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1. У хворого 65-ти рокiв скарги на зади-
шку, сильний кашель з невеликою кiлькi-
стю харкотиння з прожилками кровi, сху-
днення, температура тiла - 37,2oC , втрата
апетиту, слабкiсть. Хворiє багато рокiв,
стан погiршився рiк тому, а задишка з’я-
вилась 3 тижнi тому. Все життя палить,
працює столяром. Об’єктивно: нормальної
тiлобудови, виснажений. Западання пра-
вої половини грудної клiтки, обмеження
екскурсiї, участь додаткової мускулатури
в диханнi, частота дихання - 22/хв. Перку-
торно над правою верхньою часткою при-
туплення звуку. На Rtg ОГК: верхня права
частка зменшена в розмiрах, над нею го-
могенне затемнення, пов’язане з коренем,
корiнь деформований, органи середостiн-
ня дещо змiщенi вправо. Який дiагноз най-
бiльш iмовiрний?

A. Обтурацiйний ателектаз легень
B. Правобiчний тотальний пневмоторакс
C. Саркоїдоз легень
D. Туберкульоз легень
E. Фiброзуючий альвеолiт

2. Жiнка 25-ти рокiв, яка хворiє на цукро-
вий дiабет з 9-рiчного вiку, поступила у не-
фрологiчне вiддiлення iз значними набря-
ками на ногах, обличчi, руках. Артерiаль-
ний тиск - 200/110 мм рт.ст.; Нb- 90 г/л, кре-
атинiн кровi - 850 мкмоль/л, бiлок сечi - 1,0
г/л, лейкоцити - 10-15 в полi зору. Клубо-
чкова фiльтрацiя - 10 мл/хв. Яка тактика
лiкаря?

A. Переведення у вiддiлення гемодiалiзу
B. Активна консервативна терапiя дiабети-
чної нефропатiї
C. Дiєтотерапiя
D. Переведення у ендокринологiчний ди-
спансер
E. Трансплантацiя нирки

3. Хвора 59-ти рокiв, поступила в ревмато-
логiчне вiддiлення з пiдозрою на склеро-
дермiю у дуже важкому станi. Об’єктивно:
зниженого живлення, спостерiгається ”ма-
скоподiбнiсть” обличчя, остеолiз нiгтьо-
вих фаланг пальцiв. В кровi: еритроцити
- 2, 2 · 109/л, швидкiсть осiдання еритроци-
тiв - 40 мм/год. В сечi: пiдвищення рiвня
вiльного оксипролiну. Однiєю з найбiльш
ймовiрних ланок патогенезу є:

A. Поява антитiл до колагену
B. Утворення антитiл до нативної ДНК
C. Утворення антитiл до формених елемен-
тiв кровi
D. Утворення антитiл до поперечносмуга-
стої мускулатури
E. Утворення антитiл до судинної стiнки

4. Жiнка 37-ми рокiв скаржиться на голов-
ний бiль, нудоту, блювання, судоми. Захво-
рiла вчора пiсля переохолодження. Об’є-
ктивно: температура - 40oC . Стан сомно-
ленцiї. Виявляється ригiднiсть м’язiв по-

тилицi, симптом Кернiга з двох бокiв, за-
гальна гiперестезiя. В кровi: лейкоцитоз,
прискорена ШОЕ. Лiквор мутний, жовту-
ватий. Якi характернi змiни спинномозко-
вої рiдини найбiльш iмовiрнi?

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

5. У хворого на хронiчний алкоголiзм, на
5-й день перебування у терапевтичному
стацiонарi з приводу пневмонiї з’явилося
дезорiєнтування у мiсцi та часi, вiдчув зо-
ровi страхiтливi галюцинацiї, був рухли-
во збуджений. Тремор усього тiла, кiнцi-
вок. Рентгенологiчно i фiзикально - ознаки
розв’язування пневмонiї. Яка тактика у вiд-
ношеннi даного хворого?

A.Переведення у наркологiчний стацiонар
B. Продовження лiкування у терапевтично-
му вiддiленнi
C. Переведення у нейроiнфекцiю
D. Примусове лiкування з приводу алкого-
лiзму
E. Виписка додому

6. Пацiєнт 25 рокiв. Раптово пiсля вживан-
ня креветок розвинулось свербiння шкiри,
на деяких дiлянках тiла з’явились пухирi,
гiперемiя. Поставте дiагноз:

A. Гостра кропивниця
B. Геморагiчний васкулiт
C. Пiгментна кропивниця
D.Псорiаз
E. Короста

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

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

8. Хворий 51-го року скаржиться на блю-
вання з домiшками кровi. Зловживав ал-
коголем. Хворiє з 40-ка рокiв, коли впер-
ше виникла жовтяниця. При оглядi: шкiра
та видимi слизовi оболонки жовтушнi, ”су-
диннi зiрочки”. Зниженого живлення. Жи-
вiт збiльшений в об’ємi, пупкова грижа,
асцит. Край печiнки гострий, неболючий,
+3 см, селезiнка +2 см. Аналiз кровi: Hb-
80 г/л, лейкоцити - 3 · 109/л, тромбоцити -
85 ·109/л. Причиною портальної гiпертензiї
у хворого є:
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A. Цироз печiнки
B. Тромбоз вени селезiнки
C. Гемохроматоз
D. Констриктивний перикардит
E. Синдром Бадда-Кiарi

9. Хворий 44-х рокiв скаржиться на стиска-
ючi болi за грудниною, задишку, перiоди-
чне запаморочення. Пiд час обстеження
виявлена гiпертрофiчна обструктивна кар-
дiомiопатiя з дiастолiчним варiантом сер-
цевої недостатностi. Яким лiкарським за-
собам треба надати перевагу?

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

10. До дерматолога звернувся молодий чо-
ловiк зi скаргами на появу болiсної виси-
пки на шкiрi обличчя на дiлянках бороди
та вусiв. Хворiє декiлька тижнiв, погiршан-
ня вiдчуває пiсля голiння. Дiагностовано
сикоз. Якими первинними морфологiчни-
ми елементами представлена висипка?

A. Пустули, папули
B. Вузли, вузлики
C. Пустули, горбки
D. Флiктени, плями
E. Плями, вузли

11. У жiнки 63-х рокiв вночi зненацька по-
чався напад ядухи. Близько 15-ти рокiв хво-
рiє на гiпертонiчну хворобу, 2 роки тому
перенесла iнфаркт мiокарду. Об’єктивно:
положення в лiжку - ортопное, шкiра блi-
да, хвора вкрита холодним потом, акроцi-
аноз. Пульс - 104/хв. Артерiальний тиск -
210/130 мм рт.ст., частота дихання - 38/хв.
Перкуторний звук легеневий, в нижнiх вiд-
дiлах притуплений, на всьому протязi ви-
слуховуються поодинокi сухi хрипи, в ни-
жнiх вiддiлах - незвучнi, дрiбнопухирцевi.
Яке ускладнення найбiльш iмовiрно розви-
нулось у хворої?

A. Гостра лiвошлуночкова недостатнiсть
B. Пароксизмальна тахiкардiя
C. Приступ бронхiальної астми
D. Тромбоемболiя легеневої артерiї
E. Гостра правошлуночкова недостатнiсть

12. На прийом до лiкаря звернувся хворий,
у якого 2 днi тому з’явилися сильний бiль у
лiвiй половинi грудної клiтки, загальне не-
здужання, пiдвищення температури, голов-
ний бiль. Об’єктивно: злiва за ходом 4-го,
5-го мiжреберних нервiв на гiперемованiй
шкiрi спостерiгаються групи тiсно скупче-
них дрiбних мiхурцiв iз серозним прозорим
вмiстом. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

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

13. У хворої 26-ти рокiв у зв’язку з систем-
ними ураженнями шкiри, судин, суглобiв,
серозних оболонок i серця, що виникли
пiсля фотосенсибiлiзацiї, припущено си-
стемний червоний вовчак. Виявленi LE-
клiтини, антитiла до нативної ДНК, пооди-
нокi антицентромернi антитiла, РФ 1:100,
RW позитивна, ЦIК- 120 од. Якi iмунологi-
чнi показники вважаються специфiчними
для цього захворювання?

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

14.Чоловiк 42-х рокiв, диспетчер, страждає
на виразкову хворобу 12-палої кишки сере-
днього ступеня важкостi. Вимагає призна-
чити групу iнвалiдностi. Дайте заключення
про працездатнiсть хворого:

A. Працездатний, пiдлягає працевлашту-
ванню
B. Працездатний, не пiдлягає працевлашту-
ванню
C. Iнвалiд 1 групи
D. Iнвалiд 2 групи
E. Iнвалiд 3 групи

15. Чоловiк 58-ми рокiв скаржиться на по-
яву пухлиноподiбних утворень на переднiй
поверхнi шиї та в пахвиннiй дiлянцi, слаб-
кiсть. Пальпуються м’якi, безболiснi, ру-
хливi шийнi та пахвиннi лiмфовузли до 2 см
в дiаметрi. Печiнка виступає на 2 см з-пiд
краю реберної дуги, нижнiй полюс селе-
зiнки на рiвнi пупка. У кровi: еритроцити -
3, 5 ·1012/л, Hb- 88 г/л, лейкоцити - 86 ·109/л,
п/я- 1%, с/я- 10%, л- 85%, е- 2%, б- 0%, м-
2%, швидкiсть осiдання еритроцитiв - 15
мм/год, тiнi Боткiна-Гумпрехта. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний лiмфолейкоз
B. Лейкемоїдна реакцiя лiмфоцитарного
типу
C. Гострий лейкоз
D. Хронiчний мiєлолейкоз
E. Лiмфогранулематоз

16. Чоловiк 23-х рокiв скаржиться на наяв-
нiсть набрякiв на обличчi, головний бiль,
запаморочення, зменшення видiлення сечi,
змiну кольору сечi (темно-червона). На-
веденi скарги з’явилися пiсля перенесено-
го гострого тонзилiту. Об’єктивно: набря-
ки на обличчi, шкiра блiда, температура -
37,4oC ; частота серцевих скорочень - 86/хв.,
артерiальний тиск - 170/110 мм рт.ст. Серце-
вi тони приглушенi, акцент II-го тону над
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аортою. Який етiологiчний фактор най-
бiльш iмовiрний при такому захворюваннi?

A. β-гемолiтичний стрептокок
B. Золотистий стафiлокок
C. Зеленячий стрептокок
D. Гноєрiдний стрептокок
E. Сапрофiтний стафiлокок

17. 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

18. Робiтник 37-ми рокiв пiд час пожежi
опинився у зонi високої концентрацiї CO.
До клiнiки доставлений у непритомному
станi. Об’єктивно: шкiра рук i обличчя ма-
линового кольору. Частота дихання - 20/хв.
На ЕКГ: специфiчнi гiпоксичнi змiни мiо-
карда. Погодинний дiурез 40 мл. У кровi:
еритроцити - 4, 5 · 1012/л, Hb- 136 г/л, КП-
0,89. Швидкiсть осiдання еритроцитiв - 3
мм/год, карбоксигемоглобiн - 5% За яким
критерiєм визначається ступiнь важкостi
потерпiлого?

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

19. Хворий 40-ка рокiв страждає на хворо-
бу Бехтєрєва, скаржиться на пiдвищення
температури тiла до 37,8oC , болi у спинi i
скутiсть, особливо у другiй половинi но-
чi. Хворiє 2 роки. Об’єктивно: обмеження
об’єму рухiв у хребтi, болiснiсть крижово-
здухвинного сполучення. Швидкiсть осi-
дання еритроцитiв - 45 мм/год. Рентгено-
логiчно виявлено звуження мiжхребцевої
щiлини i крижово-клубового зчленуван-
ня. Яка патологiя очей часто вiдзначається
при подiбному перебiгу захворювання?

A. Iридоциклiт
B. Вiдшарування сiткiвки
C. Катаракта
D. Атрофiя зорового нерва
E. Блефарит

20.Чоловiк 63-х рокiв скаржиться на немо-
тивовану слабкiсть, вiдчуття тиску i роз-
пирання в лiвому пiдребер’ї. Вважає себе
хворим протягом року. До цього нi на що
не хворiв, брав участь у лiквiдацiї аварiї на
ЧАЕС. Об’єктивно: шкiрнi покриви блi-
дi, периферичнi лiмфовузли не збiльшенi.

Печiнка +3 см, селезiнка +10 см. Загаль-
ний аналiз кровi: еритроцити - 3, 1 · 1012/л,
Hb- 100 г/л, лейкоцити - 46 · 109/л, бласти -
2%, промiєлоцити - 10%, мiєлоцити -18%,
п/я- 27%, с/я- 10%, л- 12%, е- 6%, б- 3%,
м- 2%, швидкiсть осiдання еритроцитiв - 20
мм/год. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Хронiчний мiєлолейкоз
B.Цироз печiнки
C. Гострий лейкоз
D. Гемолiтична анемiя
E. Хронiчний лiмфолейкоз

21. Жiнка 31-го року протягом 3-х ро-
кiв скаржиться на бiль та пiдпухлiсть
променево-зап’ясних та п’ясно-фалангових
суглобiв, вранiшню скутiсть до 1,5 годин.
Два тижнi тому з’явився бiль, пiдпухлiсть
та почервонiння колiнних суглобiв, пiдви-
щення температури тiла до 37,5oC . Лiку-
валася несвоєчасно. При обстеженнi вну-
трiшнiх органiв патологiчних змiн не зна-
йдено. Встановлено дiагноз - ревматоїдний
артрит. Якi змiни на рентгенограмах сугло-
бiв найбiльш ймовiрнi?

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

22.Жiнка 52-х рокiв протягом 2-х рокiв вiд-
значає тупий, перiодично гострий бiль у
правому пiдребер’ї, пов’язаний з прийомом
жирної їжi, гiркоту в ротi вранцi, закрепи,
метеоризм. Об’єктивно: надмiрного харчу-
вання, температура тiла - 36,9oC , язик бiля
кореня обкладений, живiт помiрно здутий,
болючий у точцi проекцiї жовчного мiхура.
Яке дослiдження найбiльш доцiльно про-
вести для встановлення дiагнозу в першу
чергу?

A. Ультразвукове дослiдження
B. Дуоденальне зондування
C. Холецистографiя
D. Дуоденоскопiя
E. Сканування печiнки

23. Чоловiк 35-ти рокiв хворiє на iнсулiно-
залежний цукровий дiабет, хронiчний холе-
цистит. Приймає iнсулiн NPH 20 Од вран-
цi, 12 Од ввечерi. Пiсля їжi з’явився бiль у
правому пiдребер’ї, нудота, блювання, сон-
ливiсть, посилилась полiурiя. Яка долiкар-
ська допомога найбiльш надiйно попере-
дить розвиток критичного стану протягом
ближчих годин?

A. Змiна режиму iнсулiнотерапiї
B. Застосування знеболювальних засобiв
C. Застосування жовчогiнних засобiв
D. Виключення жирiв з їжi
E. Зменшення вуглеводiв у їжi
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24. Студентка 20-ти рокiв пiсля того, як не
склала iспит, почала скаржитись на вiдчут-
тя стороннього тiла, схожого на кульку в
горлi, утруднене ковтання. Зосереджена на
цьому, обмежує себе в їжi, плаксива, прагне
привернути до себе увагу, демонстративна.
Легко пiддається психотерапевтичному на-
вiюванню. Який психiатричний дiагноз у
хворої?

A. Iстеричний невроз
B. Iпохондричний невроз
C. Депресивний невроз
D. Обсесивний невроз
E. Параноїдний розлад

25.У хворої, що страждає на атопiчну фор-
му бронхiальної астми, виявлено єдиний
алерген дошерстi домашнього собаки +++.
Забрано килими з дому, зроблено космети-
чний ремонт квартири, використовується
кондицiонер повiтря. Проте у хворої що-
ночi повторюються напади задухи, незва-
жаючи на патогенетичне лiкування. Яка
лiкувальна тактика, розрахована на довго-
строкову перспективу, потенцiйно допомо-
же хворiй зменшити чутливiсть органiзму
до алергену?

A. Специфiчна гiпосенсибiлiзацiя
B. Продовження попереднього лiкування
C. Антигiстамiнна терапiя
D. Заняття ЛФК за Бутейко
E. Направлення на спелеотерапiю

26.Хворий 36-ти рокiв протягом 1-1,5 рокiв
скаржиться на виражену слабкiсть, пога-
ний апетит, нудоту. Схуд за 1 рiк на 10 кг.
Шкiра темна, особливо обличчя, шиї, рук.
Гiперпiгментацiя 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

27. Хворий 20-ти рокiв поступив у лiкар-
ню на 9-й день хвороби. Захворювання по-
в’язує з вживанням недостатньо просма-
женої свинини. Захворювання почалось з
появи перiорбiтальних набрякiв, пропасни-
цi. Об’єктивно: температура тiла - 38,5�C .
Обличчя одутле. Рiзко виражений набряк
повiк. Пальпацiя литкових м’язiв рiзко бо-
люча. В кровi: гiпереозинофiлiя. Яка етiо-
логiя захворювання?

A. Трихiнели
B. Волосоголовцi
C. Аскариди
D. Ехiнококи
E. Лептоспiри

28. Чоловiк 40-ка рокiв говорить про зраду

дружини, наводячи ”докази”. Неодноразо-
во влаштовував дружинi сцени ревнощiв
вдома та на роботi, вимагав, щоб вона зi-
зналась у зрадi, ображав її, погрожуючи
вбивством. Якi заходи треба вжити для
профiлактики суспiльно небезпечних дiй
при цьому станi?

A. Консультацiя психiатра
B.Амбулаторне лiкування
C. Консультацiя терапевта
D. Консультацiя психолога
E. Сiмейна психотерапiя

29. Хвора 55-ти рокiв скаржиться на бiль
i хруст в лiвому колiнному суглобi, який
виникає при ходьбi по сходах, перiодичне
”заклинювання” суглобу при рухах. 5 рокiв
тому була травма лiвого колiна. Клiнiчний
та бiохiмiчний аналiзи кровi без особливих
змiн. Рентгенологiчно виражений остео-
склероз, остеофiти. Звуження суглобової
щiлини. Який попереднiй дiагноз?

A.Остеоартроз
B. Ревматоїдний артрит
C. Подагричний артрит
D.Псорiатичний артрит
E. Реактивний артрит

30. Чоловiк 40-ка рокiв, зварювальник, що
використовує у роботi марганцевi електро-
ди (стаж роботи 18 рокiв), скаржиться на
розлади письма, поганий настрiй, байду-
жiсть, розлади ходи, змiну мови, тремор
рук. Об’єктивно: гiпомiмiя; пiдвищення то-
нусу м’язiв за пластичним типом; тиха, мо-
нотонна мова; тремор язика, пальцiв рук,
що нагадує рахунок монет; ретропульсiя.
Який синдром виник у хворого внаслiдок
марганцевої iнтоксикацiї?

A.Паркiнсонiзму
B.Менiнгiзму
C. Гiпоталамiчний
D.Полiневритичний
E. Вестибулярний

31. Хворого 45-ти рокiв почав турбувати
стискаючийбiль за грудниною,що виникає
пiд час ходи до 200 м. Об’єктивно: пульс -
80/хв., артерiальний тиск - 160/90 мм рт.ст.
При проведеннi ВЕМ на навантаженнi 50
Вт зареєстровано депресiю сегмента S-T
на 3 мм нижче iзолiнiї у V3-V4. Який попе-
реднiй дiагноз?

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

32. Хворий 45-ти рокiв, робiтник ферми,
захворiв гостро, скаржиться на головний
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бiль, високу температуру, загальну слаб-
кiсть, бiль у литкових м’язах, жовтушний
колiр шкiри обличчя, темну сечу. Об’є-
ктивно: температура тiла - 38oC , артерiаль-
ний тиск - 100/70 мм рт.ст., крововиливи в
кон’юнктиву, гепатоспленомегалiя, олiгу-
рiя. Який найбiльш iмовiрний попереднiй
дiагноз?

A. Лептоспiроз
B. Бруцельоз
C. Вiрусний гепатит
D. Псевдотуберкульоз
E. Трихiнельоз

33. Полiрувальниця, що працює на нажда-
кових кружалах протягом 1,5 року, скаржи-
ться на побiлiння пальцiв кистей та стоп,
якi частiше виникають при хвилюваннi.
Об’єктивно: колiр шкiрних покривiв ди-
стальних вiддiлiв кiнцiвок незмiнний. Дина-
мометрiя - 25 кг, альгезиметрiя - 0,1; 0,3; 0,5.
Холодова проба рiзко позитивна на верх-
нiх та нижнiх кiнцiвках. З боку внутрiшнiх
органiв без патологiї. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Вiбрацiйна хвороба
B. Хвороба Рейно
C. Сирiнгомiєлiя
D. Синдром Рейно
E. Полiневрит

34. У хворого 37-ми рокiв раптово розви-
нувся рiзкий головний бiль, який супро-
воджувався нудотою, блюванням, пору-
шенням свiдомостi. Об’єктивно: артерiаль-
ний тиск - 190/120 мм рт.ст., гiперемоване
обличчя. Сплутана свiдомiсть, на питання
дає односкладовi вiдповiдi. Порушень руху
та чутливостi нема. Оболонковi симптоми
позитивнi. Лiквор кров’янистий. Який дiа-
гноз можна припустити?

A. Субарахноїдальний крововилив
B. Менiнгiт
C. Iшемiчний iнсульт
D. Енцефалiт
E. Емболiя судин головного мозку

35. Хворий 43-х рокiв, шахтар-забiйник з
15-рiчним виробничим стажем, скаржиться
на кашель, бiль у грудях, задишку. Кашель
незначний, переважно вранцi, зазвичай су-
хий. Бiль локалiзується в мiжлопатковiй дi-
лянцi, посилюється при глибокому вдихо-
вi. Задишка при фiзичному навантаженнi.
В легенях - ослаблене везикулярне дихан-
ня. Тони серця - ритмiчнi, частота серце-
вих скорочень - 86/хв., артерiальний тиск
- 135/80 мм рт.ст. Живiт м’який, неболю-
чий. Рентгенологiчно: дрiбновузликовий
фiброз легень. Який попереднiй дiагноз?

A. Карбоконiоз
B. Бiсиноз
C. Сидероз
D. Берилiоз
E.Металоконiоз

36. При оглядi пацiєнта 52-рiчного вiку лi-
кар дiагностував ожирiння (iндекс маси тi-
ла - 34 кг/м2, об’єм талiї - 112 см), арте-
рiальну гiпертензiю (170/105 мм рт.ст.). Цу-
кор кровi через 2 години пiсля навантажен-
ня глюкозою - 10,8 ммоль/л. Яке бiохiмiчне
дослiдження кровi необхiдно провести для
дiагностики у хворого метаболiчного син-
дрому Х?

A. Лiпiдний профiль
B. Бiлiрубiн
C. Кальцiй та фосфор
D. Креатинiн та сечовина
E. Електролiти

37. 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 хара-
ктернi для цього захворювання?

A. Лейкоцитурiя, макрогематурiя
B.Макрогематурiя, цилiндрурiя
C. Пiдвищення рiвня креатинiну та сечови-
ни кровi
D.Протеїнурiя менш нiж 3,0 на добу
E.Протеїнурiя бiльш нiж 3,0 на добу

38. Хворий 14-ти рокiв скаржиться на во-
гнища облисiння шкiри голови. Хворiє
протягом 2 тижнiв. Об’єктивно: на шкiрi
волосистої частини голови - кiлька неве-
ликих вогнищ овальної форми з нечiтки-
ми краями. Шкiра у вогнищах - рожево-
червоного кольору, волосся зламане на рiв-
нi 4-5 мм або на рiвнi шкiри. Пiд лампою
Вуда осередкiв свiтiння зеленого кольору
немає. Про яке захворювання йдеться?

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

39. Жiнка 62-х рокiв доставлена у при-
ймальне вiддiлення зi скаргами на сильний
пекучий бiль за грудниною, задуху. В анам-
незi 10 рокiв гiпертонiчна хвороба. Об’є-
ктивно: стан середньої важкостi, шкiра блi-
да, цiаноз губ, над легенями везикулярне
дихання. Тони серця приглушенi, ритмiчнi.
Акцент II тону над аортою. Артерiальний
тиск - 210/120 мм рт.ст. Частота серцевих
скорочень = пульс - 76/хв. На ЕКГ: пiдви-
щення сегменту ST в I, aVL, V5-V6 вiдве-
деннях. Найбiльш ймовiрний дiагноз:
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A. Гiпертонiчний криз, ускладнений го-
стрим iнфарктом мiокарда
B. Неускладнений гiпертонiчний криз
C. Гiпертонiчний криз, ускладнений неста-
бiльною стенокардiєю
D. Гiпертонiчний криз, ускладнений го-
строю лiвошлуночковою недостатнiстю
E. ТЕЛА

40. Хворий 28 рокiв. На психiчний розлад
страждає з 22-х рокiв. Теперiшнiй стан змi-
нився гостро, впродовж 3-х днiв хворий не
спав, боявся виходити з дому. Заявив, що
мiж ним та iншими людьми утворюється
”телепатiя”, через яку йому у голову пере-
даються ”чужi думки”, а його власнi дум-
ки стають всiм вiдомими. Вважає, що пiд
впливом ”телепатiї” керують його думка-
ми i вчинками. Який попереднiй дiагноз?

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

41. 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 порожни-
ни
B. Призначення антибiотикiв групи пенiци-
лiну
C. Введення лазиксу
D. Введення серцевих глiкозидiв
E. Переведення хворої у вiддiлення тора-
кальної хiрургiї

42. Хвора 27-ми рокiв, вчитель молодших
класiв, скаржиться на частi випорожнення
до 3-х разiв на добу, кал ”грудкуватий”, iз
значною кiлькiстю слизу, бiль в животi, що
поступово зникає пiсля дефекацiї, дратiв-
ливiсть. Шкiра блiдо-жовтушного кольору.
Пульс -74/хв., ритмiчний, задовiльних вла-
стивостей. Артерiальний тиск - 115/70 мм
рт.ст. Живiт м’який, при пальпацiї помiрно
чутливий по ходу товстої кишки. При ко-
лонофiброскопї змiн не виявлено. Про яке
захворювання слiд думати?

A. Синдром подразненої товстої кишки
B. Хронiчний невиразковий колiт
C. Хронiчний ентерит
D. Хвороба Крона
E. Хвороба Уiппла

43. Хворий 72-х рокiв з пневмонiєю скар-

житься на виражену задишку, бiль в гру-
днiй клiтцi, сильний кашель з видiленням
харкотиння, to- 39,5-40oC , вiдсутнiсть се-
човипускання впродовж останньої доби.
Об’єктивно: свiдомiсть збережена. Часто-
та дихання - 36/хв. Cправа над нижньою
часткою легень притуплений перкуторний
звук, при аускультацiї - бронхiальне дихан-
ня, вологi хрипи у великiй кiлькостi. Арте-
рiальний тиск - 80/60 мм рт.ст., частота сер-
цевих скорочень - 120/хв. Тони серця глухi,
тахiкардiя. Яка тактика сiмейного лiкаря
щодо подальшого лiкування хворого?

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

44.Хворий 28-ми рокiв через 2 години пiсля
вживання невiдомих грибiв вiдчув знижен-
ня рухливостi та зосередженостi, зазначе-
ний стан змiнився потiм на збудженiсть та
агресiю. Пiд час огляду: порушення орi-
єнтацiї, незрозумiла мова. Через 4 години
печiнковий запах з рота, непритомнiсть.
Який синдром спостерiгається у хворого?

A. Гострої печiнкової недостатностi
B. Гепатолiєнальний синдром
C. Портальної гiпертензiї
D. Холестатичний синдром
E.Цитолiтичний синдром

45.Чоловiк 45-ти рокiв хворiє на виразкову
хворобу 12-ти палої кишки впродовж 5-ти
рокiв. Скаржиться на слабкiсть, запаморо-
чення, сухiсть шкiрних покривiв. Об’єктив-
но: шкiра та видимi слизовi блiдi, трiщини
на губах, пульс - 100/хв., артерiальний тиск
- 100/70 мм рт.ст., систолiчний шум над всi-
ма точками при аускультацiї серця. З боку
iнших внутрiшнiх органiв змiн не виявле-
но. Реакцiя калу на приховану кров - по-
зитивна. У кровi: еритроцити - 3, 1 · 1012/л,
Hb- 88 г/л, КП- 0,7, лейкоцити - 4, 6 · 109/л,
тромбоцити - 350·109/л, швидкiсть осiдання
еритроцитiв - 21 мм/год, анiзоцитоз, пойкi-
лоцитоз, залiзо сироватки - 9,5 мкмоль/л.
Яка тактика лiкування?

A. Препарати залiза, повноцiнне збалансо-
ване харчування
B.Переливання еритроцитарної маси
C. Цiанокобаламiн по 500 мкг внутрi-
шньом’язово
D. Кортикостероїди, цитостатики
E.Аскорбiнова кислота, хлорид кальцiю

46. Хворий 36-ти рокiв скаржиться на ви-
ражену задишку, бiль у дiлянцi серця. Своє
захворювання пов’язує з перенесеним 2 ти-
жнi тому грипом. Об’єктивно: сидить, на-
хилившись уперед. Обличчя набрякле, цi-
анотичне, також спостерiгається набряк
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шийних вен. Межi серця розширенi у оби-
двi сторони, тони 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: тра-
пецiєподiбна тiнь серця, ознаки застою у
легенях. Яка лiкувальна тактика?

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

47. Хворий 39-ти рокiв страждає на хронi-
чну ревматичну хворобу серця. Скаржи-
ться на задишку пiд час фiзичного наван-
таження, кашель з харкотинням, серцебит-
тя. Аускультативно: I тон пiдсилений, дiа-
столiчний шум, тон вiдкриття мiтрального
клапану вислуховується на верхiвцi серця.
Вiдмiчається акцент II тону над легеневою
артерiю. Цiаноз. На рентгенограмi - роз-
ширення кореня легенiв, збiльшення пра-
вого шлуночка та лiвого передсердя. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Мiтральний стеноз
B. Стеноз гирла аорти
C. Стеноз легеневої артерiї
D. Коарктацiя аорти
E. Вiдкрита артерiальна протока

48. Хворий 25-ти рокiв, неодружений, має
кiлькох статевих партнерiв. Протягом
останнiх трьох мiсяцiв помiтив незначнi
слизово-серознi видiлення iз сечiвника. Су-
б’єктивно: непостiйний свербiж або вiд-
чуття печiння у сечiвнику. Два мiсяцi як
з’явився бiль у колiнному суглобi, травму
або переохолодження заперечує. Тиждень
як вiдчув дискомфорт у очах - сльозоте-
ча, свербiння. Про який попереднiй дiагноз
можна думати?

A. Реактивний артрит
B. Ревматоїдний артрит
C. Сезонний полiноз
D. Бактерiальний неспецифiчний уретро-
кон’юнктивiт
E. ГРВI з ураженням кон’юнктиви та сугло-
бiв

49. Хворий 23-х рокiв скаржиться на iн-
тенсивний бiль у лiвому колiнному сугло-
бi. Об’єктивно: колiнний суглоб збiльше-
ний у об’ємi, шкiра над ним гiперемована,
при пальпацiї болючий. Загальний аналiз
кровi: еритроцити - 3, 8 · 1012/л, Hb- 122
г/л, лейкоцити - 7, 4 · 109/л, тромбоцити -
183 · 1012/л. Швидкiсть осiдання еритроци-
тiв - 10 мм/год. Час кровотечi за Дюке - 4
хв., час згортання кровi за Лi-Уайтом - 24
хв. АПТЧ - 89 с. Ревматоїдний фактор -
негативний. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Гемофiлiя, гемартроз
B. Хвороба Верльгофа
C. Ревматоїдний артрит
D. Тромбоцитопатiя
E. Геморагiчний васкулiт, суглобова форма

50. Хвора 24-х рокiв, вихователька дитячо-
го садка, хворiє 2-й день. Захворiла гостро,
пiдвищилась температура тiла до 38,0oC ,
турбував переймоподiбний бiль внизу жи-
вота злiва, рiдкi мiзернi випорожнення з
домiшками слизу i кровi до 10 раз на добу.
Пульс - 98/хв., артерiальний тиск - 110/70
мм рт.ст., язик вологий, обкладений бiлим
нашаруванням. Живiт м’який, болюча i
спазмована сигмоподiбна кишка. Який по-
переднiй дiагноз?

A.Шигельоз
B. Ешерихiоз
C. Сальмонельоз
D. Iєрсинiоз
E. Ротавiрусна iнфекцiя

51. Хворий 20-ти рокiв, за фахом нала-
штовувач дозиметричної апаратури, гру-
бо порушивши технiку безпеки, поклав
до кишенi куртки та штанiв по 1 ампулi з
кобальтом-60 активнiстю 7 МКi, якi носив
8 годин. Тканини на вiдстанi 0,5 см вiд дже-
рела отримали дозу 30 Гр (3000 рентген),
на вiдстанi 20 см - 2 рентгена. Чи виникла у
постраждалого променева хвороба?

A.Нi, не виникла
B. Так, тiльки легка форма гострої проме-
невої хвороби
C. Так, тiльки середня форма променевої
хвороби
D. Так, тiльки важка форма гострої проме-
невої хвороби
E. Так, тiльки хронiчна променева хвороба

52. Хвора 38-ми рокiв звернулась до лiкаря
зi скаргами на слабкiсть, сонливiсть, бiль у
суглобах, збiльшення ваги при зниженому
апетитi, закрепи. Шкiра суха, потовщена.
Обличчя одутловате, амiмiчне. Очнi щi-
лини звуженi, язик потовщений. Низький
хриплуватий голос. Тони серця - послабле-
нi, пульс - 56/хв. Т4 вiльний - знижений.
Хворiй треба постiйно приймати:

A. Тироксин
B.Мерказолiл
C. Карбонат лiтiю
D.Фуросемiд
E. Глюконат кальцiю

53. У хворого 23-х рокiв пiсля вживання
гальмiвної рiдини наступила анурiя, яка
триває 5-ий день; рiвень креатинiну пiдви-
щився до 0,569 ммоль/л. Яка лiкувальна та-
ктика в даному випадку?
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A. Гемодiалiз
B. Дезiнтоксикацiйна терапiя
C. Антидотна терапiя
D. Сечогiннi засоби
E. Плазмаферез

54. Хворого 52-х рокiв останнi 3 роки тур-
бує вiдчуття утруднення при ковтаннi твер-
дої їжi, бiль за грудиною пекучого характе-
ру, який пiдсилюється пiд час їжi, втрату
ваги тiла, перiодично блювання неперева-
реною їжею. Зроблена Ro-скопiя страво-
ходу: вiдмiчається S-подiбне викривлення
та розширення стравоходу, в дiлянцi кар-
дiї звуження стравоходу, рельєф слизової
гладкий, без ознак перистальтики. Який
попереднiй дiагноз?

A. Рак стравоходу
B. Дiафрагмальна кила
C. Ахалазiя стравоходу
D. Рефлюкс-езофагiт
E. Дивертикул стравоходу

55. Хворий 53-х рокiв скаржиться на за-
гальну слабкiсть, втрату апетиту, появу бо-
лючих пухирiв на шкiрi. Захворювання по-
чалось несподiвано пiсля гiперiнсоляцiї ти-
ждень тому. Пiд час обстеження на шкiрi
тулуба та кiнцiвок виявленi iзольованi пу-
хирi з в’ялими покришками, мiсцями - бо-
лючi ерозiї. Симптом Нiкольського пози-
тивний. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Акантолiтична пухирчатка
B. Неакантолiтична пухирчатка
C. Дерматоз Дюрiнга
D. Герпес
E. Токсикодермiя

56. Хворого, що лiкується у туберкульо-
зному диспансерi, впродовж останнiх 3-х
тижнiв турбує головний бiль, iнтенсивнiсть
якого наростає. При неврологiчному об-
стеженнi виявлено ригiднiсть м’язiв поти-
лицi, вогнищевих симптомiв немає. Який
попереднiй дiагноз?

A. Туберкульозний менiнгiт
B. Мала хорея
C. Пухлина головного мозку
D. Мiєлiт
E. Конвекситальний арахноїдит

57. Хвора 26-ти рокiв впродовж десяти днiв
лiкується з приводу негоспiтальної пневмо-
нiї. Вiдомо, що чоловiк пацiєнтки лiкував-
ся вiд наркозалежностi. Послiдовне засто-
сування внутрiшньовенного введення ком-
бiнацiї амоксицилiн клавунат + левофло-
ксацин та ванкомiцину в рекомендованих
дозах виявилося неефективним. Впродовж
останнiх двох дiб у хворої рiзко посилилися
задишка та iнтоксикацiя, спостерiгається
розвиток двобiчної iнфiльтрацiї легеневої
тканини. Яка найiмовiрнiша причина не-
ефективностi застосованих препаратiв?

A. Iнфiкування ВIЛ та розвиток пневмоци-
стної пневмонiї
B. Iнфiкування мiкобактерiєю туберкульо-
зу та захворювання на туберкульоз
C. Розвиток iдiопатичного фiброзуючого
альвеолiту
D. Iнфiкування полiрезистентними штама-
ми бактерiй
E. Метастазування ракової пухлини в леге-
неву тканину

58. У хворого 72-х рокiв з дiагнозом: iше-
мiчна хвороба серця (IХС), дифузний кар-
дiосклероз, фiбриляцiя передсердь, постiй-
на форма, тахiсистолiчна, СН IIа, ФК III.
за даними об’єктивного дослiдження: ар-
терiальний тиск - 135/80 мм рт.ст., частота
серцевих скорочень - 162/хв., пульс - 126/хв.
Фракцiя викиду лiвого шлуночка - 32%.
Який з наведених лiкарських засобiв має
покази до призначення у даному випадку?

A. Дiгоксин
B.Новокаїнамiд
C. Iзадрин
D. Верапамiл
E. Iвабрадин

59. Хворий 34-х рокiв скаржиться на блi-
дий набряк обличчя, стоп, гомiлок, попе-
реку, пiдвищення артерiального тиску до
160/100 мм рт.ст., загальну слабкiсть. В
анамнезi: неспецифiчний виразковий ко-
лiт. Об’єктивно: пульс - 84/хв., ритмiчний,
артерiальний тиск - 165/100 мм рт.ст., на-
бряки по всьому тiлу, шкiра блiда, суха,
тургор знижений. Нирки не пальпуються,
їх пальпацiя безболiсна. В кровi: еритро-
цити - 3, 0 · 1012/л, Нb- 100 г/л, швидкiсть
осiдання еритроцитiв - 50 мм/год. У аналiзi
сечi: бiлок - 3,5 г/л, еритроцити - 7-10 у п.з.,
лейкоцити - 5-6 у п.з. Добова протеїнурiя
- 6 г. Яке обстеження необхiдно додатково
провести для верифiкацiї дiагнозу?

A. Бiопсiю ясен на наявнiсть амiлоїду
B. Радiоiзотопне дослiдження нирок
C. Аналiз сечi на бiлок Бенс-Джонса
D. УЗД нирок
E.Оглядова та екскреторна урографiя

60. У хворого 42-х рокiв, працiвника м’я-
сокомбiнату, на нижнiй щелепi з’явилася
свербляча пляма, а потiм малоболючий
карбункул дiаметром до 3 см та безболi-
сний набряк, який сягав ключицi. Визнача-
лася субфебрильна температура до 37,8oC .
Лiкар запiдозрив сибiрку. Який препарат
призначити хворому для лiкування?

A.Пенiцилiни
B. Левомiцетин
C. Бiсептол
D. α-iнтерферон
E.Азидотимiдин

61. У чоловiка 33-х рокiв з’явилися мно-
жиннi висипання на тулубi, розгиналь-
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них поверхнях верхнiх та нижнiх кiнцi-
вок, якi мiсцями зливаються з утворен-
ням бляшок, супроводжуються свербе-
жем. Поверхня елементiв висипань вкри-
та срiблясто-бiлими дрiбнопластинчасти-
ми лусочками, якi при зiшкрiбаннi лег-
ко знiмаються. При проведеннi граттажу
спостерiгаються три послiдовнi феномени:
стеаринової плями, термiнальної плiвки та
крапкової кровотечi. Про який дiагноз мо-
жна думати?

A. Псорiаз
B. Парапсорiаз
C. Пiодермiя
D. Червоний плескатий лишай
E. Вторинний папульозний сифiлiд

62. У хворої 38-ми рокiв пiсля фiзичної пе-
ревтоми раптово з’явилось серцебиття, за-
дишка та тупий бiль в дiлянцi серця. Протя-
гом 10-ти рокiв знаходиться на диспансер-
ному облiку в зв’язку з ревматизмом та мi-
тральною вадою серця без порушень кро-
вообiгу. Об’єктивно: пульс - 96/хв., рiзної
величини. Артерiальний тиск - 110/70 мм
рт.ст., частота серцевих скорочень - 120/хв.
На ЕКГ замiсть зубцiв Р зареєстрованi дрi-
бнi, рiзної форми хвилi, iнтервали R-R ма-
ють рiзну довжину. Який найбiльш ймовiр-
ний дiагноз?

A. Фiбриляцiя передсердь
B. Надшлуночкова пароксизмальна тахi-
кардiя
C. Трiпотiння передсердь
D. Шлуночкова пароксизмальна тахiкардiя
E. Дихальна аритмiя

63. Пацiєнт 18-ти рокiв, постiйно пiдкорю-
ється та пристосовує свої потреби до ви-
мог людей, вiд яких вiн залежить. Надмiр-
но поступається їх бажанням, перекладає
вiдповiдальнiсть за себе на iнших. Не мо-
же вiдстояти свої iнтереси. Потребує пiд-
тримки з боку оточуючих. Такий психiчний
вигляд формується з дитинства, не пере-
терпiв змiн та заважає адаптацiї. Вкажiть,
яке психiчне порушення має мiсце у пацi-
єнта:

A. Залежний розлад особистостi
B. Тривожний (”уникаючий”) розлад осо-
бистостi
C. Ананкастний розлад особистостi
D. Явна акцентуацiя характеру
E. Психопатоподiбний стан

64. У чоловiка 45-ти рокiв, хворого на
тромбофлебiт глибоких вен нижнiх кiн-
цiвок, раптово, пiсля фiзичного наванта-
ження, виник рiзкий бiль в правiй поло-
винi грудної клiтини, задуха, кровохаркан-
ня. Об’єктивно: стан тяжкий, акроцiаноз,
вкорочення перкуторного легеневого зву-
ка праворуч, ослаблене дихання, частота
дихальних рухiв - 30/хв., артерiальний тиск
- 110/80 мм рт.ст. На ЕКГ: синусова тахi-

кардiя, 120/хв., вiдхилення електричної осi
праворуч, SI-QIII . Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. Тромбоемболiя легеневої артерiї
B.Негоспiтальна правобiчна пневмонiя
C. Рак правої легенi
D.Правобiчний ексудативний плеврит
E. Спонтанний пневмоторакс

65.Хвора 38-ми рокiв протягом 15-ти рокiв
працює дояркою. Звернулася до лiкаря зi
скаргами на наявнiсть висипiв червоного
кольору на руках, переважно в мiжпаль-
цевому просторi, елементи яких мокнуть,
сверблять, поширюються по шкiрi. Об’є-
ктивно: нiгтьовi 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

66. Хвора скаржиться на частi рiдкi випо-
рожнення (до 9-10 разiв на добу) з домi-
шками слизу та кровi, бiль ниючого хара-
ктеру в гiпогастрiї, зниження маси тiла на
4 кг за останнiй рiк. Об’єктивно: зниже-
ного харчування, шкiра суха, тургор зни-
жений, афтозний стоматит. Живiт м’який,
сигмоподiбна кишка спазмована, болюча
пiд час пальпацiї. Тест на приховану кров
позитивний. ФКС: набряклiсть, гiперемiя,
зернистiсть слизової, псевдополiпи, дрiбнi
виразки з нерiвними краями. Поставте дiа-
гноз:

A.Неспецифiчний виразковий колiт
B. Хронiчний ентероколiт
C. Рак товстої кишки
D. Синдром подразненої кишки
E. Хвороба Крона

67. Хвора 48-ти рокiв. Пiсля загибелi чо-
ловiка мiсяць тому настало безсоння, по-
гiршився настрiй, з’явився неспокiй, страх,
думки про самогубство. У лiкарнi: розмов-
ляє тихим голосом, настрiй пригнiчений,
тривожна, не спить, вiдмовляється вiд при-
йому їжi. Препарати якої групи доцiльнiше
призначити?

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

68. Хвора 32-х рокiв звернулась до лiкаря
зi скаргами на напади iнтенсивного стра-
ху, що виникає раптово без видимої при-
чини та триває 10-20 хвилин, супроводжу-
ється прискореним серцебиттям, пiтливi-
стю, тремором, утрудненим диханням, за-
памороченням. Вкажiть можливий дiагноз:
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A. Панiчний розлад
B. Параноїдний синдром
C. Манiакальний синдром
D. Шизофренiя, проста форма
E. Клаустрофобiя

69.У хворого 39-ти рокiв, який страждає на
хронiчну надниркову недостатнiсть i отри-
мує замiсну терапiю глюкокортикоїдами
(гiдрокортизон - 15 мг/добу), заплановане
оперативне втручання з приводу кальку-
льозного холециститу. Яке лiкування при-
значають в день операцiї з метою попере-
дження гострої надниркової недостатно-
стi?

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

70. Пiсля тривалої їзди за кермом з вiдкри-
тим вiкном у хворого виникла асиметрiя
обличчя: не закривається праве око, згла-
джена права носогубна складка, вiдсутнi
мiмiчнi рухи на правiй половинi обличчя,
порушене сприйняття смаку у правiй поло-
винi язика. Iншої патологiї в неврологiчно-
му статусi 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

71. Хвора 56-ти рокiв, у якої дiагностовано
гiпертонiчна хвороба II стадiї, 2 ступеня,
помiрний ризик у поєднаннi з бронхiаль-
ною астмою. Препарати якої групи ПРО-
ТИПОКАЗАНI у лiкуваннi цiєї пацiєнтки?

A. β-адреноблокатори
B. Iнгiбiтори ангiотензинперетворюючого
ферменту
C. Дiуретичнi засоби
D. Антагонiсти кальцiю
E. Блокатори iмiдазолiнових рецепторiв

72.Хвора 44-х рокiв перенесла субтотальну
резекцiю щитоподiбної залози з приводу
дифузного токсичного зобу. На другу до-
бу стан хворої погiршився, з’явилися сер-
цебиття, задишка, пiтливiсть, пронос, вiд-
чуття страху. Хвора збуджена, шкiра воло-
га, гаряча на дотик. Температура - 39,2oC .
Тони серця приглушенi, тахiкардiя, часто-
та серцевих скорочень - 160/хв., артерiаль-
ний тиск - 85/40 мм рт.ст. Живiт м’який, не-
болючий. Яке дослiдження 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

73. У жiнки 45-ти рокiв, що знаходиться
на диспансерному облiку з приводу хво-
роби Верльгофа, при дослiдженнi загаль-
ного аналiзу кровi у полiклiнiцi виявленi
наступнi данi: Нb- 100 г/л, еритроцити -
2, 8 ·1012/л, тромбоцити - 90, 0 ·109 /л, лейко-
цити - 8, 4·109/л, швидкiсть зсiдання еритро-
цитiв - 13 мм/год. Пiд час огляду: невелика
поодинока гематома на переднiй поверх-
нi стегна, що виникла пiсля удару об стiл.
Якої лiкувальної тактики слiд дотримува-
тися у даному випадку?

A. Продовжувати спостереження у гемато-
лога полiклiнiки
B. Термiнова госпiталiзацiя у гематологiчне
вiддiлення
C. Термiново почати гемостатичну терапiю
з послiдуючою плановою госпiталiзацiєю у
гематологiчне вiддiлення
D. Термiнова госпiталiзацiя у загальнотера-
певтичне вiддiлення
E. Ввести тромбоцитарну масу, продовжити
лiкування у гематологiчному вiддiленнi

74. На прийом до дерматолога звернувся
пацiєнт 30-ти рокiв зi скаргами на виси-
пання i сильний свербiж, особливо у нi-
чний час. Висипання з’явилися 2 тижнi то-
му пiсля подорожi. Об’єктивно: на шкiрi
бiчних поверхонь пальцiв рук, кистей, у
дiлянцi зап’ясткiв, лiктьових суглобiв, ни-
жньої частини живота, статевих органiв,
сiдниць наявнi парно розташованi папуло-
везикульознi елементи, поодинокi пустули,
розчухи. Яке захворювання можна припу-
стити?

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

75. Жiнка 38-ми рокiв захворiла через 7
днiв пiсля повернення з Бангладешу: перiо-
дичне пiдвищення температури, що супро-
воджувалося ознобом та потовидiленням.
Дiагноз: тропiчна малярiя. Наступного дня
стан погiршився: температура тiла - 38oC ,
в’яла, перiодичне порушення свiдомостi,
генералiзованi судоми, тахiкардiя, гiпото-
нiя, жовтушнiсть шкiри. Розвиток якого
ускладнення можна запiдозрити?

A.Церебральна кома
B. Серозний менiнгiт
C. Гнiйний менiнгiт
D. Гостра печiнкова недостатнiсть
E. Гостра серцева недостатнiсть

76. Пацiєнтка 73-х рокiв звернулась до сi-
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мейного лiкаря для проходження чергово-
го диспансерного огляду. Три мiсяцi тому
виявлений цукровий дiабет 2 типу. Дотри-
мувалась дiєти, дозованих фiзичних наван-
тажень, приймала фiтопрепарати. При об-
стеженнi глiкемiя натщесерце в межах -
7,8-8,6 ммоль/л, НвА1с - 7,9%. Зрiст - 164
см, вага - 83 кг. З якого цукрознижуючого
препарату доцiльно розпочати медикамен-
тозну терапiю?

A. Метформiн
B. Глiбенкламiд
C. Глiмепiрид
D. Глiклазид
E. Iнсулiн

77. Хворий 27-ми рокiв скаржиться на бiль
у суглобах нижнiх кiнцiвок, гнiйне видiлен-
ня з очей, рiзь та бiль при видiленнi сечi.
Захворiв гостро. В анамнезi: грип. Багато
курить, зловживає алкоголем. Робота по-
в’язана з вiдрядженнями. Який можливий
етiологiчний фактор цiєї хвороби?

A. Хламiдiї
B. Аденовiрус
C. Стрептококи
D. Стафiлококи
E. Кандиди

78.У хворої 46-ти рокiв дiарея з видiленням
великої кiлькостi кашкоподiбного калу не-
приємного запаху без домiшки кровi й без
тенезмiв, здуття живота, втрата маси тi-
ла. При об’єктивному обстеженнi помiрна
болiснiсть у мезогастрiї та лiвому флан-
ку живота. В копрологiчному дослiдженнi:
стеаторея за рахунок нейтрального жиру,
креаторея. Найбiльш рацiональним є при-
значення:

A.Полiферментних препаратiв
B. Холiнолiтикiв
C. Метронiдазолу та лоперамiду
D.Антацидiв та спазмолiтикiв
E. Холiнолiтикiв та антибактерiальних
препаратiв

79. Хворий пiсля переохолодження посту-
пив у приймальне вiддiлення лiкарнi iз
скаргами на рiзкий бiль у попереку, пiдви-
щення температури тiла до 38oC . Приймав
аспiрин. В кровi: лейкоцити - 10, 5 · 109/л,
еоз.- 5%, пал.- 8%, сегм.- 51%, лiмф.- 32%,
мон.- 4%, швидкiсть осiдання еритроцитiв
- 28 мм/год. У сечi: бiлок - 0,6 г/л, лейкоци-
ти - вкривають все поле зору, багато слизу.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий пiєлонефрит
B. Хронiчний пiєлонефрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Тубулоiнтерстицiйний нефрит
E.Пiдгострий злоякiсний гломерулонефрит

80. Хворий 26-ти рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на остуду, нежить, сухий ка-
шель, лихоманку до 38oC . В ходi огляду:
стан середньої важкостi, на шкiрi спини,
живота та кiнцiвок блiдо-рожевi дрiбнi не-
зливнi плями. Пальпуються збiльшенi по-
тиличнi, аксiлярнi лiмфовузли. Вiдомостей
про щеплення немає. Яка iмовiрна етiоло-
гiя даного захворювання?

A. Вiрус краснухи
B. Вiрус Епштейна-Барр
C. Стрептокок
D. Вiрус епiдемiчного паротиту
E.Менiнгокок
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1. Хвора 32-х рокiв вiдмiчає на переднiй
поверхнi шиї пухлиноподiбне утворення,
яке з’явилось два роки тому. Останнi три
мiсяцi пухлина швидко збiльшується, з’я-
вились перешкоди при ковтаннi, розмо-
вi, вiдчуття тиску пухлиною. Об’єктивно:
шкiра звичайної вологостi, пульс - 80/хв.,
ритмiчний, артерiальний тиск - 130/80 мм
рт.ст. В правiй частцi щитоподiбної зало-
зи визначається вузол 3,0х3,5 см, щiльний,
горбистий, змiщується пiд час ковтання.
На сканограмi в щитоподiбнiй залозi - ”хо-
лодний вузол”. Назвiть попереднiй дiагноз:

A. Рак щитоподiбної залози
B. Аденома щитоподiбної залози
C. Кiста щитоподiбної залози
D. Вузловий зоб
E. Аутоiмунний тиреоїдит

2. У хворого пiсля операцiї з приводу фле-
гмони лiвого стегна перебiг захворювання
ускладнився розвитком сепсису. На 7-му до-
бу вираженi симптоми загальної запальної
реакцiї, в кровi ознаки токсичної анемiї,
прогресуюча гiпопротеїнемiя, рiвень бiлi-
рубiну - 40 мкмоль/л, АлАТ i АсАТ у 2,5 ра-
зи вище норми. Зберiгається олiгурiя (700
мл сечi за добу). Визначте фазу клiнiчного
перебiгу сепсису:

A. Катаболiчна
B. Напружена
C. Анаболiчна
D. Реабiлiтацiйна
E. Змiшана

3. 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 вияви-
ли побiлiлi кiнчики пальцiв рук i нiг, втрату
чутливостi. Розпочато вiдiгрiвання ураже-
них дiлянок, знову з’явилася болючiсть i
поколювання у пальцях. Блiде забарвлен-
ня перейшло у багряне, поколювання ще-
зло, з’явилося легке свербiння i невелика
набряклiсть пальцiв. Визначте ступiнь вiд-
мороження у дитини:

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

4. Хворий 16-ти рокiв звернувся до лiкаря
ЛОРа зi скаргами на високу температуру,
бiль у горлi. Захворiв два днi тому пiсля
того, як з’їв двi порцiї морозива. Фаринго-
скопiя: слизова оболонка пiднебiнних ми-
гдаликiв гiперемована, у лакунах гнiйний
ексудат. Який попереднiй дiагноз?

A. Лакунарна ангiна
B.Фолiкулярна ангiна
C. Дифтерiя
D. Гострий фарингiт
E.Ангiна Симановського-Венсана

5. Хвора 35-ти рокiв скаржиться на ви-
соку температуру тiла, болi в верхньо-
зовнiшньому квадрантi правої сiдницi, що
з’явилися пiсля iн’єкцiї. Хворiє протягом 3
дiб. В мiсцi iн’єкцiї - гiперемiя шкiри, болю-
чий iнфiльтрат з розм’якшенням в центрi.
Встановлено дiагноз: постiн’єкцiйний аб-
сцес правої сiдницi. Яка подальша тактика
хiрурга?

A. Розкриття абсцесу, санацiя i дренування
порожнини
B. Госпiталiзацiя, призначення антибiотикiв,
УВЧ
C.Пункцiя абсцесу, видалення гною з насту-
пним введенням антисептикiв
D. Низькоiнтенсивне лазерне випромiню-
вання по 10-15 хвилин на праву сiдницю
E. Жарознижуючi препарати, масаж i сухе
тепло на праву сiдницю

6. У хворої 65-ти рокiв при пальпацiї живо-
та в областi пупка i вище пухлина розмi-
ром 13х8 см, помiрно болюча, не змiщу-
ється, пульсує. Аускультативно: систолi-
чний шум. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A.Аневризма черевної аорти
B.Пухлина шлунка
C. Артерiовенозна аневризма
D.Недостатнiсть трьохстулкового клапана
E.Недостатнiсть двостулкового клапана

7. Хворий 41-го рокiв, мисливець, скаржи-
ться на важкiсть у дiлянцi правого пiдре-
бер’я. Iнших скарг немає. В анамнезi: рiк
тому безпричинна кропивниця i свербiж
шкiри. Об’єктивно: край печiнки пальпує-
ться на 3 см нижче реберної дуги, заокру-
глений, неболючий. Iншої патологiї при
фiзикальному дослiдженнi хворого вия-
вити не вдалося. Температура нормальна.
При рентгенологiчному дослiдженнi ви-
значається випинання в дiлянцi правого
купола дiафрагми напiвсферичної форми.
Про яке захворювання можна думати в да-
ному випадку?

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

8. Хворий 32-х рокiв скаржиться на бiль в
нижнiх кiнцiвках, особливо пiд час ходи,
перемiжну кульгавiсть, вiдчуття занiмiн-
ня в пальцях ступнiв, похолодання кiнцi-
вок, неспроможнiсть пройти бiльше 100 м.
Спить з опущеною ногою. Пацiєнт палить
з 16 рокiв, зловживає алкоголем. Лiва ни-
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жня кiнцiвка холоднiша за праву, виявля-
ється сухiсть шкiри кiнцiвок, пульсацiя на
артерiях ступнiв не визначається, на сте-
гнових артерiях збережена. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Облiтеруючий ендартерiїт
B. Дiабетична ангiопатiя
C. Синдром Лерiша
D. Хвороба Рейно
E. Глибинний тромбофлебiт

9. Хворий 50-ти рокiв надiйшов зi скарга-
ми на наявнiсть кровi в сечi. Болю, пору-
шення сечовипускання не спостерiгалося.
Макрогематурiя продовжується протягом
3 днiв. Об’єктивно: нирки не пальпуються,
надлобкова дiлянка без особливостей, зов-
нiшнi статевi органи без патологiї. В ходi
ректального дослiдження - передмiхурова
залоза не збiльшена, не болюча, нормаль-
ної будови. Пiд час цистоскопiї змiн не ви-
явлено. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

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

10. До травмпункту звернувся пацiєнт з
травмою нижньої третини волярної по-
верхнi передплiччя, заподiяною склом.
Об’єктивно: порушено згинання IV i V
пальцiв, знижена чутливiсть внутрiшньої
тильної i долонної поверхонь кистi i IV
пальця. Який нерв травмовано?

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

11. Хворий 59-ти рокiв скаржиться на бо-
лi у лiвому оцi та лiвiй половинi голови,
значне зниження зору в лiвому оцi, нудо-
ту i блювання. Гострота зору правого ока -
1,0. Гострота зору лiвого ока - 0,03, з коре-
кцiєю не полiпшується. Внутрiшньоочний
тиск правого ока - 21 мм рт.ст., лiвого ока
- 65 мм рт.ст. У лiвому оцi на склерi застiй-
на iн’єкцiя. Рогiвка набрякла, потовщена.
Передня камера мiлка, волога, прозора. Зi-
ниця розширена, на свiтло не реагує, очне
дно не видно. Який найбiльш ймовiрний дi-
агноз?

A. Гострий напад глаукоми лiвого ока
B. Гострий iридоциклiт лiвого ока
C. Внутрiшньоочна пухлина II ст. лiвого ока
D. Ендофтальмiт лiвого ока
E. Панофтальмiт лiвого ока

12. На 15-ту добу пiсля дрiбної травми пра-
вої ступнi хворий вiдчув нездужання, стом-
люванiсть, дратiвливiсть, головний бiль,
пiдвищення температури тiла, вiдчуття

стискання, напруження та посмикування
м’язiв правої гомiлки. Про яке захворю-
вання можна подумати?

A.Правець
B.Анаеробна газова гангрена
C. Бешиха
D. Гострий тромбофлебiт
E. Тромбоемболiя пiдколiнної артерiї

13. У потерпiлого опiкова травма 15% по-
верхнi тiла II-III ст. На 20-ту добу пiсля
травми у хворого спостерiгається рiзке пiд-
вищення температури тiла, загальна слаб-
кiсть, прискорене везикулярне дихання, за-
гострення рис обличчя, артерiальний тиск
- 90/50 мм рт.ст., пульс - 112/хв. Яке ускла-
днення можна припустити?

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

14.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
бере участi в актi дихання, напружений, пiд
час пальпацiї рiзко болiсний, спостерiгає-
ться захисне напруженням’язiв живота, по-
зитивнi симптоми подразнення очеревини,
спостерiгається зникнення печiнкової ту-
постi. Артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст.,
пульс - 120/хв. Подальша тактика лiкуван-
ня:

A. Лапаротомiя
B. Лапароскопiя
C. Холод на живiт
D. Ультразвукове дослiдження
E.Проведення лапароцентезу

15. Хвора 48-ми рокiв надiйшла до хiрур-
гiчного вiддiлення з ранами стегна. При
оглядi встановлено, що поверхня рани
вкрита брудно-сiрим нальотом з неприєм-
ним солодкуватим запахом. Рановий вмiст
нагадує малинове желе. Шкiрнi покриви
навколо рани напруженi, блискучi. При
пальпацiї тканин спостерiгається помiрна
крепiтацiя. Яка мiкрофлора найбiльш iмо-
вiрно стала причиною запалення?

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

16. У хворої 58-ми рокiв, пiдвищеного хар-
чування, пiсля нападу болiв у правому пiд-
ребер’ї з’явилася жовтушнiсть шкiрних по-
кровiв i кон’юнктиви склер, знебарвлений
кал, потемнiння сечi. Живiт роздутий, при
пальпацiї болючий у правому пiдребер’ї,
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пальпується збiльшена печiнка на 2-3 см.
У кровi: загальний бiлiрубiн - 90 мкмоль/л,
прямий - 60 мкмоль/л. Для уточнення дi-
агнозу який метод найбiльш iнформатив-
ний?

A. Ретроградна холангiопанкреатографiя
B. Внутрiшньовенна холеграфiя
C. Iнфузiйна холеграфiя
D. Черезшкiрна черезпечiнкова холеграфiя
E. УЗД гепатопанкреатобiлiарної зони

17. У хлопчика 11-ти рокiв протягом мiсяця
з’явились наростаючi болi в правiй стегно-
вiй кiстцi. В зонi болю визначається не-
рухома, болюча, без чiтких контурiв пу-
хлина. Скарги на загальне нездужання,
кволiсть, пiдвищення температури тiла до
39oC . Рентгенологiчно: вiдмiчається роз-
ширення кiстково-мозкового каналу, дрi-
бно вогнищеве руйнування губчастої тка-
нини кiстки та пластинчасте, цибулинопо-
дiбне розшарування її кiркового шару. Яка
найбiльш вiрогiдна патологiя, що зумов-
лює таку картину?

A. СаркомаЮїнга
B. Остеогенна саркома
C. Фiбросаркома
D. Хондросаркома
E. Юкстакортикальна саркома

18. Чоловiк 43-х рокiв скаржиться на наяв-
нiсть випинання в правiй пахвиннiй дiлянцi,
яке збiльшується пiд час натуги. Хворiє 6
мiсяцiв, за цей час випинання збiльшилось.
В правiй пахвиннiй дiлянцi видно еласти-
чне випинання розмiрами 8х5 см. Пiд час
пальпацiї воно зникає, пiсля цього звiль-
няється простiр мiж нiжками пупартової
зв’язки розмiром 4х4 см, над ним позитив-
ний симптом кашльового поштовху. Який
дiагноз можна припустити?

A. Правобiчна вправима пахвинна грижа
B. Правобiчна вправима стегнова грижа
C. Кiста правого сiм’яного канатика
D. Правобiчний пахвинний лiмфаденiт
E. Правобiчна вправима грижа дугласової
лiнiї

19.Хворому 78-ми рокiв з аденомою перед-
мiхурової залози виконано грижосiчення
з приводу прямої пахвинної грижi. Пiсля
операцiї вiдсутнє сечовипускання. Над ло-
ном визначається збiльшений сечовий мi-
хур. Що необхiдно виконати?

A. Катетеризацiю сечового мiхура
B. Покласти на дiлянку сечового мiхура
холод
C. Призначити УВЧ на пiсляоперацiйну
рану
D. Призначити внутрiшньом’язово прозе-
рин
E. Призначити пiдшкiрно спазмолiтики

20. Хворий 38-ми рокiв доставлений маши-

ною швидкої допомоги до хiрургiчного вiд-
дiлення зi скаргами на загальну слабкiсть,
нездужання, чорний кал. Пiд час огляду
хворий блiдий, спостерiгаються крапковi
крововиливи на шкiрi тулуба та кiнцiвках.
При пальцевому дослiдженнi на рукавичцi
чорний кал. У кровi: Hb- 108 г/л, тромбо-
цитопенiя. В анамнезi: подiбний стан спо-
стерiгався 1 рiк тому. Встановiть дiагноз:

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

21. Хворий 30-ти рокiв звернувся до сiмей-
ного лiкаря через 2 мiсяцi пiсля операцiї
з приводу вiдкритого перелому плечової
кiстки. Об’єктивно: стан хворого задовiль-
ний, в дiлянцi операцiйної рани є нориця
з незначним гнiйним видiленням, почерво-
нiння, флюктуацiя. На рентгенограмi: де-
струкцiя плечової кiстки з секвестрами.
Яке ускладнення виникло у хворого в пi-
сляоперацiйному перiодi?

A.Посттравматичний остеомiєлiт
B. Гематогенний остеомiєлiт
C. Нагноєння рани
D.Пiслятравматична флегмона
E. Лiгатурна нориця

22. У парубка через 3 години пiсля трав-
ми з’явилася брадикардiя - 46/хв., анiзоко-
рiя D>S, гемiгiперрефлексiя S>D, гемiгiпе-
стезiя злiва, судомний синдром. Який най-
бiльш точний метод обстеження слiд засто-
сувати для уточнення характеру процесу?

A. КТ головного мозку
B. Рентгенографiя черепу
C. Електроенцефалографiя
D. Ехо-енцефалографiя
E. Люмбальна пункцiя

23. На вулицi знайдено труп жiнки 24-х
рокiв з iмовiрним отруєнням. Пiсля огля-
ду мiсця подiї та трупа слiдчий призначив
судово-медичне дослiдження. Вiдповiдно
до чинного Кримiнально-процесуального
кодексу України призначення такого до-
слiдження в цьому випадку є обов’язковим
для:

A. Визначення причини смертi
B. Визначення роду смертi
C. Визначення давнини настання смертi
D. Визначення виду смертi
E. Визначення механiзму настання смертi

24. Хворий 37-ми рокiв скаржиться на бiль
в хребтi, скутiсть рухiв. Хворiє 7 рокiв.
Об’єктивно: ”кругла спина”, рухiв у всiх
вiддiлах хребта немає. На рентгенограмi:
хребет - ”бамбукова палка”. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
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A. Анкiлозивний спондилоартрит
B. Остеохондроз
C. Деформiвний спондилiт
D. Туберкульозний спондилiт
E. Спондилолiстез

25.У хворого 30-ти рокiв через 3 доби пiсля
розкриття флегмони шиї з’явилися скар-
ги на задишку, гарячку, болi за грудниною,
що посилювалися пiд час закидання голови
назад. Стан хворого прогресивно погiршу-
вався. В ходi рентгенологiчного обстежен-
ня виявлено розширення тiнi середостiння
й зниження прозоростi його вiддiлiв. Яке
ускладнення розвинулося в даного хворо-
го?

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

26. До хiрургiчного вiддiлення доставлено
постраждалого з колото-рiзаною раною
верхньої третини правого стегна. Пiд час
огляду на внутрiшнiй поверхнi правого сте-
гна у верхнiй третинi колото-рiзана рана
3,0-0,5-2,0 см, з глибини рани пульсуючим
струменем витiкає яскраво-червона кров.
Визначте характер кровотечi:

A. Артерiальна
B. Венозна
C. Паренхiматозна
D. Капiлярна
E. Змiшана

27. У хворого 47-ми рокiв на тлi розви-
тку гострого флегмонозного ларингiту з’я-
вилися ознаки декомпенсованого стенозу
гортанi: iнспiраторна задишка у станi спо-
кою, вимушене положення хворого, синю-
шнiсть шкiрних покривiв, якi покритi холо-
дним потом, тахiкардiя, пульс слабкого на-
повнення, зниження артерiального тиску.
Визначте ургентну лiкувальну тактику:

A. Трахеостомiя
B. Пероральне використання гiпосенсибiлi-
зуючих речовин та бронхолiтикiв
C. Внутрiшньовенне введення дегiдрацiйних
речовин
D. Введення глюкокортикоїдних гормонiв
E. Оксигенотерапiя

28. У хворого 31-го року пiд час рентгено-
логiчного обстеження серця з контрасто-
ваним стравоходом при тугому заповнен-
нi в середнiй третинi стравоходу на заднiй
стiнцi виявлений крайовий дефект напов-
нення з чiтким овальним контуром розмi-
ром 1,8х1,3 см. Складки слизової оболон-
ки збереженi, огинають вказаний дефект,
перистальтика i еластичнiсть стiнок не змi-
ненi. Скарг з боку травного каналу не пре-
д’являв. Яким буде попереднiй дiагноз?

A.Пухлина стравоходу
B.Ахалазiя кардiї
C. Опiк стравоходу
D. Дивертикул
E. Стравохiд Баррета

29. Хворий 25-ти рокiв госпiталiзований зi
скаргами на бiль внизу живота та правiй
поперековiй дiлянцi, що виник добу тому.
Загальний стан хворого середньої важко-
стi, температура тiла - 38,2oC , частота сер-
цевих скорочень - 102/хв. Язик сухий, живiт
болючий при глибокiй пальпацiї в правiй
здухвиннiй дiлянцi та в дiлянцi трикутника
Птi. Позитивний симптом Яуре-Розанова,
Габая. Який Ваш попереднiй дiагноз?

A. Гострий апендицит
B.Правобiчна ниркова колька
C. Пухлина слiпої кишки
D. Кишкова непрохiднiсть
E. Гострий холецистит

30. У хворого 45-ти рокiв з дiагнозом го-
строго абсцесу легенi раптово виник рiз-
кий бiль в груднiй клiтцi справа, задишку
до 30/хв., при оглядi - цiаноз обличчя, ди-
хання поверхневе часте. Аускультативно -
дихання рiзко ослаблене на всьому протя-
зi правої легенi, перкуторно - коробковий
звук на верхiвцi з притуплення в нижнiй
частцi. Яке ускладнення виникло у даного
хворого?

A.Пiопневмоторакс
B.Плевропневмонiя
C. Пневмоторакс
D. Гострий медiастинiт
E.Перфорацiя стравоходу

31. Дитина 5-ти рокiв доставлена в ЛОР-
вiддiлення каретою швидкої допомоги зi
скаргами на кашель, утруднене дихання. З
анамнезу: дитина гралася з конструктором,
несподiвано закашлялась, з’явилось утру-
днене дихання. При оглядi: перiодичний
кашель, утруднений видих, вiдставання лi-
вої половини грудної клiтки при диханнi.
Аускультативно: визначається послаблене
дихання злiва, перкуторно: тимпанiт, при
рентгеноскопiї - змiщення органiв середо-
стiння вправо. Встановiть дiагноз:

A. Стороннє тiло лiвого бронха, клапанний
бронхостеноз
B. Стороннє тiло правого бронха, клапан-
ний бронхостеноз
C. Стороннє тiло трахеї
D. Стороннє тiло лiвого бронха, повний
бронхостеноз
E. Стороннє тiло правого бронха, неповний
бронхостеноз

32. В опiкове вiддiлення доставлений по-
терпiлий, який близько 6 годин тому отри-
мав ураження полум’ям пiд час пожежi. На
тулубi сухий некроз сiро-коричневого ко-
льору, котрий охоплює 3/4 його периметру.
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Мiсцями дрiбнi мiхурi з геморагiчним вмi-
стом, обривки епiдермiсу. У чому буде по-
лягати мiсцеве лiкування?

A. Декомпресiйна некректомiя
B. Хiмiчний некролiз
C. Пункцiя мiхурiв
D. Некректомiя з ксенопластикою
E. Некректомiя з аутодермопластикою

33.Жiнка 30-35-ти рокiв знепритомнiла 3-5
хвилин тому. Пiд час огляду шкiрнi покри-
ви блiдi, пульс на сонних артерiях вiдсутнiй,
самостiйне дихання вiдсутнє, зiницi розши-
ренi, на оклик не вiдповiдає, атонiя. Можна
припустити, що в потерпiлої:

A. Клiнiчна смерть
B. Бiологiчна смерть
C. Синкопальний стан
D. Смерть головного мозку
E. Коматозний стан

34. Три днi тому у хлопчика з-пiд нiгтьової
пластинки видалено стороннє тiло. Через 3
днi з’явився рiзкий пульсуючий бiль в кiнцi
нiгтьової фаланги, особливо при натискан-
нi, гiперемiя нiгтьового валика, пiднялась
температура тiла до 38,5oC , змiнився колiр
нiгтьової пластинки. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Пiднiгтьовий панарицiй
B. Бешиха
C. Паронiхiя
D. Еризiпелоїд
E. Абсцес

35. 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, безболiсна, м’яка, ру-
хома. Аналiз кровi: пiдвищений рiвень Т3,
Т4 та знижений ТТГ. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

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

36.У хворої 57-ми рокiв при плановому уль-
тразвуковому дослiдженнi виявлено об’єм-
не гетерогенне утворення правої нирки.
Назвiть найбiльш iнформативний метод дi-
агностики пухлини нирки:

A. Спiральна комп’ютерна томографiя
B. Екскреторна урографiя
C. Ретроградна пiєлографiя
D. Радiоiзотопна ренографiя
E. Трьохсклянковий аналiз сечi

37. 40-рiчний потерпiлий у дорожньо-
транспортнiй пригодi отримав пошкоджен-
ня: закритий перелом дiафiза стегнової кiс-

тки, струс мозку, множиннi переломи ре-
бер, гемопневмоторакс, ”скальпованi” ра-
ни гомiлки. Якi пошкодження потребують
першочергової уваги?

A. Множиннi переломи ребер, гемопневмо-
торакс
B. Закритий перелом дiафiза стегнової
кiстки
C. Струс мозку
D. ”Скальпованi” рани гомiлки
E.Пошкодження еквiвалентнi

38.На залiзничному переїздi пасажирський
потяг зiткнувся з автобусом. Внаслiдок зi-
ткнення загинуло 26 пасажирiв автобуса,
ще 18 отримали механiчнi ураження рiзно-
го ступеня важкостi. Де i ким буде надава-
тися постраждалимквалiфiкована медична
допомога?

A. У лiкувально-профiлактичних установах
терапевтами i хiрургами загального профi-
лю
B. На межi вогнища ураження бригадами
постiйної готовностi першої черги
C. На межi вогнища ураження спецiалiзова-
ними бригадами постiйної готовностi другої
черги
D. У лiкувально-профiлактичних установах
спецiалiзованими бригадами постiйної го-
товностi другої черги
E. Усiма вище перерахованими медичними
працiвниками в лiкувальних установах

39. У хворого 45-ти рокiв, який тиждень
тому перенiс операцiю на серцi, самопо-
чуття погiршилося: турбують задуха в спо-
кої, бiль за грудиною з iррадiацiєю в шию,
виражена слабкiсть. Об’єктивно: гектична
температура тiла. Границi серця розшире-
нi, верхiвковий поштовх ослаблений. Ау-
скультативно - шум тертя перикарда. Най-
бiльш iмовiрний дiагноз:

A. Гострий перикардит
B. Гостра аневризма серця
C. Iнфаркт мiокарда
D. Гостра мiогенна дилатацiя серця
E. Тромбоемболiя легеневої артерiї

40. Хворий 45-ти рокiв доставлений маши-
ною швидкої допомоги в ургентну клiнiку
зi скаргами на болi в поперековiй дiлянцi,
що виникають несподiвано, часте болюче
сечовидiлення, блювання. Об’єктивно: бо-
лючiсть в поперековiй дiлянцi, позитивний
симптом Пастернацького, бiль при паль-
пацiї нирок та по ходу сечовода справа. В
сечi: бiлок, свiжi еритроцити, лейкоцити.
Який попереднiй дiагноз?

A. Сечокам’яна хвороба, ниркова колiка
B. Гострий пiєлонефрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Гостра ниркова недостатнiсть
E.Полiкiстоз нирок
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1. У новонародженої дiвчинки оцiнка за
шкалою Апгар на 1-5 хвилинах 7-8 балiв.
Пiд час пологiв спостерiгалося короткоча-
сне утруднення при виведеннi плечового
поясу. Пiсля народження у дитини спосте-
рiгається порушення функцiї проксималь-
ного вiддiлу та вимушене положення пра-
вої ручки. Плече повернуто досередини,
лiкоть розiгнутий, вiдмiчається пронацiя
передплiччя, верхня кiнцiвка у виглядi ”ру-
ки ляльки”. Який клiнiчний дiагноз у даної
дитини?

A. Парез Дюшена-Ерба
B. Травма грудного вiддiлу хребта
C. Остеомiєлiт правої ручки
D. Внутрiшньочерепний крововилив
E. Травма м’яких тканин правої ручки

2. Дитина захворiла гостро, з’явилися за-
гальна слабкiсть, болi у суглобах, пiдвищи-
лась температура, пiзнiше з’явився шкiр-
ний висип у виглядi еритематозних плям
величиною 2-5 мм, що супроводжується
свербежем i має геморагiчний характер.
Вiдзначається болiснiсть i припухлiсть ве-
ликих суглобiв, перiодично виникають пе-
реймоподiбнi болi у навколопупковiй дi-
лянцi i ознаки кишкової кровотечi. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Геморагiчний васкулiт
B. Скарлатина
C. Геморагiчний менiнгоенцефалiт
D. Стрептодермiя
E. Ревматизм

3. Дiвчинка 13-ти рокiв останнi два тижнi
скаржиться на задишку, появлення набряку
в областi гомiлок та стоп пiсля фiзичного
навантаження. Пiсля нiчного сну набряки
значно зменшуються. При клiнiчному об-
стеженнi виявляється збiльшення печiнки,
грубий систолiчний шум над дiлянкою сер-
ця. Аналiзи сечi i кровi не змiненi. Яке най-
бiльш iмовiрне походження набрякiв у цiєї
дитини?

A. Серцева недостатнiсть
B. Нефротичний синдром
C. Гострий пiєлонефрит
D. Ангiоневротичний набряк
E. Цироз печiнки

4. Мати дитини 5-ти рокiв виявила на го-
ловi велику дiлянку ”облисiння” до 3 см у
дiаметрi. Усе волосся у вогнищi уражен-
ня обламане на рiвнi 5-6 мм. Напередоднi
дитина гладила бродячу кiшку. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Мiкроспорiя
B. Поверхнева трихофiтiя
C. Глибока трихофiтiя
D. Псорiаз
E. Колове облисiння

5. У дитини 2-х рокiв з довготривалим ка-

шлем i субфебрильною температурою тiла
пiсля ГРВI з’явились задишка, цiаноз носо-
губного трикутника, притуплення перку-
торного звуку i ослаблення дихання в ни-
жнiй долi правої легенi, невелике змiщен-
ня середостiння лiворуч. Яке з перелiчених
нижче патологiчних станiв у легенях могло
викликати подiбну клiнiчну картину?

A. Плеврит
B. Емфiзема
C. Пневмонiя
D. Ателектаз
E. Бронхiт

6. У дитини 4-х мiсяцiв з менiнгококцемiєю
при зверненнi: акроцiаноз, кiнцiвки холо-
днi, тахiпное, пульс ниткоподiбний, артерi-
альний 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

7. У дитини 2-х рокiв, яка хворiє на го-
стру респiраторну вiрусну iнфекцiю, вно-
чi несподiвано з’явилася задишка iз затру-
дненим вдихом. Об’єктивно: шкiра блiда,
периоральний цiаноз, легкий акроцiаноз.
Дихання гучне, частота дихальних рухiв -
32/хв. При диханнi вiдмiчається втягуван-
ня яремної, над- та пiдключичних ямок.
При аускультацiї дихання жорстке. Тони
серця яснi, звучнi, частота серцевих скоро-
чень - 120/хв. Розвиток якого захворюван-
ня ускладнив перебiг гострої респiраторної
вiрусної iнфекцiї?

A. Стенозуючий ларинготрахеїт
B. Стороннє тiло дихальних шляхiв
C. Обструктивний бронхiт
D. Бронхiолiт
E. Бронхiальна астма

8. У дитини 1-го року, що перенесла гостру
респiраторну вiрусну iнфекцiю (ГРВI),
на 2-й день захворювання у нiчний час ра-
птово з’явилося шумне дихання з утрудне-
ним вдихом, втяжiнням мiжреберних про-
мiжкiв, гавкаючий кашель. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

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

9. До клiнiки надiйшов хлопчик 10-ти рокiв
з симптомами артриту i мiокардиту, якому
на пiдставi клiнiчного огляду поставлено
попереднiй дiагноз: ювенiльний ревматої-
дний артрит. Який симптом є найбiльш зна-
чущим для дiагностики цього захворюван-
ня?
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A. Ранкова скутiсть рухiв в суглобах
B. Зональна гiперемiя суглоба
C. Ураження великих суглобiв
D. Збiльшення розмiрiв серця
E. Збiльшення частоти серцевих скорочень

10. У дiвчинки 7-ми рокiв, що двiчi лiкува-
лася антибактерiальними препаратами з
приводу iнфекцiї сечових шляхiв, за дани-
ми УЗД не має грубих вад нирок, спостерi-
гається рецидив лейкоцитурiї, бактерiурiї,
пiдвищилась температура тiла до 38,5oC ,
з’явився бiль в поперековiй дiлянцi злiва.
Яке дослiдження необхiдно провести в пер-
шу чергу для уточнення причини рециду-
вання сечової iнфекцiї?

A. Мiкцiйна цистоуретрографiя
B. Екскреторна урографiя
C. Ретроградна пiєлографiя
D. Iмунограма
E. Радiоiзотопна ренографiя

11. Дитинi 1 рiк. Пiсля введення прикор-
му впродовж останнiх мiсяцiв вiдмiчається
втрата апетиту, проноси с видiленням ве-
ликої кiлькостi калу, iнодi блювання, тем-
пература тiла нормальна. Маса тiла - 7 кг,
дитина дуже блiда, набряки на ногах, живiт
дуже збiльшений в об’ємi. У копрограмi
багато жирних кислот i мил. Встановлено
дiагноз: целiакiя, призначена аглютенова
дiєта. Що виключається з харчування при
цiй дiєтi?

A. Злаковi - пшениця, овес
B. Молоко та молочнi продукти
C. Фрукти
D. Бiлок тваринний
E. Легкозасвоюванi вуглеводи

12. Хлопчик 7-ми рокiв перебуває на стацi-
онарному 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 найiмовiрнi-
ше має мiсце у хворого?

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

13. У дитини 3-х мiсяцiв з ознаками рахi-
ту мають мiсце симптоми Хвостека, Трус-
со, Маслова. Добу тому батьки спостерiга-
ли напад цiанозу, витрiшкуватiсть, дитина
не дихала, вкрилась липким потом. Через
одну хвилину настав гучний видих, пiсля

чого стан нормалiзувався. Яка основа ви-
никнення вищезазначених симптомiв за-
хворювання дитини?

A. Зниження рiвня кальцiю кровi
B. Пiдвищення рiвня кальцiю кровi
C. Зниження рiвня фосфору кровi
D. Пiдвищення рiвня фосфору кровi
E. Метаболiчний ацидоз

14. У хлопчика 14-ти рокiв бронхiальна
астма середньої важкостi, перiод заго-
стрення. Який препарат необхiдно призна-
чити для зняття гострого нападу експiра-
торної задишки у домашнiх умовах?

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

15. У новонародженого термiном гестацiї
31 тиждень спостерiгаються гiпотонiя та
пригнiчення свiдомостi. Гематокрит - 35%,
а в загальному аналiзi лiквору виявлено
пiдвищену кiлькiсть еритроцитiв, бiлка та
знижений вмiст глюкози. Цi данi вiдповiда-
ють клiнiчнiй картинi:

A. Внутрiшньочерепного крововиливу
B. Менiнгiту
C. Сепсису
D. Анемiї
E. Внутрiшньоутробної iнфекцiї

16. 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

17. У дитини у вiцi 3-х тижнiв на шкiрi гру-
дей, живота утворилися великi пухирi з
гнiйним вмiстом, що швидко лопаються.
Вкажiть попереднiй дiагноз:

A. Пухирчатка новонароджених
B. Везикулопустульоз
C. Токсична еритема
D. Сифiлiтична пухирчатка
E. Псевдофурункульоз

18. У дитини через 10 годин пiсля наро-
дження з’явилися жовтяниця, гiпотонiя,
гiпорефлексiя, виявлена помiрна гепато-
спленомегалiя. Випорожнення i сеча зви-
чайного кольору. Бiлiрубiн пуповинної
кровi - 51 мкмоль/л за рахунок непрямого,
в венознiй кровi: еритроцити - 3, 5 · 1012/л,
Нb- 140 г/л, ретикулоцити - 1,5%, бiлiрубiн
- 111 мкмоль/л, прямий - 11 мкмоль/л, АЛТ-
40 Од/л, АСТ- 30 Од/л. Група кровi матерi
- А (II) Rh (-), дитини - А (II) Rh (+). Яке
лабораторне дослiдження дозволить пiд-
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твердити дiагноз?

A. Проба Кумбса
B. Дослiдження маркерiв вiрусного гепати-
ту
C. Визначення осмотичної резистентностi
еритроцитiв
D. Еритроцитометрiя
E. Визначення в еритроцитах глюкозо-6-
фосфат дегiдрогенази

19. У стацiонарi з приводу пневмонiї зна-
ходиться дитина 6-ти мiсяцiв, яка перебу-
ває на природньому вигодовуваннi. Пiсля
одужання лiкар рекомендує матерi ввести
перший прикорм. Якi з наведених проду-
ктiв слiд рекомендувати в якостi першого
прикорму?

A. Овочеве пюре
B. Кисломолочнi продукти
C. Терте яблуко
D. Манна каша
E. Гречана каша

20. Дитина 5-ти рокiв хворiє 2 тижнi. Спо-
чатку з’явилися напади кашлю, потiм - ре-
призи. Пiд час кашлю обличчя хворого
червонiє, вени шиї набухають. Напади ка-
шлю закiнчуються блюванням. На рент-
генограмi: пiдсилення бронхiального ма-
люнка. Аналiз кровi: лейкоцити - 16 · 109/л,
лiмф.- 72%, швидкiсть осiдання еритроци-
тiв - 4 мм/год. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Кашлюк
B. Обструктивний бронхiт
C. Пневмонiя
D. Аденовiрусна iнфекцiя
E. Стороннє тiло

21. У дитини 3-х рокiв задишка, яка по-
легшується в сидячiй позi, випадки втрати
свiдомостi та судом, затримка фiзичного
розвитку, цiаноз, симптом ”барабанних па-
личок”. На ехокардiоскопiї виявлено декс-
трапозицiю аорти, дефект мiжшлуночко-
вої перегородки, стеноз легеневої артерiї з
гiпертрофiєю правого шлуночка. Який дi-
агноз найбiльш iмовiрний?

A. Тетрада Фалло
B. Коарктацiя аорти
C. Транспозицiя магiстральних судин
D. Дефект мiжшлуночкової перегородки
E. Набута вада серця

22. Дiвчина 15-ти рокiв скаржиться на по-
яву пiсля психоемоцiйного навантаження
вiдчуття нестачi повiтря, запаморочення.
Полегшення настає пiсля прийому корва-
лолу. Об’єктивно: шкiра долонь та стоп
з мармуровим малюнком, гiпергiдрозом.
Клiнiчне та iнструментальне обстежен-
ня органiчних змiн з боку ЦНС, серцево-
судинної системи та органiв дихання не ви-
явило. Який дiагноз можна припустити?

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

23. У дитини 1,5 мiсяцiв, яка перебувала на
природньому вигодовуваннi, з народжен-
ня спостерiгаютьсящоденне блювання, не-
стiйкi рiдкi пiнявi випорожнення, метео-
ризм, що не пiддаються антибактерiальнiй
та пробiотичнiй терапiї, вiдсутня прибавка
в масi тiла. При переходi на вигодовуван-
ня сумiшшю ”NAN-низьколактозний” стан
дитини покращився. Яку патологiю можна
припустити?

A. Лактазна недостатнiсть
B. Кишковий лямблiоз
C. Iнфекцiйний ентерит
D. Медикаментозний ентерит
E. Функцiональна диспепсiя

24. Дiвчина 13-ти рокiв впродовж мiся-
ця скаржиться на стомлюванiсть, ниючий
бiль в правому пiдребер’ї, здуття живо-
та, закрепи. При пальпацiї живота пози-
тивнi симптоми Кера, Мерфi, Ортнера-
Грекова, точки болючостi Дежардена,
Мейо-Робсона негативнi. Бiлiрубiн загаль-
ний - 14,7 мкмоль/л, переважно непрямий,
АлАТ- 20 Од/л, АсАТ- 40 Од/л, амiлаза -
6,3 ммоль/л. При ехо-холецистографiї жов-
чний мiхур практично не скоротився. Вка-
жiть попереднiй дiагноз:

A. Дискiнезiя жовчовивiдних шляхiв за
гiпокiнетичним типом
B. Дискiнезiя жовчовивiдних шляхiв за
гiперкiнетичним типом
C. Хронiчний панкреатит
D. Гострий панкреатит
E. Хронiчний гепатит

25. Дитинi 3-х рокiв у зв’язку з захворюван-
ням на гостру респiраторну вiрусну iнфе-
кцiю призначено: бiсептол, парацетамол,
назоферон. На третiй день стан дитини
погiршився: з’явилися бiль у горлi, стома-
тит, кон’юнктивiт, гiперсалiвацiя, болючi
плями темно-червоного кольору на шиї,
обличчi, грудях та кiнцiвках, потiм на мi-
стi плям з’явились пухирi. Вiдмiчалось вра-
ження слизових оболонок навколо рота та
ануса. Який попереднiй дiагноз?

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

26. Хворий 10-ти рокiв надiйшов до клiнi-
ки зi скаргами на експiраторну задишку,
частота дихання - 30/хв. Погiршення ста-
ну пов’язує з змiною метеоумов. Хлопчик
стоїть на диспансерному облiку впродовж
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4-х рокiв з дiагнозом: бронхiальна астма,
3 ступiнь, персистуюча. Надання невiдкла-
дної допомоги слiд розпочати:

A. β2-агонiсти короткої дiї
B. Дексаметазон
C. Адреналiн
D. Еуфiлiн
E. Кларитин

27. Дитина 3-х рокiв надiйшла зi скаргами
на бiль у ногах, лихоманку, поганий апе-
тит. Об’єктивно: блiдiсть шкiри i слизових
оболонок, геморагiчний висип. Лiмфатичнi
вузли збiльшенi, щiльно-еластичної конси-
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 по-
переднiй дiагноз?

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

28. Дiвчинка 10-ти рокiв пiд час шкiльної
лiнiйки в спекотну погоду втратила свiдо-
мiсть. Температура тiла - 36,7oC . Об’єктив-
но: шкiрнi покриви блiдi, холоднi на до-
тик, зiницi розширенi. Артерiальний тиск -
90/50 мм рт.ст. Частота серцевих скорочень
- 58/хв. Яка патологiя має мiсце в даному
випадку?

A. Непритомнiсть
B. Симпатотонiчний колапс
C. Паралiтичний колапс
D. Сонячний удар
E. -

29. У дiвчинки 13-ти рокiв надлишок маси
тiла становить 30%, набирати вагу поча-
ла з 3-х рокiв. Сiмейний анамнез обтяже-
ний по ожирiнню. Зрiст i статевий розви-
ток вiдповiдають вiковим нормам. Апетит
надмiрний. Скарги на перiодичний голов-
ний бiль. Артерiальний тиск - 120/80 мм
рт.ст. Розподiл пiдшкiрно-жирової клiтко-
вини рiвномiрний, стриї вiдсутнi, юнацькi
вугри на шкiрi обличчя. Вкажiть форму
ожирiння:

A. Алiментарно-конституцiйне
B. Церебральне
C. Надниркове
D. Гiпоталамiчний синдром пубертатного
вiку
E. Гiпотиреоїдне

30. Дiвчинка 8-ми рокiв скаржиться на ча-
сте, болюче сечовипускання, невелики-
ми порцiями, нетримання сечi. Хворiє 2-й
день, захворювання пов’язує з переохоло-
дженням. Симптом Пастернацького нега-
тивний. Загальний аналiз кровi без пато-
логiчних змiн, в загальному аналiзi сечi:
лейкоцити - 20-30 в полi зору, еритроцити
- 40-50 в полi зору, незмiненi, бактерiурiя.
Вкажiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Цистит
B. Вульвiт
C. Пiєлонефрит
D. Гломерулонефрит
E. Сечокам’яна хвороба
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1. На 4-ту добу пiсля операцiї кесарево-
го розтину у жiнки з’явилась лихоманка,
бiль в животi, температура тiла пiднялась
до 39oC . Пульс - 104/хв. Двiчi було блюван-
ня. Хвора загальмована, язик сухий, обкла-
дений сiруватим нальотом. Живiт здутий.
Симптоми подразнення очеревини пози-
тивнi у всiх вiддiлах. Перистальтика не ви-
слуховується. Гази не вiдходять. Дно матки
на рiвнi пупка. Матка болюча при паль-
пацiї. Видiлення гнiйно-кров’янi, помiрнi.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Розлитий перитонiт
B.Метроендометрит
C. Прогресуючий тромбофлебiт
D. Пельвiоперитонiт
E. Параметрит

2. Першовагiтна у термiнi 20 тижнiв скар-
житься на болi внизуживота, мажучi кров’-
янистi видiлення зi статевих шляхiв. То-
нус матки пiдвищений, рухи плода вiдчу-
ває. Пiд час пiхвового дослiдження: матка
збiльшена вiдповiдно до термiну вагiтно-
стi, шийка матки вкорочена до 0,5 см, зов-
нiшнє вiчко вiдкрите на 2 см. Видiлення
кров’янистi, масткi. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. Загроза пiзнього аборту з кровотечею
B. Загроза пiзнього аборту без кровотечi
C. Пiзнiй аборт в ходу
D. Неповний пiзнiй аборт
E. Пiзнiй викидень, що не вiдбувся

3.Хвора 58-ми рокiв звернулась до жiночої
консультацiї зi скаргами на кров’янистi ви-
дiлення зi статевих шляхiв. Менопауза 8
рокiв. При гiнекологiчному дослiдженнi:
матка дещо збiльшена, щiльна на дотик,
обмежена в рухомостi, придатки матки не
визначаються, параметрiї вiльнi. При фра-
кцiйному вишкрiбаннi з порожнини матки
одержано значний мозкоподiбний зiшкрiб.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Рак тiла матки
B. Аденомiоз
C. Хорiонепiтелiома
D. Рак шийки матки
E. Гормонопродукуюча пухлина яєчникiв

4. Хвора 48-ми рокiв скаржиться на по-
рушення менструального циклу, мiсячнi
по 7-9 днiв, надмiрнi протягом останнього
пiврiччя. Вiдмiчає приливи жару до голо-
ви, безсоння, дратiвливiсть, головний бiль.
Шкiрнi покрови звичайного кольору. Ар-
терiальний тиск - 150/90 мм рт.ст., пульс -
90/хв., ритмiчний. Живiт м’який безболi-
сний. При бiмануальному дослiдженнi ма-
тка не збiльшена, придатки не визначаю-
ться. Склепiння вiльнi. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Клiмактеричний синдром
B.Передменструальний синдром
C. Адреногенiтальний синдром
D. СиндромШтейна-Левенталя
E.Мiома матки

5. Вагiтнiсть 40 тижнiв, положення плода
повздовжнє, головне передлежання. Розмi-
ри тазу: 26-29-31-20. Передбачувана маса
плода - 4800 г. Перейми продовжуються 12
годин, в останнi 2 години дуже болiснi, ро-
дiлля поводить себе дуже неспокiйно. Води
вiдiйшли 4 години тому. При зовнiшньому
обстеженнi контракцiйне кiльце на 2 паль-
цi вище пупка, ознака Генкеля-Вастена по-
зитивна. Серцебиття плода - 160/хв., глухе.
При внутрiшньому дослiдженнi: вiдкриття
шийки матки повне, передлежача голiвка
притиснута до входу в малий таз. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Загрозливий розрив матки
B. Завершений розрив матки
C. Бурхлива пологова дiяльнiсть
D. Передчасне вiдшарування нормально
розташованої плаценти
E.Анатомiчно вузький таз

6. Жiнка 23-х рокiв звернулася до жiночої
консультацiї зi скаргами на бiль, свербiж,
печiння у дiлянцi вульви, загальну слаб-
кiсть, нездужання, пiдвищення темпера-
тури тiла до 37,2oC , головний бiль. Об’є-
ктивно: у дiлянцi вульви на фонi гiперемiї i
набряку слизової визначаються множиннi
везикули до 2-3 мм у дiаметрi з прозорим
вмiстом. Який попереднiй дiагноз?

A. Генiтальна герпетична iнфекцiя
B. Сифiлiс первинний
C. Папiломавiрусна iнфекцiя
D. Рак вульви
E.Цитомегаловiрусна iнфекцiя

7. Жiнка з вагiтнiстю 8 тижнiв поскаржи-
лась на пiдвищення температури до 37,6oC ,
появи висипки на шкiрi по типу плямистої
екзантеми, збiльшення задньошийних та
потиличних лiмфовузлiв, появу незначних
кров’янистих видiлень зi статевих шляхiв.
Оглянута iнфекцiонiстом. Виставлено дiа-
гноз: червона висипка. Яка тактика лiкаря
акушера-гiнеколога?

A.Переривання вагiтностi
B.Призначення антибактерiальної терапiї
C. Призначення антивiрусної терапiї
D. Лiкування аборту, що розпочався
E.Призначення кровоспинної терапiї

8. Хвора 20-ти рокiв на десяту добу пiсля
виписки з пологового вiддiлення звернула-
ся зi скаргами на пiдвищення температури
тiла до 39oC , бiль у правiй молочнiй зало-
зi. Пiд час огляду: молочна залоза збiль-
шена, у верхньому зовнiшньому квадрантi
спостерiгається дiлянка гiперемiї, там же
пальпується ущiльнення з нечiткими кон-
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турами, лактостаз, флюктуацiя вiдсутня.
Лiмфатичнi вузли в правiй пахвовiй ямцi
збiльшенi, болючi. Вкажiть вiрний дiагноз:

A. Лактацiйний мастит
B. Абсцес
C. Бешиха
D. Дерматит
E. Пухлина

9. У першородiллi 30-ти рокiв на тлi па-
тологiчного прелiмiнарного перiоду, який
триває бiльше двох дiб, вилилися навколо-
плiднi води 6 годин тому, термiн вагiтностi
39 тижнiв. Регулярна пологова дiяльнiсть
вiдсутня. Передлежить голiвка плода над
входом у малий таз. Серцебиття плода чi-
тке, ритмiчне, 142/хв. При пiхвовому до-
слiдженнi: шийка матки ”незрiла”. Яка по-
дальша тактика?

A. Провести кесарiв розтин
B. Пiдготувати шийку матки простагланди-
нами
C. Стимулювати пологову дiяльнiсть окси-
тоцином
D. Очiкувати появи спонтанної пологової
дiяльностi
E. Пролонгувати вагiтнiсть на тлi антиба-
ктерiальної терапiї

10. Жiнка 23-х рокiв звернулася до гiнеко-
лога зi скаргами на довготривалi масткi
кров’янистi видiлення зi статевих шляхiв.
Затримка менструацiї 8 тижнiв. Пiд час
огляду тiло матки збiльшене до 14-ти ти-
жнiв 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

11. Хвора 46-ти рокiв звернулася до жi-
ночої консультацiї зi скаргами на помiрнi
кров’янистi видiлення з пiхви, якi з’явилися
пiсля затримки чергової менструацiї на 1,5
мiсяцi. Пiд час пiхвового дослiдження ший-
ка матки чиста, матка не збiльшена, ру-
хома, неболюча, додатки не змiненi. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Дисфункцiйна маткова кровотеча
B. Аденомiоз
C. Позаматкова вагiтнiсть
D. Пiдслизова мiома матки
E. Рак тiла матки

12. В гiнекологiчне вiддiлення доставлена
хвора 25-ти рокiв з рясними кров’яними
видiленнями iз статевих шляхiв. Бажана
вагiтнiсть термiном 12 тижнiв. Протягом
останнiх 3-х днiв турбував бiль внизу жи-
вота, який прийняв переймоподiбний ха-
рактер, з’явилась кровотеча. Шкiра блiда,
пульс - 88/хв., артерiальний тиск - 100/60

мм рт.ст., температура тiла - 36,8oC . При
пiхвовому дослiдженнi: матка збiльшена
до 11 тижнiв вагiтностi, цервiкальний ка-
нал пропускає 1 палець, у каналi визнача-
ються частини плодового яйця, видiлення
кров’янистi, ряснi. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. Вагiтнiсть 12 тижнiв, самовiльний вики-
день в ходу
B. Вагiтнiсть 12 тижнiв, загроза самовiльно-
го викидня
C.Порушення менструального циклу, гiпер-
полiменорея
D. Порушення менструального циклу, аме-
норея
E. Доношена вагiтнiсть, термiновi пологи

13. В гiнекологiчне вiддiлення поступила
хвора 30-ти рокiв зi скаргами на рiзкi болi
внизу живота, температуру 38,8oC . В анам-
незi: статеве життя поза шлюбом, 2 шту-
чних аборти. При гiнекологiчному обсте-
женнi: матка не змiнена. Придатки - збiль-
шенi, болючi з обох сторiн. Видiлення з пi-
хви гнiйнi, значнi. Яке дослiдження потрi-
бно провести для пiдтвердження дiагнозу?

A. Бактерiологiчне та бактерiоскопiчне
дослiдження
B. Гiстероскопiя
C. Вишкрiбання стiнок порожнини матки
D. Кольпоскопiя
E. Лапароскопiя

14. Третя доба пiсля 1-х термiнових, нор-
мальних пологiв. Дитина на сумiсному
перебуваннi, природньому вигодовуваннi.
Об’єктивно: загальний стан породiллi за-
довiльний. Температура - 36,4oC , пульс -
80/хв., артерiальний тиск - 120/80 мм рт.ст.
Молочнi залози м’якi, безболiснi. Лакта-
цiя помiрна, вiдтiк молока не утруднений.
Матка щiльна, дно матки на 3 п/п нижче
пупка. Лохiї кров’янисто-серознi, у помiр-
нiй кiлькостi. Оцiнiть динамiку зворотньо-
го розвитку матки:

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

15. Хвора 28-ми рокiв звернулася в жiно-
чу консультацiю зi скаргами на нерегуляр-
нi менструацiї, безплiднiсть. Менструацiї
з 15-ти рокiв, нерегулярнi, iз затримками
до 2-х мiсяцiв. При оглядi звертає на себе
увагу виражений гiрсутизм, надмiрна маса
тiла. При вагiнальному дослiдженнi: матка
зменшена в розмiрах, неболюча. Яєчни-
ки з обох сторiн збiльшенi, щiльної кон-
систенцiї. На УЗД яєчники дрiбнокiстозно
змiненi, розмiрами 5х4 i 4,5х4, зi щiльною
капсулою. Базальна температура монофа-
зна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Синдром полiкiстозних яєчникiв
B. Пухлина Крукенберга
C. Ендометрiоїднi кiсти
D. Двостороннiй аднексит
E. Рак яєчника

16. В гiнекологiчне вiддiлення поступила
хвора 18-ти рокiв зi скаргами на пiдвищен-
ня температури тiла до 37,8oC , рiзкий бiль
унизу живота бiльше справа, утруднення
дефекацiї. При вагiнальному обстеженнi
виявлено болюче щiльно-еластичне утво-
рення в дiлянцi правого яєчника 5х6 см.
Тест на вагiтнiсть - негативний. В анамне-
зi: мiсяць тому дiагностовано кiсту правого
яєчника. Який iмовiрний дiагноз?

A. Перекрут нiжки пухлини яєчника
B. Позаматкова вагiтнiсть
C. Апендицит
D. Розрив кiсти яєчника
E. Апоплексiя яєчника

17. Пацiєнтка 30-ти рокiв звернулася зi
скаргами на видiлення молока з молочних
залоз, вiдсутнiсть менструацiї протягом 5-
ти мiсяцiв. Пологи - 1, фiзiологiчнi, чотири
роки тому. Розвиток молочних залоз нор-
мальний. При бiмануальному дослiдженнi
виявлено зменшення матки та нормальнi
розмiри яєчникiв. На МРТ: патологiї го-
ловного мозку не виявлено. Тиреотропний
гормон - у межах норми. Рiвень пролакти-
ну у сироватцi кровi збiльшений. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

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

18. У жiнки 26-ти рокiв вiдсутнi менструа-
цiї. 10 мiсяцiв потому були другi пологи,
в ранньому пiсляпологовому перiодi була
масивна гiпотонiчна кровотеча. Грудьми
не годує. Останнiм часом схудла, поча-
ло випадати волосся, турбує нездужання.
При гiнекологiчному обстеженнi вiдмiчена
атрофiя зовнiшнiх статевих органiв, матка
менша вiд норми, придатки не визначаю-
ться. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. СиндромШихана
B. Фiзiологiчна аменорея
C. Пiдозра на прогресуючу позаматкову
вагiтнiсть
D. СиндромШтейна-Левенталя
E. Синдром галактореї-аменореї

19. Породiлля 22-х рокiв на 12 добу пiсля
нормальних пологiв вiдмiчає пiдвищення
температури тiла до 39oC протягом 3-х
днiв, болi в правiй молочнiй залозi. Пра-
ва молочна залоза збiльшена, гаряча, на-
пружена, гiперемована, болюча. При паль-
пацiї визначається щiльний iнфiльтрат 8х8
см, в центрi якого - флюктуацiя. Який най-

бiльш iмовiрний дiагноз?

A.Пiсляпологовий перiод 12 доба. Правобi-
чний iнфiльтративно-гнiйний мастит
B. Пiсляпологовий перiод 12 доба. Правобi-
чний серозний мастит
C. Пiсляпологовий перiод 12 доба. Правобi-
чний гангренозний мастит
D. Пiсляпологовий перiод 12 доба. Правобi-
чний флегмонозний мастит
E. Пiсляпологовий перiод 12 доба. Правобi-
чний лактостаз

20. До гiнеколога звернулася жiнка 55-ти
рокiв зi скаргами на лейкорею та появу
кров’янистих видiлень з пiхви пiсля 5-ти
рокiв менопаузи. З анамнезу вiдомо, що
вагiтностей не було. Шийка матки не змi-
нена. Бiмануально: матка та придатки без
особливостей. В ходi проведення дiагно-
стичного вишкрiбання порожнини матки
лiкарем отримано мозкоподiбний зiшкрiб.
Який дiагноз найiмовiрнiший в даному ви-
падку?

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

21. У вагiтної 35-ти рокiв iз гiпертонiчною
хворобою I ст., на 33 тижнi вагiтностi з’я-
вилися скарги на набряки та головний бiль.
Об’єктивно: загальний стан задовiльний,
артерiальний тиск - 160/100 мм рт.ст. Матка
в нормальному тонусi. Серцебиття плода
- 140/хв., ритмiчне. Дiагностовано добову
протеїнурiю - 4 г/л, добовий дiурез - 1100
мл. Креатинiн - 80 мкмоль/л, сечовина -
7 ммоль/л, тромбоцитiв - 100 · 109/л. Яке
ускладнення вагiтностi виникло?

A.Прееклампсiя середнього ступеня
B.Прееклампсiя важкого ступеня
C. Прееклампсiя легкого ступеня
D. Гiпертензивний криз
E.Ниркова недостатнiсть

22. Вагiтна 24-х рокiв надiйшла до акушер-
ського стацiонару у термiнi вагiтностi 37
тижнiв зi скаргами на слабкi рухи плоду.
Серцебиття плоду - 95/хв. Пiд час вагiналь-
ного дослiдження шийка матки вiдхилена
назад, довжиною 2 см, зовнiшнє вiчко про-
пускає кiнчик пальця. Бiофiзичний про-
фiль плоду складає 4 бали. Яку тактику
ведення вагiтної необхiдно обрати?
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A. Екстрене розродження шляхом кесаре-
вого розтину
B. Провести лiкування плацентарної дис-
функцiї та провести повторне визначення
бiофiзичного профiлю плода на наступний
день
C. Провести доплерометрiю швидкостi
кровотоку у артерiї пуповини
D. Призначити негайну пiдготовку шийки
матки до пологiв
E. Провести лiкування дистресу плоду, за
вiдсутностi ефекту провести кесарiв розтин
у плановому порядку на наступний день

23. У пацiєнтки 30-ти рокiв на черговому
профiлактичному оглядi у гiнеколога на
вагiнальнiй частинi шийки матки виявленi
дрiбноточковi утворення у виглядi ”вiчок”
темно-синюшного кольору. Лiкар припу-
скає ендометрiоз вагiнальної частини ший-
ки матки. Який метод дослiдження буде
найбiльш iнформативний для пiдтверджен-
ня дiагнозу?

A. Кольпоскопiя, прицiльна бiопсiя шийки
матки
B. УЗД органiв малого тазу
C. Гiстероскопiя
D. Вишкрiбання стiнок порожнини матки
E. Гормональне обстеження

24. Пiд час I перiоду пологiв в головно-
му передлежаннi родiллi 30-ти рокiв при
аускультацiї серцевих тонiв плода виявле-
на брадикардiя. Пiд час оцiнки кардiото-
кограми родiллi отриманi наступнi данi:

зниження БЧСС до 90/хв., варiабельнiсть
- монотонна (2 i менше); пiзнi децелерацiї
з амплiтудою до 50/хв. Встановити дiагноз
та визначити акушерську тактику:

A. Дистрес плода. Термiнове розродження
шляхом кесарева розтину
B. Дистрес плода. Вакуум екстракцiя плода
C. Нормальний стан плода. Подальше ве-
дення пологiв через природнi статевi шляхи
D. Дистрес плода. Проведення родостиму-
ляцiї
E. Дистрес плода. Операцiя накладання
порожнинних акушерських щипцiв

25. Жiнка 27-ми рокiв вiдмiчає видiлення
iз статевих шляхiв з неприємним запахом,
бiль в нижнiй частинi живота, пiдвищення
температури. Вищезазначенi скарги з’яви-
лись 2 днi тому. В анамнезi: тиждень то-
му жiнцi було виконано хiрургiчне перери-
вання вагiтностi у термiнi 8 тижнiв. Огляд
у дзеркалах: шийка матки чиста, з зовнi-
шнього вiчка видiлення з неприємним за-
пахом. Вагiнальне дослiдження: матка в
антефлексiо, рухлива, болiсна, трохи збiль-
шена. Придатки без особливостей. Попе-
реднiй дiагноз:

A.Пiсляабортний ендометрит
B. Ентероколiт
C. Апендицит
D. Гостре респiраторне захворювання
E. Сальпiнгоофорит
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1. Районному кардiологу доручено
розробити план проведення комплексу
лiкувально-профiлактичних заходiв для
зниження смертностi вiд серцево-судинних
захворювань. Якi заходи мають бути за-
планованi для вторинної 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
лiкування
E. Оптимiзацiя способу i умов життя

2. Жiнка 38-ми рокiв працює на висушу-
ваннi льону. Звернулася в полiклiнiку зi
скаргами на утруднене дихання, вiдчуття
стиснення в грудях i нападоподiбний ка-
шель. Цi симптоми виникають в перший
день робочого тижня. В iншi днi симптоми
зменшуються. Розвиток якого захворюван-
ня органiв дихання iмовiрний?

A. Бiсиноз
B. Силiкоз
C. Алергiчний ринофарингiт
D. Бронхiальна астма
E. Бронхiт с астматичним компонентом

3. Дiльничним лiкарем полiклiнiки вста-
новлений у прибулого на прийом пацiєнта
дiагноз дизентерiї. Який облiковий доку-
мент вiдображує даний вид захворювано-
стi?

A. Екстрене повiдомлення
B. Статистичний талон
C. Повiдомлення про найважливiше неепi-
демiчне захворювання
D. Листок непрацездатностi
E. Контрольна карта диспансерного хворо-
го

4. У робочого 39-ти рокiв, акумуляторщи-
ка, з’явилися раптовi скарги на слабкiсть,
втрату апетиту, переймоподiбний бiль у
животi без чiткої локалiзацiї, нудоту. Об’є-
ктивно: шкiрнi покриви сiрого кольору,
на яснах сiрувато-пурпурова смужка, жи-
вiт м’який, рiзко болючий. У кровi - ери-
троцити з базофiльною зернистiстю, ане-
мiя. У минулому перенiс виразкову хворо-
бу шлунка. Трапляються закрепи 3-4 днi.
Який найбiльш iмовiрний попереднiй дiа-
гноз?

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

5. У малюка 9-ти мiсяцiв спостерiгаються
затримка розвитку зубiв та подовжений
час зарощення тiм’ячка, слабкiсть та пiтли-

вiсть. Який вид гiповiтамiнозу може бути у
малюка?

A. Гiповiтамiноз D
B. Гiповiтамiноз C
C. Гiповiтамiноз B1
D. Гiповiтамiноз B6
E. Гiповiтамiноз A

6. У дiвчинки 10-ти рокiв рiвень фiзичного
розвитку високий (� + 3σ), довжина тi-
ла збiльшилася за рiк на 10 см (в два рази
бiльше за норму для її вiку), кiлькiсть по-
стiйних зубiв вiдповiдає вiковим величинам
(20), розвиток вторинних статевих ознак
випереджає вiковi строки на три роки (Ма,
Р, Ах, Menarche). Випередження бiологi-
чного вiку може вiдбуватися в результатi:

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

7. Робiтники працюють в умовах високих
рiвнiв запиленостi. Для виникнення про-
фесiйних пилових захворювань мають зна-
чення хiмiчнi (вмiст дiоксиду кремнiю) та
фiзичнi властивостi аерозолiв пилу. Яка го-
ловна фiзична властивiсть аерозолiв пилу?

A. Дисперснiсть
B. Намагнiчування
C. Електрозарядженiсть
D. Розчиннiсть
E. Iонiзацiя

8. У заводськiй їдальнi виникло харчове
отруєння, клiнiка якого вказувала на ста-
фiлококову етiологiю. Захворiло 15 чоло-
вiк. Якi матерiали вiд хворого необхiдно
надiслати для дослiдження у лабораторiю
для пiдтвердження харчового отруєння?

A. Блювотнi маси хворого
B. Кров на гемокультуру
C. Кров (клiнiчний аналiз)
D. Сечу
E. Слину

9. У квiтнi пiд час медичного огляду груп
населення у 27% осiб спостерiгали знижен-
ня працездатностi та пiдвищену стомлюва-
нiсть. Були виявленi набряклi пухкi ясна,
виражена кровоточивiсть при масажуван-
нi, на шкiрних покривах фолiкулярний гi-
перкератоз на тлi вiдсутностi сухостi шкi-
ри. З якою патологiєю найiмовiрнiше по-
в’язанi данi прояви?

A. C-гiповiтамiноз
B. Пародонтоз
C. A-гiповiтамiноз
D. �1-гiповiтамiноз
E. Полiгiповiтамiноз

10. В районi розмiщення промислового пiд-
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приємства, де атмосферне повiтря iнтен-
сивно забруднюється сiрчистим газом, вiд-
значається пiдвищена загальна захворюва-
нiсть населення. Який вплив на органiзм
людини в цiй ситуацiї здiйснює забруднене
повiтря?

A. Хронiчний неспецифiчний
B. Гострий специфiчний
C. Гострий неспецифiчний
D. Хронiчний специфiчний
E. Селективний

11. При проведеннi медичного огляду учнiв
середнього та старшого шкiльного вiку лi-
карi визначали вiдповiднiсть бiологiчно-
го розвитку та календарного вiку за на-
ступними критерiями: щорiчне збiльшен-
ня довжини тiла, осифiкацiя кiсток кистi,
кiлькiсть постiйних зубiв. Який додатко-
вий показник розвитку у цi вiковi перiоди
найбiльш iмовiрно мають включити лiка-
рi?

A. Розвиток вторинних статевих ознак
B. Маса тiла
C. Обвiд грудної клiтки
D. Життєва ємнiсть легень
E. М’язова сила кистi

12. При вивченнi захворюваностi у мiстi бу-
ло встановлено, що населення рiзних адмi-
нiстративних районiв вiдрiзняється за сво-
їм вiковим складом. Який iз статистичних
методiв дозволяє виключити вплив цього
чинника на показники захворюваностi?

A. Стандартизацiя
B. Т-критерiй Вiлкоксона
C. Кореляцiйно-регресiйний аналiз
D. Аналiз динамiчних рядiв
E. Обчислення середнiх величин

13. В результатi впровадження нової мето-
дики середня тривалiсть лiкування в експе-
риментальнiй групi хворих склала 12,3±0,2
дня порiвняно iз 15,4±0,4 дня в контроль-
нiй групi хворих, яких лiкували за старою
схемою. Обчисленням якого коефiцiєнта
(критерiю) можна оцiнити суттєвiсть рi-
зницi цих результатiв?

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

14. На сiльськiй лiкарськiй дiльницi зро-
стає захворюванiсть на рак шийки матки.
Прийнято рiшення провести обстеження
жiнок. Який це вид медичних оглядiв?

A. Цiльовий
B. Попереднiй
C. Поточний
D. Комплексний
E. Скринiнговий

15. В ходi оцiнки показникiв роботи стацiо-
нарiв лiкувально-профiлактичних закладiв
великого мiста за минулий рiк на пiдсум-
ковiй медичнiй радi центральної мiської лi-
карнi було зроблено висновки i прийнято
рiшення скоротити кiлькiсть лiкарняних
лiжок та розгорнути деннi стацiонари в мi-
ських полiклiнiках. Яка основна мета при-
йнятого рiшення?

A. Рацiональне використання лiжкового
фонду
B. Скорочення тривалостi перебування
хворих в стацiонарi
C. Збiльшення повноти використання лiж-
кового фонду
D. Зменшення летальностi при стацiонарнiй
допомозi
E. Оптимiзацiя середньої зайнятостi лiжка
протягом року

16. Працiвник оформлюється на роботу,
пройшов медичний профiлактичний огляд.
Визнаний придатним для роботи в умовах
даного виробництва. Який вид медичного
профiлактичного огляду пройшов працiв-
ник?

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

17. З метою оцiнки ефективностi медичних
технологiй, встановлення сили та напрям-
ку їх впливу на показники здоров’я насе-
лення вивчали повноту охоплення дiтей
щепленнями та рiвнi захворюваностi на кiр
у рiзних адмiнiстративних районах областi.
Який метод статистичного аналiзу найдо-
цiльнiше використати в цьому випадку?

A. Розрахунок коефiцiєнта кореляцiї
B. Розрахунок показника захворюваностi
серед нещеплених
C. Розрахунок показника вiдповiдностi
D. Розрахунок стандартизованих показни-
кiв
E. Розрахунок достовiрностi рiзницi пока-
зникiв

18. При вивченнi взаємозв’язку мiж вiд-
станню до сiльських амбулаторiй та чи-
слом звернень сiльського населення за ме-
дичною допомогою в районi одержано ко-
ефiцiєнт рангової кореляцiї -0,9. Як можна
оцiнити цей зв’язок?
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A. Сильний зворотнiй
B. Сильний прямий
C. Середнiй зворотний
D. Середнiй прямий
E. -

19. В стацiонарi гiнекологiчного вiддiлення
протягом року лiкувалось 6500 жiнок, якi
провели там 102000 лiжко-днiв. Який пока-
зник дiяльностi гiнекологiчного вiддiлення
можна розрахувати за цими даними?

A. Середню тривалiсть перебування хворої
в стацiонарi
B. Середнє число роботи лiжка за рiк
C. Число лiжок по вiддiленнях
D. Оберт лiжок
E. Планове число роботи лiжка за рiк

20. Вчительцi середньої школи, що має
страховий стаж 4 роки, видано листок не-
працездатностi у зв’язку з вiдпусткою по
вагiтностi та пологах. Який розмiр допо-
моги по тимчасовiй непрацездатностi буде
передбачено в цьому випадку?

A. 100% середньої заробiтної плати
B. 50% середньої заробiтної плати
C. 70% середньої заробiтної плати
D. 60% середньої заробiтної плати
E. 80% середньої заробiтної плати

21. У повiтряному середовищi кормоцеху
птахофабрики на дiлянцi змiшування ком-
бiнованих кормiв концентрацiя пилу до-
сягає 200 мг/м3. Мiкрофлора повiтряного
середовища представлена в основному гри-
бами роду Asperqillus i Mucor. Який ефект
дiї визначає патогеннi властивостi пилу?

A. Алергенний
B. Тератогенний
C. Мутагенний
D. Фiброгенний
E. Токсичний

22. Пiд час профiлактичного медичного
огляду у одного з учнiв технiчного лiцею
виявленi ознаки хейлозу, який проявляє-
ться в мацерацiї епiтелiю в мiсцi змикан-
ня губ, губи яскраво-червоного кольору з
одиничними вертикально розташованими
трiщинами, якi вкритi кiрочками червоно-

бурого кольору. Данi клiнiчнi прояви, найi-
мовiрнiше, пов’язанi з недостатнiм надхо-
дженням з їжею в органiзм:

A. Рибофлавiну
B. Аскорбiнової кислоти
C. Ретинолу
D. Тiамiну
E. Кальциферолiв

23. В органiзм людини з атмосферного по-
вiтря надходять декiлька хiмiчних речовин.
Як називається тип комбiнованої дiї, при
якому сукупний ефект є меншим вiд суми
ефектiв кожної з речовин, що входить у
комбiнацiю, при їх iзольованiй дiї на орга-
нiзм?

A. Антагонiзм
B. Потенцiювання
C. Iзольована дiя
D. Поєднана дiя
E. Комплексна дiя

24. Через 40-50 хвилин пiсля виконання ре-
монтних робiт, якi проводилися в закрито-
му автомобiльному боксi при ввiмкненому
двигунi, у слюсарiв-ремонтникiв виникли
сильний головний бiль у скроневiй дiлянцi,
нудота, шум у вухах, запаморочення тощо.
Цi ознаки характернi для гострого отруєн-
ня:

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

25. Клiнiчними дослiдженнями було дове-
дено ефективнiсть застосування лiкiв ”Лi-
пофлавон” при нестабiльнiй стенокардiї в
контрольнiй та дослiднiй групах хворих,
причому, пацiєнти та дослiдники не знали,
до яких груп вони належать. Як називає-
ться цей вид дослiдження?

A. Подвiйне слiпе дослiдження
B. Просте слiпе дослiдження
C. Потрiйне слiпе дослiдження
D. Повне слiпе дослiдження
E. Багатоцентрове дослiдження
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