування

139. Хвора 45-ти рокiв звернулася до лiкаря
жiночої консультацiї зi скаргами на перiо-
дичний бiль в молочних залозах, що виникає
за 1 тиждень до менструацiї i зникає пiсля її
настання. Пiд час пальпацiї молочних залоз
виявленi дифузнi ущiльнення, переважно в
дiлянцi верхньо-зовнiшнiх квадрантiв. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.Фiброзно-кiстозна мастопатiя
B. Рак молочної залози
C.Мастит
D. Гiперпролактинемiя
E. Кiста молочної залози

140. 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 флуктуацiї, 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

141. Хвора 18-ти рокiв скаржиться на нагру-
бання молочних залоз, головний бiль, пла-
ксивiсть, здуття живота напередоднi мен-
струацiї. Данi синдроми з початком менстру-
ацiї зникають. Менструацiї регулярнi, по 5-6
днiв через 28 днiв. В ходi гiнекологiчного до-
слiдження змiн з боку внутрiшнiх статевих
органiв не виявлено. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A.Передменструальний синдром
B. СиндромШихана
C. СиндромШтейна-Левенталя
D. Синдром Ашермана
E.Адреногенiтальний синдром

142. Жiнка скаржиться на пiдвищення тем-
ператури до 39oC , рiзкий бiль внизу живо-
та, гнiйно-кров’янистi видiлення зi статевих
шляхiв. З анамнезу: 6 днiв тому зроблений
кримiнальний аборт. Об’єктивно: артерiаль-
ний тиск - 100/60 мм рт.ст., пульс - 110/хв.
Живiт напружений, в нижнiх вiддiлах бо-
лючий пiд час пальпацiї, синдром Щоткiна-
Блюмберга позитивний. При бiмануальному
дослiдженнi: матка збiльшена до 7 тижнiв ва-
гiтностi, болюча, м’яка, спостерiгається на-
висання заднього склепiння. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A.Пельвiоперитонiт
B. Ендометрит
C. Гострий аднексит
D.Пiосальпiнкс
E.Метроендометрит

143. Дитина 3-х рокiв надiйшла зi скарга-
ми на бiль у ногах, лихоманку, поганий апе-
тит. Об’єктивно: блiдiсть шкiри i слизових
оболонок, геморагiчний висип. Лiмфатичнi
вузли збiльшенi, щiльноеластичної конси-
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стенцiї, не спаянi, неболючi. Бiль у кiстках
i суглобах, у животi. Печiнка та селезiнка
збiльшенi. У гемограмi: гемоглобiн - 88 г/л,
КП- 1,3, тромбоцити - 80 · 109/л, лейкоцити
- 25, 8 · 109/л, лiмфобласти - 70%, швидкiсть
осiдання еритроцитiв - 52 мм/год. Який попе-
реднiй дiагноз?

A. Гострий лейкоз
B. Тромбоцитопенiчна пурпура
C. Гостра ревматична лихоманка
D. Iнфекцiйний мононуклеоз
E. Геморагiчний васкулiт

144. Чоловiк 60-ти рокiв харчується однома-
нiтною їжею, що мiстить переважно крупи,
картоплю, макароннi вироби, мало вживає
овочiв i жирiв, особливо тваринного похо-
дження. При медичному оглядi скаржиться
на зниження гостроти зору у сутiнках. При-
чиною цього явища може бути нестача:

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

145. Дiвчинцi 8-ми рокiв зi скаргами на болi-
сне сечовипускання, частi випускання сечi
малими порцiями, лейкоцитурiєю встанов-
лено дiагноз гострого циститу. За 10 днiв
до захворювання лiкувалася у гiнеколога з
приводу гострого вульвiту. 5 днiв тому мала
легкi катаральнi явища. Мама пов’язує за-
хворювання з переохолодженням. Вкажiть
найбiльш iмовiрний шлях проникнення iн-
фекцiї:

A. Висхiдний
B.Низхiдний
C. Гематогенний
D. Контактний
E. Лiмфогенний

146. У екскаваторника, який має 20 рокiв ви-
робничого стажу роботи в кар’єрi з видобу-
тку залiзної руди, пiд час планового меди-
чного огляду виявленi симптоми пневмоко-
нiкозу. Який з перерахованих пневмоконiко-
зiв найбiльш iмовiрний у цьому випадку?

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

147. 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
гомiлковостопних суглобiв. У кровi: гемо-
глобiн - 120 г/л, тромбоцити - 170 · 109/л,
швидкiсть осiдання еритроцитiв - 30 мм/год.
У сечi: протеїнурiя до 0,7 г/л, цилiндри - 5-6
у п/з, еритроцити - 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 ростка кровотворення
D. Зниження адгезивно-агрегацiйної функцiї
тромбоцитiв
E. Ураження судинної стiнки бактерiями

148. До гiнеколога звернулася жiнка 55-ти
рокiв зi скаргами на лейкорею та появу
кров’янистих видiлень з пiхви пiсля 5 рокiв
менопаузи. З анамнезу вiдомо, що вагiтно-
стей не було. Шийка матки не змiнена. Бi-
мануально: матка та придатки без особливо-
стей. В ходi проведення дiагностичного ви-
шкрiбання порожнини матки лiкарем отри-
мано мозкоподiбний зiшкрiб. Який дiагноз
найiмовiрнiший в даному випадку?

A. Рак ендометрiю
B.Аденомiоз
C. Субсерозна мiома матки
D. Рак шийки матки
E. Рак яєчникiв

149. Хлопчик 5-ти рокiв скаржиться на силь-
ну задишку, нестачу повiтря. Об’єктивно:
положення ортопное, виражений перифери-
чний цiаноз, деформацiя пальцiв у виглядi
”барабанних паличок”, нiгтi в формi ”годин-
никових скелець”, межi серцевої тупостi роз-
ширенi в обидвi сторони, грубий систолiчний
шум над усiєю поверхнею серця i найбiльше
в II мiжребер’ї злiва бiля груднини. Для яко-
го захворювання характернi такi напади?

A. Тетрада Фалло
B. Дилатацiйна кардiомiопатiя
C. Дефект мiжшлуночкової перегородки
D.Первинний бактерiальний ендокардит
E. Дефект мiжпередсердної перегородки

150. Хворий поступово втратив свiдомiсть.
Шкiра блiда, суха. З рота запах амiаку. Гли-
боке шумне дихання. Серце - тони осла-
бленi, шум тертя перикарду, артерiальний
тиск - 180/130 мм рт.ст. У кровi: Нb- 80 г/л,
лейкоцити - 12 · 109/л, глюкоза кровi - 6,4
ммоль/л, сечовина - 50 ммоль/л, креатинiн -
1200 мкмоль/л, осмолярнiсть кровi - 350 мо-
см/л. Сечу не видiляє. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. Уремiчна кома
B. Гiперглiкемiчна кома
C. Гостра ниркова недостатнiсть
D. Гостре порушення мозкового кровообiгу
E. Гiперосмолярна кома

151. Хвора 26-ти рокiв впродовж десяти днiв
лiкується з приводу негоспiтальної пневмо-
нiї. Вiдомо, що чоловiк пацiєнтки лiкував-
ся вiд наркозалежностi. Послiдовне застосу-
вання внутрiшньовенного введення комбiна-
цiї амоксиклав + лефлоцин та ванкомiцину
в рекомендованих дозах виявилося неефе-
ктивним. Впродовж останнiх двох дiб у хво-
рої рiзко посилилися задишка та iнтоксика-
цiя, спостерiгається розвиток двобiчної iн-
фiльтрацiї легеневої тканини. Яка найiмо-
вiрнiша причина неефективностi застосова-
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них препаратiв?

A. Iнфiкування ВIЛ та розвиток пневмоци-
стної пневмонiї
B. Iнфiкування мiкобактерiєю туберкульозу
та захворювання на туберкульоз
C. Розвиток iдiопатичного фiброзувального
альвеолiту
D. Iнфiкування полiрезистентними штамами
бактерiй
E. Метастазування ракової пухлини в легене-
ву тканину

152. Хворий 35-ти рокiв скаржиться на ная-
внiсть впродовж тривалого часу збiльшених
периферичних лiмфатичних вузлiв, якi його
не турбують. З анамнезу захворювання: спо-
чатку збiльшувалися лiмфовузли шиї, над-
ключичної, пахвової дiлянки, з’являлись новi
групи лiмфовузлiв. Об’єктивно: лiмфовузли
пiд час пальпацiї м’якоеластичної консистен-
цiї, збiльшенi, неболючi, не спаянi з навколи-
шнiми тканинами. Який метод дослiдження
є найбiльш iнформативним для ранньої дiа-
гностики захворювання?

A. Пункцiйна бiопсiя
B.Магнiтнорезонансна томографiя
C. Радiоiзотопне сканування скелета
D. Ультразвукове обстеження
E. Рентгенологiчне дослiдження

153. Хвора 32-х рокiв скаржиться на втрату
маси тiла, незважаючи на пiдвищений апе-
тит, знервованiсть, тремор кiнцiвок. Об’є-
ктивно: шкiра волога, щитоподiбна залоза
дифузно збiльшена, неболюча, м’яка, рухо-
ма. Аналiз кровi: пiдвищений рiвень Т3, Т4
та знiжений ТТГ. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Дифузний токсичний зоб
B. Рак щитоподiбної залози
C.Аутоiмунний тиреоїдит Хашимото
D. Аденома щитоподiбної залози
E. Дифузний нетоксичний зоб

154. Хворий 64-х рокiв раптово вiдчув голов-
ний бiль у потиличнiй дiлянцi, запаморочен-
ня, загальну слабкiсть. З анамнезу вiдомо,
що хворiє понад 15 рокiв на гiпертонiчну
хворобу. Об’єктивно: шкiра i слизовi оболон-
ки звичайного кольору. Над легенями вислу-
ховується везикулярне дихання. На верхiвцi
I тон ослаблений, акцент II тону над аортою.
Пульс - 84/хв., артерiальний тиск - 180/100 мм
рт.ст. З боку iнших органiв i систем змiн не
виявлено. Який препарат потрiбно призна-
чити хворому в першу чергу?

A. Каптоприл
B. Рамiприл
C. Урапiдил
D. Периндоприл
E.Амлодипiн

155. Пiд час зимової епiдемiї грипу, викли-
каної переважно вiрусом грипу А H1N1
(04/2009 Калiфорнiя), госпiталiзований па-
цiєнт 30-ти рокiв з клiнiчними ознаками гри-
пу на 2-й день хвороби: висока гарячка, су-

хий кашель, мiалгiї, головний бiль, загальна
слабкiсть. Що слiд призначити як етiотропну
терапiю?

A. Iнгiбiтори нейрамiнiдази (озельтамевiр)
B.Антибiотики
C. Iмуноглобулiн
D. Iндуктори iнтерферону
E.Ацикловiр

156. Вагiтна 24-х рокiв надiйшла до акушер-
ського стацiонару у термiнi вагiтностi 37 ти-
жнiв зi скаргами на слабкi рухи плоду. Сер-
цебиття плоду - 95/хв. Пiд час вагiнального
дослiдження шийка матки вiдхилена назад,
довжиною 2 см, зовнiшнє вiчко пропускає
кiнчик пальця. Бiофiзичний профiль плоду
складає 4 бали. Яку тактику ведення вагiтної
необхiдно обрати?

A. Екстрене розродження шляхом кесарево-
го розтину
B. Провести лiкування плацентарної дис-
функцiї та провести повторне визначення
бiофiзичного профiлю плода на наступний
день
C. Провести доплерометрiю швидкостi кро-
вотоку у артерiї пуповини
D. Призначити негайну пiдготовку шийки
матки до пологiв
E. Провести лiкування дистресу плода, за
вiдсутностi ефекту провести кесарiв розтин у
плановому порядку на наступний день

157.Пацiєнтка 26-ти рокiв перебуває на чер-
говому оглядi у гiнеколога. Скарг не пре-
д’являє. P.V. Матка в anteflexio, не збiльшена,
щiльна, рухома, неболюча. Злiва вiд матки, в
дiлянцi придаткiв пальпується об’ємне утво-
рення, рухливе, яке змiщується окремо вiд
матки, неболюче. Справа придатки не ви-
значаються. Який додатковий метод дослi-
дження буде iнформативним для уточнення
дiагнозу?

A. УЗД органiв малого тазу
B.Метросальпiнгографiя
C.Обстеження на урогенiтальну iнфекцiю
D. Кольпоскопiя
E. Колоноскопiя

158.У хворого 38-ми рокiв на 8-му добу пiсля
хiрургiчної обробки гнiйного осередку рана
очистилася вiд гнiйно-некротичного вмiсту,
з’явилися грануляцiї. Але на тлi антибакте-
рiальної терапiї температура тiла тримає-
ться на рiвнi 38,5-39,5oC , спостерiгаються
остуда, пiтливiсть, ейфорiя, частота пульсу
- 120/хв. Яке ускладнення мiсцевого гнiйно-
запального процесу можна припустити?

A. Сепсис
B. Гнiйно-резорбтивна лихоманка
C. Тромбофлебiт
D.Менiнгiт
E. Запалення легень

159. Хворий скаржиться на високу темпера-
туру, бiль в дiлянцi правого соскоподiбного
вiдростка, гноєтечу з правого вуха. Тиждень
тому назад хворiв на гостру респiраторну



Крок 2 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант, iноземнi студенти) 2018 рiк 20

вiрусну iнфекцiю (ГРВI). Об’єктивно: пра-
ва вушна раковина вiдстовбурчена, шкiра за
вухом гiперемована, пастозна, при пальпа-
цiї соскоподiбного вiдростка бiль посилює-
ться, в слуховому ходi густий гнiй, нависання
задньо-верхньої стiнки, барабанна перетин-
ка червоного кольору, з перфорацiєю. Вста-
новiть дiагноз:

A. Гострий мастоїдит
B.Фурункул зовнiшнього слухового проходу
C. Гострий середнiй отит
D. Гострий зовнiшнiй дифузний отит
E. Загострення хронiчного мезотимпанiту

160. Хворий 32-х рокiв звернувся до свого сi-
мейного лiкаря зi скаргами на болi за гру-
диною. Пiсля огляду сiмейний лiкар напра-
вив пацiєнта на консультацiю i лiкування до
лiкаря-кардiолога мiської полiклiнiки. Який
вид медичної допомоги надається хворому в
даному випадку?

A. Вторинна медична допомога
B. Екстрена медична допомога
C.Первинна медична допомога
D. Третинна медична допомога
E.Палiативна медична допомога

161. Громадянка 30-ти рокiв вiдвiдала ам-
булаторiю загальної практики/сiмейної ме-
дицини з метою проведення планового ще-
плення своїй дворiчнiй дитинi. В межах яко-
го виду медичної допомоги надається вказа-
на медична послуга?

A. Первинна медична допомога
B. Екстрена медична допомога
C. Вторинна медична допомога
D. Третинна медична допомога
E.Палiативна медична допомога

162. Хворий 28-ми рокiв внаслiдок
дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за-
знав поранення правої половини грудей го-
стрим металевим предметом. З рани тече
пiниста рiдина, тимпанiт i рiзке послаблен-
ня дихання справа, артерiальний тиск - 70/30
мм рт.ст., пульс - 120/хв., Нb- 28 г/л. Рентге-
нологiчно: колабована права легеня, гори-
зонтальний рiвень рiдини на рiвнi третього
ребра. Яку лiкувальну тактику обрати?

A. Екстрена торакотомiя
B. Вiдстрочена торакотомiя
C. Дренувати праву плевральну порожнину
D. Накласти оклюзiйну пов’язку на рану
E. Консервативна терапiя

163. Хвора 38-ми рокiв протягом 15-ти рокiв
працює дояркою. Звернулася до лiкаря зi
скаргами на наявнiсть висипiв червоного ко-
льору на руках, переважно в мiжпальцевому
просторi, елементи яких мокнуть, сверблять,
поширюються по шкiрi. Об’єктивно: нiгтьо-
вi пластинки пальцiв рук жовтi, крихкi. Цi
явища посилюються пiд час роботи. Який
попереднiй дiагноз?

A.Професiйна екзема
B. Короста
C.Пухирчатка
D.Пiодермiя
E. Дерматофiтiя

164. Хворий 18-ти рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на появу висипу на шкiрi. Хво-
рiє 5 рокiв. Вперше захворювання з’явилося
пiсля автомобiльної аварiї. Об’єктивно: па-
пульознi висипання, вкритi срiблястими лу-
сочками, нiгтi з симптомом ”наперстка”, ура-
ження суглобiв. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A.Псорiаз
B.Панарицiй
C.Онiхомiкоз
D. Червоний вовчак
E. Ревматизм

165. До лiкаря звернулась породiлля, що го-
дує груддю 3 тижнi. Хворiє близько 6 дiб,
скаржиться на пiдвищення температури тiла
до 38-39oC , загальну слабкiсть, бiль та по-
червонiння в дiлянцi правої молочної залози
протягом останнiх 2-х дiб. Об’єктивно: зало-
за значно збiльшена та деформована, флу-
ктуацiя тканини молочної залози, лiмфаде-
нiт. Яка форма маститу найбiльш iмовiрна?

A.Флегмонозний мастит
B. Серозний мастит
C. Iнфiльтративний мастит
D. Лактостаз
E.Набряк молочної залози

166. Хвора 37-ми рокiв при зiткненнi автомо-
бiля з деревом вiдчула рiзкий бiль в лiвому
кульшовому суглобi. Вийти з автомобiля не
змогла. Положення хворої вимушене, стегно
приведене, фiксовано та ротовано досере-
дини, кiнцiвка в колiнному суглобi зiгнута,
спроба змiнити положення викликає рiзкий
бiль. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Закритий вивих лiвого стегна
B. Забиття лiвого кульшового суглобу
C. Гемартроз лiвого кульшового суглобу
D.Артрит лiвого кульшового суглобу
E. Закритий перелом шийки лiвого стегна

167. В ходi реанiмацiйних заходiв виконано
спробу iнтубацiї трахеї. Пiд час ларингоско-
пiї голосова щiлина та надгортанник не вiзу-
алiзуються. Якою буде тактика в цiй ситуа-
цiї?

A. Встановити ларингеальну маску
B. Виконувати вентиляцiю мiшком Амбу
крiзь лицьову маску
C. Продовжувати спроби iнтубацiї до дося-
гнення успiху
D. Тимчасово припинити компресiї грудної
клiтки для покращення умов iнтубацiї
E.Не виконувати штучну вентиляцiю легень

168. Хвора 48-ти рокiв. Пiсля загибелi чо-
ловiка мiсяць тому настало безсоння, погiр-
шився настрiй, з’явився неспокiй, страх, дум-
ки про самогубство. У лiкарнi: розмовляє
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тихим голосом, настрiй пригнiчений, триво-
жна, не спить, вiдмовляється вiд прийому їжi.
Препарати якої групи доцiльнiше призначи-
ти?

A. Антидепресанти
B.Нейролептики
C. Вiтамiни групи В
D. Ноотропи
E.Антиконвульсанти

169. Хвора 32-х рокiв звернулася до лiкаря
зi скаргами на напади iнтенсивного стра-
ху, що виникає раптово без видимої причи-
ни та триває 10-20 хвилин, супроводжується
прискореним серцебиттям, пiтливiстю, тре-
мором, утрудненим диханням, запаморочен-
ням. Вкажiть можливий дiагноз:

A. Панiчний розлад
B.Параноїдний синдром
C.Манiакальний синдром
D.Шизофренiя, проста форма
E. Клаустрофобiя

170. У хворого 39-ти рокiв, який страждає на
хронiчну надниркову недостатнiсть i отри-
мує замiсну терапiю глюкокортикоїдами (гi-
дрокортизон - 15 мг/добу), заплановане опе-
ративне втручання з приводу калькульозно-
го холециститу. Яке лiкування призначають
в день операцiї з метою попередження го-
строї надниркової недостатностi?

A. Дозу препарату збiльшують в 2-3 рази
B.На день операцiї препарат вiдмiняють
C. До лiкування додають мiнералокортикоїд
D. До лiкування додають антибiотик
E. Призначають iнфузiю значних об’ємiв
рiдини

171. У хворого 22-х рокiв о 18:00 з’явився
ниючий бiль постiйного характеру в епiга-
стральнiй дiлянцi. Через три години вiдзна-
чив нудоту, було одноразове блювання. До
ранку бiль перемiстився в праву здухвин-
ну дiлянку. Температура тiла пiднялася до
38,6oC , з’явилася тахiкардiя - 110/хв. Об’є-
ктивно: напруження м’язiв передньої че-
ревної стiнки в правiй здухвиннiй дiлянцi,
там само - позитивний симптом Щоткiна-
Блюмберга. На рентгенограмi черевної по-
рожнини рiвнi рiдини не визначаються, вiд-
мiчається вiльне повiтря пiд правим купо-
лом дiафрагми. Який найбiльш iмовiрний дi-
агноз?

A. Перфорацiя виразки шлунку
B.Ниркова колiка
C. Гострий апендицит
D. Гострий панкреатит
E. Гострий холецистит

172. Через 40-50 хвилин пiсля виконання ре-
монтних робiт, якi проводилися в закритому
автомобiльному боксi при ввiмкненому дви-
гунi, у слюсарiв-ремонтникiв виникли силь-
ний головний бiль у скроневiй дiлянцi, ну-
дота, шум у вухах, запаморочення тощо. Цi
ознаки характернi для гострого отруєння:

A.Монооксидом вуглецю
B.Альдегiдами
C. Хлорорганiчними сполуками
D. Сiрководнем
E.Фторидами

173. Пiсля тривалої їзди за кермом з вiд-
критим вiкном у хворого виникла асиметрiя
обличчя: не закривається праве око, згла-
джена права носогубна складка, вiдсутнi мi-
мiчнi рухи на правiй половинi обличчя, по-
рушене сприйняття смаку у правiй половинi
язика. Iншої патологiї в неврологiчному ста-
тусi не знайдено. Яке захворювання можна
припустити?

A.Невропатiя лицьового нерва
B.Невропатiя трiйчастого нерва
C. Ганглiонiт трiйчастого вузла
D.Невропатiя окорухового нерва
E. Iшемiчний iнсульт

174. У пацiєнтки 47-ми рокiв при УЗД щито-
подiбної залози спостерiгається гiпоехоген-
ний вузол дiаметром 1,6 см, з нечiткими ме-
жами, внутрiшньонодулярною гiперваскуля-
ризацiєю. Лiкар припускає, що у пацiєнтки
рак щитоподiбної залози. Яким методом не-
обхiдно верифiкувати дiагноз?

A. Тонкоголкова аспiрацiйна бiопсiя
B. Сцинтiграфiя щитоподiбної залози
C. Динамiчне спостереження
D. Визначення рiвня ТТГ у кровi
E.ПЕТ-КТ

175. У пацiєнта 8-ми рокiв спостерiгається
пiдвищення артерiального тиску на верхнiх
кiнцiвках до 180/100 мм рт.ст., що супрово-
джується головним болем, шумом у вухах,
iнодi - кровотечею з носа, стомлюванiстю.
При обстеженнi - пульс на артерiях нижнiх
кiнцiвок вiдсутнiй. На ЕКГ- гiпертрофiя мi-
окарду лiвого шлуночка. За результатами
магнiтно-резонансної томографiї - звужен-
ня просвiту аорти до 5 мм у типовому мiсцi.
Дiагностовано коарктацiю аорти. Яке лiку-
вання показано хворому?

A. Хiрургiчне
B. Консервативне
C.Фiзiотерапевтичне
D. Спостереження в динамiцi
E. Вiдмовитися вiд оперативного втручання
i проводити комплексне консервативне лiку-
вання

176. Дiвчинка 6-ти рокiв надiйшла у стацiо-
нар зi скаргами на збiльшення в обсязi ни-
жньої третини правого стегна. З анамнезу
вiдомо - дiвчинка береже праву ногу i шку-
тильгає при ходьбi вже протягом 6-ти мi-
сяцiв. При дослiдженнi кровi виявлено ане-
мiю. На рентгенограмi правого стегна вiзуа-
лiзується округлий дефект кiсткової ткани-
ни з чiткими межами за типом ”цукру, що
тане” в зонi дистального метаепiфiзу. Який
попереднiй дiагноз можна встановити у цiєї
дитини?
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A. Остеогенна саркома правого стегна
B. Ревматоїдний артрит правого колiнного
суглоба
C. Гострий гематогенний остеомiєлiт дисталь-
ного метаепiфiзу правої стегнової кiстки
D. Туберкульозний остеїт дистального метае-
пiфiзу правої стегнової кiстки
E.Остеобластокластома правого стегна

177. Хворий 37-ми рокiв, набирач типографiї,
скаржиться на швидку втомлюванiсть, напа-
ди пароксизмального болю в животi, слаб-
кiсть в кистях рук, кистi звисають. В ходi
дослiдження неврологiчного статусу спосте-
рiгається гiпотрофiя м’язiв передплiч. Кар-
порадiальнi рефлекси рiзко зниженi. Чутли-
вiсть не порушена. По краях ясен спостерi-
гається темно-синя облямiвка. Яка невроло-
гiчна патологiя у хворого?

A. Свинцева полiнейропатiя
B.Полiрадикулоневрит Гiєна-Барре
C.Оперiзувальний лишай
D. Нейропатiя лiктьового нерва
E.Плечовий плексит

178. Мати хворого на епiлепсiю чоловiка
скаржиться на перiодичнi раптовi напади у
сина тужливо-злiсного настрою, пiд час яких
вiн стає збудженим, схильним до фiзичної
агресiї, брутальних дiй. Напад триває 5-10
хвилин, пiсля чого хворий знесилений, за-
синає. Пiсля пробудження пригнiчений, ту-
жливий, обставини своїх минулих дiй не па-
м’ятає, або пригадує неповнiстю. Про який
психопатологiчний стан йдеться?

A. Дисфорiя
B. Дистимiя
C. Епiлептичний делiрiй
D. Патологiчний афект
E.Амбулаторний автоматизм

179. Хвора 44-х рокiв перенесла субтотальну
резекцiю щитоподiбної залози з приводу ди-
фузного токсичного зобу. На другу добу стан
хворої погiршився, з’явилися серцебиття, за-
дишка, пiтливiсть, пронос, вiдчуття страху.
Хвора збуджена, шкiра волога, гаряча на до-
тик. Температура - 39,2oC . Тони серця при-
глушенi, тахiкардiя, частота серцевих скоро-
чень - 160/хв., артерiальний тиск - 85/40 мм
рт.ст. Живiт м’який, неболючий. Яке дослi-
дження пояснить стан хворої?

A. Вмiст тиреоїдних гормонiв
B. Вмiст цукру у кровi
C. Вмiст 17-КС, 17-ОКС у сечi
D. Вмiст адреналiну i норадреналiну у кровi
E. Вмiст трансамiназ у сироватцi кровi

180.На прийом до дерматолога звернувся па-
цiєнт 30-ти рокiв зi скаргами на висипання i
сильне свербiння, особливо у нiчний час. Ви-
сипання з’явилися 2 тижнi тому пiсля подо-
рожi. Об’єктивно: на шкiрi бiчних поверхонь
пальцiв рук, кистей, у дiлянцi зап’ясткiв, лi-
ктьових суглобiв, нижньої частини живота,
статевих органiв, сiдниць наявнi парно роз-
ташованi папуло-везикульознi елементи, по-
одинокi пустули, розчухи. Яке захворювання

можна припустити?

A. Короста
B.Пiодермiя
C. Дерматит
D. Екзема
E.Оперiзувальний лишай

181. Чоловiк 28-ми рокiв, вчитель, пiсля пси-
хоемоцiйного перенапруження почав вiдзна-
чати утруднення пiд час письма у виглядi бо-
льових спазмiв у м’язах правої кистi, виму-
шений тримати ручку мiж другим i третiм
пальцями. Друкує i пише на класнiй дошцi
добре, iнших рухових порушень i вiдхилень
у неврологiчному статусi немає. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A.Писальний спазм
B. Кiркова аграфiя
C.Паркiнсонiзм
D.Невропатiя правого лiктьового нерва
E.Невропатiя правого променевого нерва

182. Вагiтна 32-х рокiв у термiнi 5-6 тижнiв
отримала вакцину вiд грипу пiд час вакци-
нацiї всiєї родини. На той момент жiнка не
знала, що вона вагiтна. Вагiтнiсть бажана.
Жiнка звернулася до сiмейного лiкаря за по-
радою щодо доцiльностi збереження вагi-
тностi через можливий ризик вад розвитку
плода. Яка порада лiкаря буде коректною в
цьому разi?

A. Вакцинацiя вiд грипу пiд час вагiтностi є
безпечною
B. Рекомендувати переривання вагiтностi за
медичними показаннями
C. Негайно зробити ультразвукове дослi-
дження органiв малого тазу
D. Призначити обстеження на антитiла до
вiрусу грипу
E. Направити на консультацiю до лiкаря-
iнфекцiонiста

183. Дiвчинка 15-ти рокiв страждає на си-
стемний червоний вовчак та лiкується пре-
днiзолоном в добовiй дозi 2 мг/кг протягом
6-ти тижнiв, планується поступове зниження
дози препарату. Клiнiчних ознак основного
захворювання немає. Ранiше не була вакци-
нована вiд кору. У зв’язку з епiдситуацiєю
щодо захворюваностi на кiр необхiдно вирi-
шити питання про створення iмунiтету проти
даної iнфекцiї. Коли можна провести вакци-
нацiю дитини?

A. Зараз
B. Через 2 тижнi терапiї преднiзолоном в дозi
менше 2 мг/кг/добу
C. Через 1 мiсяць пiсля припинення терапiї
преднiзолоном
D.Пiсля завершення терапiї преднiзолоном
E. Нiколи, у зв’язку з медичним протипока-
занням

184. До лiкаря з метою профогляду звернув-
ся 45-рiчний працiвник ветеринарної клiнi-
ки, який часто контактує з тваринами, але
контакт з тваринами, хворими на сказ, за-
перечує. Ранiше антирабiчного щеплення не
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отримував. Якими будуть рекомендацiї лiка-
ря в цьому випадку?

A. Профiлактичне щеплення антирабiчною
вакциною
B. Щеплення у випадку контакту iз хворою
твариною
C. Профiлактичне введення антирабiчного
iмуноглобулiну
D. Введення антирабiчної вакцини й iмуно-
глобулiну
E. Профiлактичне введення антирабiчної
сироватки

185. Здоровiй дитинi вiком 1 рiк 5 мiсяцiв
вперше проводиться вакцинацiя проти гепа-
титу В. Першу дозу в пологовому будинку
дитина не отримала. Лiкар складає iндивiду-
альний план подальших щеплень та заплану-
вав наступне введення вакцини. Яким пови-
нен бути мiнiмальний iнтервал у цьому разi?

A. 1 мiсяць
B. 6 мiсяцiв
C. 2 мiсяцi
D. 3 мiсяцi
E. 12 мiсяцiв

186. У хiрургiчний кабiнет звернувся пацiєнт
46-ти рокiв зi скаргами на вiдчуття посмику-
вання в дiлянцi рани лiвої стопи, безсоння,
неспокiй. Зi слiв пацiєнта, травму отримав 5
дiб тому - пiд час вiдпочинку на пляжi насту-
пив на розбите скло, по медичну допомогу не
звертався. Об’єктивно: загальний стан - за-
довiльний, пульс - 75/хв., артерiальний тиск -
130/80 мм рт.ст., температура - 36,9oC . На пi-
дошовнiй поверхнi стопи рана довжиною до
1,5 см, глибиною до 3 см, краї помiрно гiпе-
ремованi, видiлень немає. Яке захворювання
можна припустити у даного пацiєнта?

A. Правець
B. Дифтерiя
C. Сибiрка
D. Фасциїт
E.Флегмона

187. Пацiєнтка 45-ти рокiв впродовж 10-ти
рокiв хворiє на ревматоїдний артрит (РА) i
двiчi на тиждень приймає метотрексат. Яке
твердження щодо вакцинацiї проти пневмо-
коку (23-валентна вакцина) у даному випад-
ку є вiрним згiдно з рекомендацiями Євро-
пейської Антиревматичної Лiги (2010)?

A. Вакцинацiя рекомендована
B. Вакцинацiя не рекомендована
C. Вакцинацiя протипоказана хворим, що
отримують метотрексат
D. Вакцинацiя протипоказана за активностi
запального процесу
E. Вакцинацiя вимагає пiдвищення доз бази-
сних препаратiв

188. Пацiєнтка 65-ти рокiв має наступний дi-
агноз: хронiчна ревматична хвороба серця,
активнiсть I ступеня, комбiнована мiтральна
вада з перевагою стенозу III ступеня, СН IIА
зi збереженою фракцiєю викиду лiвого шлу-

ночка, ФК III (NYHA). Якою буде тактика
вакцинацiї проти респiраторних iнфекцiй з
метою вторинної профiлактики загострень
хвороби та декомпенсацiї СН?

A. Щорiчна планова вакцинацiя проти грипу
та пневмококу
B. Вакцинацiя проводиться пiд прикриттям
антибiотикiв
C. Вакцинацiя протипоказана з огляду на
тяжку СН
D. Будь-яка вакцинацiя протипоказана з
огляду на лiтнiй вiк пацiєнтки
E. Будь-яка вакцинацiя протипоказана з
огляду на мiтральну ваду

189. У пацiєнтки 69-ти рокiв наступний дiа-
гноз: iшемiчна хвороба серця, стабiльна сте-
нокардiя напруги III ФК, СН IIА зi збереже-
ною фракцiєю викиду лiвого шлуночка, ФК
III (NYHA). Яку вакцину слiд застосувати
для профiлактики грипу та дестабiлiзацiї за-
хворювання?

A. Тип вакцини проти грипу значення не має
B. Iнактивовану вакцину проти вiрусу грипу
(IIV)
C. Рекомбiнантну гемаглютинiнову вакцину
(RIV)
D. Вакцинацiя протипоказана з огляду на
тяжку СН
E. Вакцинацiя протипоказана з огляду на
лiтнiй вiк

190. Пацiєнт 60-ти рокiв хворiє на цироз пе-
чiнки вiрусного ґенезу (HCV), субкомпен-
сований (клас В за Чайлдом-П’ю). Яка буде
тактика щодо вакцинацiї проти грипу?

A.Щорiчна планова вакцинацiя
B.Пiд час епiдемiї грипу
C.Пiд прикриттям противiрусних препаратiв
D. Протипоказана з огляду на клас за
Чайльдом-П’ю
E.Протипоказана з огляду на лiтнiй вiк

191. До травмпункту звернувся студент 20-ти
рокiв iз закритим переломом кiсток лiвого
передплiччя та забiйно-рваною раною лiвої
гомiлки. Пiсля виконання первинної хiрур-
гiчної обробки рани потерпiлий надав доку-
ментальне пiдтвердження щодо виконання
профiлактичних щеплень згiдно з календа-
рем. Якi дiї лiкаря стосовно профiлактики
правця у даного хворого?

A. Динамiчне спостереження
B.Введення протиправцевого iмуноглобулiну
C. Введення протиправцевої сироватки
D.Антибiотикотерапiя
E. Введення правцевого анатоксину

192. Пацiєнтка 17-ти рокiв звернулася до лi-
каря. Планує почати статеве життя. Даних
про наявнiсть гiнекологiчної патологiї не
виявлено. Сiмейний анамнез обтяжений: у
бабусi рак шийки матки. Проведена спiвбе-
сiда щодо збереження репродуктивного здо-
ров’я. Якi рекомендацiї найбiльш актуальнi
щодо профiлактики виникнення iнвазивного
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раку шийки матки?

A. Вакцинацiя проти ВПЛ (вiрус папiломи
людини)
B.Прийом вiтамiнiв, кальцiю, омега-3
C. Застосування iмуномодуляторiв
D. Противiруснi та антибактерiальнi засоби
E. Своєчасне лiкування захворювань, що
передаються статевим шляхом

193. Дитина 6-ти мiсяцiв не вакцинована. Лi-
кар пропонує вакцинацiю проти кашлюку,
дифтерiї, правця, вiд якої мати категорично
вiдмовляється. Оберiть найвагомiший аргу-
мент на користь проведення щеплення:

A. Ризик смертi
B. Епiдемiчний ризик для оточення
C. Власний лiкарський досвiд
D. Висока якiсть вакцинальних препаратiв
E. -

194. Хворому 45-ти рокiв запропоноване
планове аортокоронарне шунтування серця
восени у зв’язку наявнiстю багатосудинної
коронарної обструкцiї. Вiд грипу нiколи не
щеплювався. З якою метою сiмейний лiкар
пропонує щорiчне щеплення проти грипу?

A. Зниження ризику смертi вiд запалення
легенiв та серцевої недостатностi
B. Вторинна профiлактика загострення пере-
бiгу хронiчної iшемiчної хвороби серця
C. Iмунопрофiлактика пiсляоперацiйних
респiраторних ускладнень
D. Первинна профiлактика грипу у пiсляопе-
рацiйний перiод
E. Сезонна профiлактика грипу

195. До сiмейного лiкаря звернулася жiнка
28-ми рокiв щодо щеплення вiд грипу. Пiсля
збору анамнезу лiкар вiдмовив у проведен-
нi щеплення через виявлення у жiнки абсо-
лютного протипоказання. Яки анамнестичнi
данi були абсолютним протипоказанням до
вакцинацiї?

A. Непереносимiсть яєчного бiлка
B. Вагiтнiсть 30 тижнiв
C. Гемоглобiн кровi - 109 г/л
D. Температура тiла - 37,2oC
E.Псорiаз в стадiї ремiсiї

196. Хворий 26-ти рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на остуду, нежить, сухий кашель,
лихоманку до 38oC . В ходi огляду: стан се-
редньої важкостi, на шкiрi спини, живота, та
кiнцiвок блiдо-рожевi дрiбнi незливнi пля-
ми. Пальпуються збiльшенi потиличнi, аксi-
лярнi лiмфовузли. Вiдомостей про щеплення
немає. Яка iмовiрна етiологiя даного захво-
рювання?

A. Вiрус краснухи
B. Вiрус Епштейна-Барр
C. Стрептокок
D. Вiрус епiдемiчного паротиту
E.Менiнгокок

197. Пiд час проведення планового щеплен-
ня АКДП у дитини раптово з’явилися рiз-
кий неспокiй, ознаки больової реакцiї, за-
дишка, дихання зi стогоном, мармуровiсть
шкiри, холодний пiт. Об’єктивно: свiдомiсть
потьмарена, частота серцевих скорочень -
150/хв., артерiальний тиск - 60/40 мм рт.ст.,
глухiсть тонiв серця. У дитини дiагностовано
анафiлактичний шок. Який препарат потрi-
бно ввести в першу чергу?

A.Адреналiн
B. Лазикс (Фуросемiд)
C. Супрастин
D. Еуфiлiн
E.Анальгiн

198. У першому класi школи зафiксований
випадок захворювання учня на кiр. Однокла-
сник 7-ми рокiв проти кору не щеплений че-
рез попередню вiдмову батькiв. З анамнезу
вiдомо, що хлопчик на кiр не хворiв, проти-
показань до введення iмунобiологiчних пре-
паратiв дитина не має. Оберiть найбiльш ра-
цiональну тактику профiлактики кору у кон-
тактного однокласника:

A. Вакцина проти кору-краснухи-паротиту
B. Карантин на 20 днiв
C.Противiруснi препарати
D.Антибiотик
E. Iмуномодулятори

199. У чоловiка 40-ка рокiв на 10-ту добу пi-
сля першої дози КПК мала мiсце несприя-
тлива подiя у виглядi лихоманки до 37,5oC
та появи плямистого висипу. Щеплення при-
значено у зв’язку зi спалахом кору у мiстi та
вiдсутностi у пацiєнта вакцинацiї КПК у ди-
тинствi. Чи можна проводити ревакцинацiю
препаратом КПК?

A.Можна
B. Заборонено
C.Пiсля прийому глюкокортикостероїдiв
D.Одночасно з антигiстамiнними лiками
E. В умовах iнфекцiйного стацiонару

200. Чоловiк 26-ти рокiв на плановому огля-
дi у лiкаря. Рiк тому перехворiв на дифтерiю
мигдаликiв з ускладненням - мiокардитом.
На момент огляду загальний стан задовiль-
ний, ознак серцево-судинної недостатностi
немає, за даними ЕКГ спостерiгається АВ-
блокада I ступеню. Щеплення якою вакци-
ною виконав лiкар згiдно з вiком пацiєнта?

A.АДП-м
B.АаКДП
C.АП
D.ОПВ
E. БЦЖ
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Таблиця лабораторних показникiв

Загальний аналiз кровi
Показник Норма

Еритроцити Чоловiки: 4, 3 − 5, 9 · 1012/л
Жiнки: 3, 5 − 5, 5 · 1012/л

Гемоглобiн Чоловiки: 135-175 г/л
Жiнки: 120-160 г/л

Кольоровий показник 0,85- 1,05
Ретикулоцити 0,5 - 1,5%
Тромбоцити 150, 0 − 400, 0 · 109/л
Лейкоцити 4, 0 − 9, 0 · 109/л
Базофiли 0 − 0, 065 · 109/л (0-1%)
Еозинофiли 0, 02 − 0, 30 · 109/л (0,5 - 5,0%)
Паличкоядернi нейтрофiли 0, 04 − 0, 30 · 109/л (1 - 6 %)
Сегментоядернi нейтрофiли 2, 0 − 5, 50 · 109/л (47 - 72%)
Моноцити 0, 09 − 0, 60 · 109/л (3 - 11%)
Лiмфоцити 1, 2 − 3, 0 · 109/л (19 - 37%)
Швидкiсть зсiдання
еритроцитiв (ШЗЕ)

Чоловiки: 0 - 15 мм/год
Жiнки: 0 - 20 мм/год

Гематокрит Чоловiки: 41 - 53%
Жiнки: 36 - 46%

Бiохiмiчний аналiз кровi
Загальний бiлок 60-78 г/л
Альбумiни 35-50 г/л (52-65%)
Глобулiни: 23-35 г/л (35-48%)
α1-глобулiни 2-4 г/л (4,2-7,2%)
α2-глобулiни 5-9 г/л (6,8-12%)
β-глобулiни 6-11 г/л (9,3-15%)
γ-глобулiни 11-15 г/л (15-19%)
Iмуноглобулiни:

IgD 0 - 0,15 г/л
IgG 6,5-15 г/л
IgM 0,4-3,45 г/л
IgA 0,76-3,9 г/л
IgE 0-380 МОд/л

Бiлiрубiн:
загальний 2-17 мкмоль/л
вiльний (непрямий, некон’югований) 2-17 мкмоль/л
зв’язаний (прямий, кон’югований) 0-5 мкмоль/л

Триглiцериди 0,59-1,77 ммоль/л
Холестерин загальний 3,9-6,2 ммоль/л
Лiпопротеїди:
низької щiльностi (бета-лiпопротеїди) <4,2 ммоль/л
високої щiльностi (альфа-лiпопротеїди) 0,8-1,8 ммоль/л

Глюкоза кровi 3,3-6,1 ммоль/л
Глiкований (глiкозильований) гемоглобiн 6%
Залiзо кровi 9-30 мкмоль/л
Калiй кровi (плазма) 3,5-5,0 ммоль/л
Натрiй кровi (плазма) 136-145 ммоль/л
Кальцiй кровi (плазма) 0,75-2,5 ммоль/л
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Магнiй (плазма) 0,75 - 1 ммоль/л
Фосфор (неорганiчний), сироватка 0,646-1,292 ммоль/л
Хлориди кровi 95-105 ммоль/л
Сечовина, сироватка 3,33 - 8,32 ммоль/л
Креатинiн 53 - 106 мкмоль/л

Сечова кислота Чоловiки: 0,12-0,38 мкмоль/л
Жiнки: 0,12-0,46 мкмоль/л

Лактатдегiдрогеназа (ЛДГ) 45-90 Од/л
Альфа-амiлаза(дiастаза) кровi 25-125 Од/л
Аспартатамiнотрансфераза (АСТ, АсАТ) 15-40 Од/л
Аланiнамiнотрансфераза (АЛТ, АлАТ) 10-40 Од/л
Лужна фосфатаза 30-115 Од/л

Коагулограма
Протромбiновий iндекс (час) 80-100% (< 12 сек)
Фiбриноген 2-4 г/л
Активований частковий (парцiальний) тром-
бопластичний час

< 28 сек

Час зсiдання кровi за Лi-Уайтом 5-10 хв.
Тривалiсть кровотечi за Дюком До 4 хв.

Показники кислотно-лужного стану
рН, артерiальна кров 7,35-7,45
Напруга вуглекислого газу, Рсо2, артерiальна
кров:

33-45 мм рт.ст.

Напруга кисню, Ро2, артерiальна кров 75 - 105 мм рт.ст.
Бiкарбонат кровi 22-28 ммоль/л

Iншi показники кровi
Кортизол, сироватка 230 -750 нмоль/л
Осмоляльнiсть, сироватка 275 - 295 мосмоль/кг H2O
Тиреотропний гормон, сироватка або плазма 0,5-5 МОд/л
Тироксин (Т4), сироватка 65-155 нмоль/л
Трийодтиронiн (Т3), сироватка 1,77 - 2,43 нмоль/л

Феритин, сироватка Чоловiки: 15-200 мкг/л
Жiнки: 12-150 мкг/л

Тимолова проба До 5 Од
С-реактивний бiлок <6 мг/дл
Антистрептолiзин-0 (АСЛ-0) 250 Од
Антистрептогiалуронiдаза (АСГ) 250 Од

Показники сечi
Показник Норма
Вiдносна щiльнiсть сечi 1,016-1,022
за Нечипоренко:

лейкоцити До 2 · 106/л
еритроцити До 1 · 106/л

Бiлок, загальний <45,0 - 75,0 мг/добу (<0,033 г/л)
Кальцiй 2,5 - 7,5 ммоль/добу

Клiренс креатинiна Чоловiки: 97 - 137 мл/хв
Жiнки: 88 - 128 мл/хв

Оксалати 90 - 445 мкмоль/л

17-кетостероїди
Чоловiки: 27,7 -79,7 мкмоль/добу
Жiнки: 17,4 - 55,4 мкмоль/добу

17-гiдроксикортикостероїди 5,5 - 27,6 мкмоль/добу
Альфа-амiлаза (дiастаза) в сечi 28-160 Од/л
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Б    І    правець столбняк 
балакучість болтливость   імовірність вероятность   природній естественный 
бджола пчела   іржа ржавчина   променевий лучевой 
бешиха рожа   К    пухир волдырь   
блювання рвота   каламутність  мутность   пухлина опухоль 
будівельний строительный     калитка мошонка   Р  
В    кашлюк  коклюш   раптовий внезапный 
вада порок    кінцівка конечность   роділля роженица 
вапно известь   клубовий подвздошный    розбіжний  расходящийся  
великогомілковий     большеберцовый   корінцевий корешковый    розгинач разгибатель 
вертлюговий  вертлужный    короста чесотка   розтин вскрытие 
вигодовування вскармливание   косоокість косоглазие     розчавлений размозженный  
викидень выкидыш   крейда мел   рухи движения  
випаровування  испарение   крижі    крестец    рясний обильный 
випинання выпячивание   крововилив кровоизлияние   С  
випромінювання      излучение   кульшовий тазобедренный     самозвинувачення  самообвинение 
виразка   язва   Л    самоприниження  самоунижение 
висівковий отрубьевидный   ланцюжок цепочка   свербець почесуха   
висипка cыпь     ливарник литейщик   свербіж зуд   
висипний тиф брюшной тиф   литковий икроножный    свідомість  сознание 
висловлювання  высказывания   ліжко койка   сечівник мочеиспускатель-

ный канал виснаження истощение   лужний  щелочной   сечовід мочеточник   
витрішкуватість  пучеглазие   лусочка чешуйка   синець кровоподтёк 
вишкрібання  выскабливание   лущення шелушение   сідниця ягодица   
вівчак   волчанка   М    сітківка    сетчатка 
відбитий  отражённый   мерехтіння  мелькание   скаржитися жаловаться  
відлогий пологий   метушливий  суетливый    скутий скованный 
відшарування  отслойка     мигдалик   миндалина   смердючий  зловонный 
віковий  возрастной     миготливий   мерцательный   сполучений сообщённый 
вірогідність  достоверность   млявий вялый   спорожнення  опорожнение  
вічко  зев   мовний языковой     спрага жажда 
вогнищевий   очаговый    Н    статевий половой  
вплив влияние    набряклість отёчность   стегно бедро 
вранішній утренний   навколишній окружающий     страва блюдо   
вуглець углерод   надмірний  чрезмерный   стравохід  пищевод 
вузлик узелок   наднирник   надпочечник     сторонній инородный 
Г    наочність    наглядность    суглоби суставы  
гарбуз тыква   натщесерце натощак   судоми судороги 
гикавка икота   нашарування  налёт   сумний грустный 
гирло устье   недостатність недостаточность   Т  
гнійний гнойный   нежить насморк    табір     лагерь 
годування кормление   немовля   младенец   тім'ячко родничок 
гойдалка качели   непритомність  обморок      трійчастий тройничный 
гомілка     голень    нориця  свищ   тріпотіння трепетание 
горбистий   бугристый   нюх обоняние      тулуб туловище 
гребінцевий       гребешковый   нудота тошнота   У  
ґрунт почва   О    увага  внимание 
гучний   громкий   обліковий учётный   ураженність поражённость 
Д    облямівка кайма     усунений отстранённый 
домішка примесь   оглушення оглушение   утворення, утвір образование 
дратівливий раздражительный   окоруховий глазодвигательный   утруднений затруднённый 
дрібнопухирцевий мелкопузырчатый     окріп кипяток    ушкодження повреждение 
друкування печатание   оперізуючий    опоясывающий    ущільнення  уплотнение 
Ж    опік  ожог   Х  
жвавий   живой   освітлення  освещение   харкотиння  мокрота 
жовтяниця   желтуха   отруєння отравление   харчовий пищевой 
жовтяничність желтушность   отрутохімікат ядохимикат      харчування питание 
З    П    хиткість  шаткость 
загальмований  заторможенный   пахвинний паховый   хребет позвоночник 
загартовування закаливание   пахвовий подмышечный    Ц  
задуха одышка   пацюк крыса   цвях гвоздь  
задухо-ціанотичний одышечно-

цианотический 
  перебіг  течение   Ч  

заздрити      завидовать   передміхурова    предстательная   чадний   угарный 
заклякання окоченение   перейма схватка   частка  доля 
закреп   запор    печія изжога      черевний  брюшной 
запаморочення головокружение   пилок пыльца   черево  живот 
затерпання онемение   питома вага удельный вес   чинник фактор 
затьмарення  помрачение    підвищення повышение   Ш  
зашморг петля    підгодовування    прикорм    шкідливий вредный 
збочення  извращение     підліток подросток   шкіра  кожа 
звіт  отчёт   піхва влагалище   шлуночок  желудочек 
звертання обращение   плин думок течение мыслей     штучний  искусственный 
згортання свёртывание   повздовжне продольное   Щ  
здуття  вздутие   поперек поясница   щадний щадящий 
зіниця  зрачок    порожнистий полый   щелепа  челюсть 
злиття  слияние     посмугованість исчерченность     щеплення  прививка 
зомління обморок   потилиця затылок   Я  
зоровий  зрительный   поточний текущий   яєчник яичник 
з'ясувати установить      похилий пожилой   яловичина говядина 

 


