Приклади тестових
завдань

Крок 2
ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА
ПІДГОТОВКА
(російськомовний варіант)

Терапевтичний профiль

1. Жiнка 42-х рокiв прийшла до лiкаря
на профiлактичний прийом. Скарг не має.
Загальний стан задовiльний. Зрiст 162 см,
маса тiла 87 кг, IМТ = 33 кг/м2 . Артерiальний тиск справа - 140/90 мм рт.ст., злiва
- 145/85 мм рт.ст., пульс - 72/хв. Аускультативно тони серця приглушенi, шуми не
прослуховуються. В легенях дихання везикулярне. Нижнiй край печiнки виступає
на 1,5-2 см з-пiд нижнього краю. Набрякiв
не виявлено. Яку оцiнку конституцiональнiй будовi тiла цiєї пацiєнтки має надати
лiкар (за рекомендацiями ВООЗ)?
A. Ожирiння I класу
B. Ожирiння II класу
C. Ожирiння III класу
D. Нормальна вага
E. Надлишкова вага
2. Чоловiк 58-ми рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на значне пiдсилення загальної слабкостi за останнi кiлька тижнiв,
цiаноз, болi у животi, нудоту, перiодичне
блювання, запах ацетону з роту, гiперпiгментацiю шкiрних складок. З анамнезу
вiдомо, що пацiєнт хворiє на туберкульоз.
При фiзикальному обстеженнi артерiальний тиск - 80/40 мм рт.ст., пульс - 124/хв.
При лабораторному дослiдженнi кровi:
натрiй - 125 ммоль/л, хлориди - 74 ммоль/л,
калiй - 5,7 ммоль/л, глюкоза - 3,5 ммоль/л,
сечовина - 14 ммоль/л. У загальному аналiзi сечi: бiлок - 0,66 г/л, лейкоцити - 10-12
в п/з, еритроцити - 5-6 в п/з, цилiндри - поодинокi. Який наступний крок у веденнi
пацiєнта буде найбiльш доречним?
A. Визначення концентрацiї кортизолу в
кровi
B. Визначення концентрацiї креатинiну в
кровi
C. Визначення концентрацiї лужної фосфатази в кровi
D. Визначення концентрацiї дiастази в сечi
E. Визначення концентрацiї кетонових тiл
в сечi
3. Хвора 37-ми рокiв, хiмiк-технолог. Турбує поява синцiв на животi, стегнах, гомiлках пiсля невеликих травм або без причини. Пiд час огляду виявленi численнi
дрiбнi та дещо бiльшi синцi, якi мiсцями
зливаються (вiд 1х1 до 4х5 см). Iнших змiн
немає. Менструацiя триває до 7 днiв. Селезiнка не пальпується. В кровi: Нb- 92
г/л, лейкоцити - 7, 2 · 109 /л, тромбоцити 6 · 109 /л, швидкiсть осiдання еритроцитiв
- 33 мм/год. Який патогенез даного захворювання?
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A. Скорочення тривалостi життя тромбоцитiв
B. Зниження рiвня антигемофiльного
глобулiну
C. Зниження рiвня протромбiну кровi
D. Зниження рiвня фiбриногену
E. Пiдвищення фiбринолiтичної активностi
4. Жiнка 22-х рокiв звернулася до лiкаря з
метою планування вагiтностi. В анамнезi цукровий дiабет протягом двох рокiв.
Дiабетичних ускладнень при опитуваннi
та оглядi не виявлено. Глiкемiя натще в
межах 6,0-7,0 ммоль/л. Який аналiз серед
перерахованих слiд призначити, щоб адекватно оцiнити контроль глiкемiї?
A. Рiвень глiкозильованого (глiкованого)
гемоглобiну (НbА1c)
B. Глiкемiчний профiль
C. Глюкозуричний профiль
D. Постпрандiальна глiкемiя
E. Рiвень С-пептиду
5. Чоловiк 36-ти рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на серцебиття, пiтливiсть,
схуднення на 5-6 кг за останнi 3 мiсяцi.
Апетит збережений. При фiзикальному
обстеженнi: артерiальний тиск - 130/60 мм
рт.ст., пульс - 140/хв., шкiра волога, тепла.
При пальпацiї рiвномiрне збiльшення щитоподiбної залози. Призначення якого дослiдження буде найбiльш доречним?
A. Рiвень тиреотропних гормонiв у кровi
B. Рiвень тропонiнiв у кровi
C. Загальний аналiз сечi
D. Рiвень глюкози кровi
E. Загальний аналiз кровi
6. Жiнка 52-х рокiв звернулася до лiкаря
зi скаргами на швидку втомлюванiсть та
задишку протягом останнього року з перiодичним сухим кашлем. Пацiєнтка вiдзначає, що останнiм часом їй стало важко
пiднiмати обидвi руки та розчiсувати волосся. При фiзикальному обстеженнi температура тiла - 37,4 C , пульс - 76/хв., артерiальний тиск - 130/85 мм рт.ст., SpO2 95% при кiмнатному повiтрi. При неврологiчному дослiдженнi незначне зниження
сили дельтоподiбного м’яза. При аускультацiї легень - розповсюдженi сухi хрипи.
На щоках, навколо орбiт та на лiктях еритематозний висип. Який метод найбiльш
iмовiрно пiдтвердить дiагноз у цiєї пацiєнтки?
A. Бiопсiя м’яза
B. Виявлення антинуклеарних антитiл
C. Бiопсiя шкiри
D. КТ легень
E. Рентгенографiя ОГП
7. Хворий 60-ти рокiв скаржиться на iнтенсивнi болi стискаючого характеру, локалiзованi за грудниною з iррадiацiєю у лiву
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лопатку та нижню щелепу. Бiль тривалий,
не знiмається нiтроглiцерином. Об’єктивно: холодний пiт. Хворий збуджений. Аускультативно: тахiкардiя, приглушенiсть
тонiв. Артерiальний тиск - 100/70 мм рт.ст.
ЕКГ-комплекси QS та пiдйом S-T вище
iзолiнiї в I, аVL, V1, V2, V3, V4. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Iнфаркт мiокарда
B. Мiжреберна невралгiя
C. Тромбоемболiя легеневої артерiї
D. Стенокардiя Принцметала
E. Лiвостороннiй плеврит
8. Чоловiк 32-х рокiв звернувся до лiкаря зi
скаргами на висип, що з’явився на колiнах
4 мiсяцi тому i зараз вперше починає з’являтися на лiктях. Зi слiв пацiєнта болю не
вiдчуває, але мiсце висипу злегка свербить
та кровоточить при розчiсуваннi. Вiн вiдзначив, що на лiктях висип з’явився пiсля
подряпин, якi йому нанiс його домашнiй
кiт. При фiзикальному обстеженнi лiкарем виявлено на колiнах та лiктях еритематознi бляшки дiаметром вiд 2 до 3 см
iз чiтким контуром, щiльнi, вкритi срiблястими лусочками. Який дiагноз є найбiльш
iмовiрним?
A. Псорiаз
B. Екзема
C. Контактний дерматит
D. Себорейний дерматит
E. Хвороба котячих подряпин
9. Хвора 65-ти рокiв госпiталiзована в реанiмацiйне вiддiлення в коматозному станi. Хворiє на цукровий дiабет II-го типу
10 рокiв. Останнi 2 тижнi спостерiгалися виражена полiурiя, полiдипсiя. Глюкоза
сироватки кровi - 30 ммоль/л, рН артерiальної кровi - 7,3. Осмолярнiсть плазми
кровi - 350 мОсм/л. Хворiй встановлено
дiагноз: дiабетична гiперосмолярна кома.
Який основний патогенетичний механiзм
коми?
A. Дегiдратацiя
B. Гiпокоагуляцiя
C. Гiпонатрiємiя
D. Пiдвищення канальцевої реабсорбцiї
E. Пiдвищення клубочкової фiльтрацiї
10. Жiнка 29-ти рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на остуду, бiль у горлi,
утруднене ковтання та пiдвищення температури до 38o C . При фiзикальному обстеженнi лiкарем на обох мигдаликах виявлено нальоти у виглядi сiрих щiльних плiвок, збiльшення i болючiсть пiдщелепних
лiмфатичних вузлiв. Використання якого
дiагностичного методу буде найбiльш доречним наступним кроком?
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A. Бактерiологiчне дослiдження мазку iз
порожнини носа та горла
B. Експрес-тест для виявлення антигенiв
стрептококу групи А
C. Пункцiя пiдщелепних лiмфовузлiв
D. Аналiз на гетерофiльнi антитiла
E. Рентгенографiя м’яких тканин шиї
11. Чоловiк 32-х рокiв госпiталiзований
на 5-й день хвороби зi скаргами на пiдвищення температури до 38,4o C , загальну
слабкiсть, появу в лiвiй пахвовiй дiлянцi
щiльного утвору 5х6 см, малоболючого,
рухомого. Шкiра над утвором не змiнена.
Обличчя хворого гiперемоване, пастозне.
Частота серцевих скорочень - 95/хв., артерiальний тиск - 100/80 мм рт.ст. В загальному аналiзi кровi - помiрна лейкопенiя.
Працює ветсанiтаром. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Туляремiя
B. Гiдраденiт
C. Чума
D. Iєрсинiоз
E. Доброякiсний лiмфоретикульоз
12. Жiнка 54-х рокiв звернулася до лiкаря
зi скаргами на загальну слабкiсть протягом 2-х мiсяцiв, шум у головi, осиплiсть голосу. У 34 роки перенесла субтотальну резекцiю шлунка з приводу виразкової хвороби. Фiзикальне обстеження без особливостей. У загальному аналiзi кровi: Нb- 58
г/л, еритроцити - 1, 2 · 1012 /л, лейкоцити 2, 8 · 109 /л, тромбоцити - 140 · 109 /л, швидкiсть осiдання еритроцитiв - 17 мм/год,
анiзоцитоз, пойкiлоцитоз - вираженi (++).
Який з наступних дiагностичних методiв
буде найбiльш доречно призначити пацiєнтцi?
A. Рiвень цiанокобаламiну кровi
B. Непряма проба Кумбса
C. Пряма проба Кумбса
D. Фiброгастроскопiя
E. Рiвень печiнкових ферментiв кровi
13. Чоловiк 38-ми рокiв захворiв 2 тижнi
тому, з’явився кашель, слабкiсть, пiдвищилася температура до 38,0o C . Стан рiзко погiршився до кiнця 1-го тижня, коли з’явилися остуда, проливний пiт, надвечiр температура пiдвищилася до 39,0o C . За 2 днi
до госпiталiзацiї у хворого пiд час кашлю
видiлилася велика кiлькiсть смердючого
харкотиння з кров’ю, пiсля чого стан хворого покращився. Пульс - 80/хв., частота
дихання - 20/хв., температура тiла - 37,6o C .
Якi змiни можливi на рентгенограмi грудної порожнини?
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A. Наявнiсть порожнини з горизонтальним
рiвнем рiдини
B. Однорiдна округла тiнь в легеневому
полi
C. Змiщення середостiння в сторону гомогенної тiнi
D. Тiнь в нижньому вiддiлi з косою верхньою межею
E. Затемнення частки легенi
14. Хвора 36-ти рокiв скаржиться на задишку, вiдчуття стискання в правiй половинi
грудної клiтки, пiдвищення температури
до 38,7o C , кашель з видiленням невеликої
кiлькостi слизово-гнiйного харкотиння.
Хворiє понад тиждень. Скарги пов’язує
з переохолодженням. Об’єктивно: легкий
акроцiаноз губ, пульс ритмiчний, 90/хв.,
артерiальний тиск - 140/85 мм рт.ст. Права половина грудної клiтки вiдстає в актi
дихання. Перкуторно справа нижче кута
лопатки прослуховується тупiсть. В цiй
дiлянцi дихання вiдсутнє. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Плеврит
B. Позагоспiтальна пневмонiя
C. Ателектаз легенi
D. ТЕЛА
E. Абсцес легенi
15. Чоловiка 45-ти рокiв доставлено до
лiкаря пiсля повiдомлення про випадок
активного туберкульозу у його колеги з
яким вiн працює в одному офiсному примiщеннi. Скарг не має. Пiсля проведення
туберкулiнової проби розмiр папули становить 14 мм. Даних про результат попередньої проби немає. Який з наступних
крокiв лiкаря є найбiльш доречним?
A. Рентгенографiя органiв грудної клiтки
B. Повторна туберкулiнова проба через 3
мiсяцi
C. Карантин на 3 мiсяцi
D. Призначення iзонiазиду, рифампiцину
та етамбутолу
E. Забiр мокротиння для виявлення мiкобактерiй туберкульозу
16. Чоловiк 18-ти рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на переймоподiбний бiль в
животi, частi рiдкi випорожнення з домiшками слизу та свiжої кровi, що тривають
4 мiсяцi. За цей час схуд на 10 кг. При фiзикальному обстеженнi живiт м’який, болючий по ходу товстої кишки злiва, сигмоподiбна кишка спазмована. При лабораторному дослiдженнi кровi еритроцити 3, 2 · 1012 /л, гемоглобiн - 92 г/л, лейкоцити 10, 6·109 /л, ШЗЕ- 34 мм/год. Результат бак.
посiву випорожнень негативний. На колоноскопiї виявлено запалення iз втратою
судинного малюнку, дiлянка пiдвищеної
кровоточивостi 25 см з чiткими межами
починаючи вiд краю анусу. Яка лiкувальна тактика буде найбiльш доречною?
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A. Призначення преднiзолону та месаламiну
B. Призначення метронiдазолу
C. Хiрургiчне лiкування
D. Переливання еритроцитарної маси
E. Повторний забiр випорожнень на бактерiологiчне дослiдження
17. Чоловiк 72-х рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на задишку, кашель, набряки
гомiлок, збiльшення живота. Хворiє бiльше нiж 20 рокiв на хронiчне обструктивне
захворювання легень (ХОЗЛ). Останнi 3
роки є iнвалiдом II групи у зв’язку з патологiєю серця. При фiзикальному обстеженнi пульс - 92/хв, артерiальний тиск 120/70 мм рт.ст., частота дихання - 24/хв.
Шкiрнi покриви цiанотичнi, набряки гомiлок, при пальпацiї органiв черевної порожнини позитивний симптом флуктуацiї.
При аускультацiї акцент II тону над легеневою артерiєю, сухi хрипи над всiєю
поверхнею легень. Який механiзм розвитку змiн з боку серця у цього хворого є
найбiльш iмовiрним?
A. Вторинна легенева гiпертензiя
B. Рефлекс Китаєва
C. Рефлекс Бейнбрiджа
D. Кардiоваскулярний рефлекс
E. Дихальний рефлекс
18. Хвора 50-ти рокiв скаржиться на напад
болю у правому пiдребер’ї, блювання з домiшками жовчi, впродовж 5-ти рокiв турбував бiль у епiгастрiї, нудота, порушення
випорожнення. Об’єктивно: частота серцевих скорочень - 92/хв. Пiдвищеної повноти, язик обкладений, iктеричнi склери.
Живiт м’який, болючий у проекцiї жовчного мiхура, локальне м’язове напруження у правому пiдребер’ї, позитивний симптом Мерфi. В загальному аналiзi кровi:
лейкоцити - 9, 6 · 109 /л, швидкiсть осiдання
еритроцитiв - 14 мм/год. Яке дослiдження
доцiльно призначити для пiдтвердження
дiагнозу в даному випадку?
A. Ультразвукове дослiдження жовчного
мiхура
B. Сцинтiграфiю печiнки
C. Бактерiологiчне дослiдження жовчi
D. Холецистографiю
E. Ретроградну холангiопанкреатографiю
19. Чоловiк 34-х рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на ранкову скутiсть, болi в поперековiй дiлянцi, плечових суглобах, суглобах шиї, хребта, якi посилюються при
рiзких рухах. Захворювання почалося з
болiв у поперековiй дiлянцi пiсля переохолодження. При фiзикальному обстеженнi
болючiсть при пальпацiї остистих вiдросткiв та здухвинно-крижового сполучення,
сегментарна ригiднiсть поперекової дiлянки хребта, атрофiя прилеглих м’язiв. На
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рентгенограмi поперекового вiддiлу хребта осифiкацiя зв’язок i сухожиль, синдесмофiти, повне зрощення хребцiв. При лабораторному дослiдженнi в кровi лейкоцити - 4, 3 · 109 /л, ШЗЕ- 37 мм/год. Який
з наведених дiагнозiв є найбiльш iмовiрним?
A. Анкiлозуючий спондилоартрит
B. Остеоартроз
C. Ревматоїдний артрит
D. Реактивний артрит
E. Псорiатичний артрит
20. Чоловiк 23-х рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на наявнiсть набрякiв обличчя, головнi болi, запаморочення, зменшення видiлення сечi, бурий колiр сечi. Наведенi скарги з’явились пiсля перенесеного
фарингiту. При фiзикальному обстеженнi температура тiла - 37,4o C , артерiальний
тиск - 170/110 мм рт.ст., пульс - 86/хв., набряки на обличчi, шкiрнi покриви блiдi.
Аускультативно серцевi тони приглушенi, акцент II тону над аортою. Якi змiни
найбiльш iмовiрно будуть спостерiгатись
у загальному аналiзi сечi?
A. Еритроцитурiя, протеїнурiя, гiалiновi
цилiндри
B. Лейкоцитурiя, протеїнурiя, епiтелiальнi
цилiндри
C. Еритроцитурiя, оксалатурiя, еритроцитарнi цилiндри
D. Еритроцитурiя, лейкоцитурiя, лейкоцитарнi цилiндри
E. Гемоглобiнурiя, бiлiрубiнурiя, зернистi
цилiндри
21. Жiнка 36-ти рокiв скаржиться на бiль,
обмеження рухiв у дрiбних суглобах рук,
ускладнення при ковтаннi твердої їжi,
слабкiсть, сухий кашель. Об’єктивно: шкiра кистей та передплiччя щiльна, гладка.
Проксимальнi суглоби II-IV пальцiв кистей рук набряклi, болючi при пальпацiї.
Над легенями сухi розсiянi хрипи, межi
серця змiщенi влiво на 2 см, тони приглушенi. У кровi: швидкiсть осiдання еритроцитiв - 36 мм/год, γ -глобулiнiв - 24%. У сечi: змiн немає. Який найбiльш вiрогiдний
дiагноз?
A. Системна склеродермiя
B. Системний червоний вовчак
C. Дерматомiозит
D. Ревматоїдний артрит
E. Саркоїдоз
22. Жiнка 36-ти рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на загальну слабкiсть, бiль
у животi та пожовтiння шкiри. Зазначенi скарги поступово наростали протягом
останнiх 3-х мiсяцiв. Пацiєнтка повiдомила, що не мала серйозних захворювань в
анамнезi. Вживання наркотикiв та незахищенi статевi стосунки заперечує. При

5

фiзикальному обстеженнi iктеричнiсть
склер та жовтушнiсть шкiри, болiснiсть
при пальпацiї правої пiдреберної дiлянки. При лабораторному дослiдженнi сироватки кровi: загальний бiлiрубiн - 64,5
мкмоль/л, прямий - 22,7 мкмоль/л, АСТ822 Од/л, АЛТ- 1237 Од/л, HBsAg - позитивно, HBeAg - позитивно. Яка тактика лiкування цiєї хворої є найбiльш доречною?
A. ПЕГ-iнтерферон альфа-2а
B. Преднiзолон та рибавiрин
C. Iмуноглобулiн людини нормальний
D. Вакцина для профiлактики гепатиту В
та ламiвудин
E. Специфiчний iмуноглобулiн проти вiрусу гепатиту В
23. Чоловiк 27-ми рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на бiль та набряк у II та III
пальцях лiвої стопи, почервонiння та гнiйнi видiлення з очей, рiзь та бiль при видiленнi сечi. Зi слiв пацiєнта має декiлькох
статевих партнерiв, зрiдка користується
презервативами. При фiзикальному обстеженнi лiкарем виявлено двостороннiй
кон’юнктивiт та дактилiт пальцiв стопи.
Обстеження iнших органiв i систем патологiї не виявило. У загальному аналiзi
кровi ШЗЕ- 40 мм/год, бiохiмiчний аналiз
без вiдхилень. На рентгенограмах пальцiв
стопи збiльшення об’єму м’яких тканин,
звуження суглобової щiлини. Який дiагноз
є найбiльш iмовiрним?
A. Реактивний артрит
B. Сифiлiс
C. Ревматоїдний артрит
D. Синдром Шегрена
E. Подагра
24. Жiнка 28-ми рокiв протягом 12-ти рокiв хворiє на хронiчний гломерулонефрит,
який весь цей час мав латентний перебiг.
За останнi пiвроку виникла загальна слабкiсть, зниження апетиту, працездатностi,
нудота. Хвора скаржиться на головний
бiль, бiль у суглобах. При обстеженнi:
анемiя, пiдвищення рiвня сечовини кровi до 34,5 ммоль/л, креатинiн кровi - 766
мкмоль/л, гiперкалiємiя. Чим ускладнився
перебiг хвороби?
A. Хронiчною нирковою недостатнiстю
B. Гострою нирковою недостатнiстю
C. Нефротичним синдромом
D. Амiлоїдозом нирок
E. Пiєлонефритом
25. Хвора 60-ти рокiв скаржиться на бiль
в мiжфалангових суглобах кистей, який
посилюється при роботi. Об’єктивно: дистальнi та проксимальнi суглоби II-IV
пальцiв деформованi, з вузлами Гебердена, Бушара, болючi, з обмеженою рухомiстю. Рентгенограма суглобiв: суглобовi
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щiлини звуженi, краєвi остеофiти, субхондральний склероз. Який дiагноз найбiльш
ймовiрний?
A. Деформуючий остеоартроз
B. Хвороба Рейтера
C. Хвороба Бехтерєва
D. Ревматичний артрит
E. Псорiатичний артрит
26. Хворий 30-ти рокiв працює клепальником протягом 6-ти рокiв. Скарги на рiзкий бiль у плечовому поясi, особливо в
нiчний час. Пальцi рук нiмiють та бiлiють при охолодженнi. Став дратiвливим.
Об’єктивно: кистi набряклi, холоднi, цiанотичнi. Рiзко зниженi всi види чутливостi
(больова, температурна, вiбрацiйна). При
пробi на холод - симптом ”мертвих пальцiв”. Вiдзначається слабкiсть у привiдних
м’язах V пальця; змiнена електрозбудженiсть. Сухожилковi та перiостальнi рефлекси живi. Який попереднiй дiагноз?
A. Вiбрацiйна хвороба локальної дiї
B. Вегетативно-сенсорна полiнейропатiя
C. Синдром Рейно
D. Вузликовий перiартерiїт
E. Вiбрацiйна хвороба загальної дiї
27. Жiнка 37-ми рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на болi у дiлянцi попереку, пiдвищення температури тiла до 38o C .
При фiзикальному обстеженнi позитивний симптом Пастернацького, бiльше виражений справа. При лабораторному дослiдженнi у загальному аналiзi кровi: гемоглобiн - 115 г/л, еритроцити - 3, 9 · 1012 /л,
лейкоцити - 15, 2 · 109 /л, ШОЕ- 28 мм/год.
У загальному аналiзi сечi: колiр - свiтло
жовтий, питома вага - 1018, бiлок - 0,42
г/л, лейкоцити - 20-30 у полi зору, багато
слизу. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Гострий пiєлонефрит
B. Гострий аднексит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Тубулоiнтерстицiйний нефрит
E. Гострий апендицит
28. Робiтник очисної лави вугiльної шахти
зi стажем роботи 15 рокiв звернувся до
лiкаря зi скаргами на бiль у груднiй клiтцi, задишку, сухий кашель, швидку втомлюванiсть. На рентгенограмi легень дифузний iнтерстицiальний фiброз, емфiзема, дрiбновогнищевi утворення 3-5 мм у
нижнiх i середнiх вiддiлах. На спiрограмi
порушення функцiї зовнiшнього дихання
вiдсутнi. За даними санiтарно-гiгiєнiчної
характеристики робочої зони запиленiсть
повiтря кам’яним вугiллям становить 138
мг/м3 , вмiст силiцiю (IV) оксиду 2% (норма - 10 мг/м3 , якщо вугiльний пил вмiщує
до 5% вiльного дiоксиду кремнiю). Який
дiагноз є найбiльш iмовiрним?
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A. Антракоз
B. Силiкоз
C. Конiотуберкульоз
D. Аденокарцинома
E. Саркоїдоз
29. Жiнка 46-ти рокiв доставлена до вiддiлення невiдкладної допомоги зi скаргами на постiйний, iнтенсивний абдомiнальний бiль протягом 8 годин, нудоту та
блювання. В анамнезi гiпертриглiцеридемiя, яку пацiєнтка не лiкувала. При фiзикальному обстеженнi температура тiла 38o C , артерiальний тиск - 100/60 мм рт.ст.,
пульс - 122/хв. Iктеричнiсть кон’юнктив,
при пальпацiї черевної стiнки позитивний
симптом флюктуацiї, позитивнi симптоми
Хвостека та Труссо. При лабораторному
дослiдженнi в сироватцi кровi натрiй - 142
ммоль/л, калiй - 3,1 ммоль/л, бiкарбонат
- 32 ммоль/л, креатинiн - 106 мкмоль/л,
кальцiй - 0,9 ммоль/л. Який перший крок
у веденнi пацiєнтки буде найбiльш доречним?
A. Натрiю хлориду 0,9%, кальцiю глюконат та фентанiл внутрiшньовенно
B. Визначення концентрацiї алкоголю в
кровi
C. Ендоскопiчна ретроградна холангiопанкреатографiя (ЕРХПГ)
D. Негайна лiтотрипсiя
E. Апротинiну 10 000 АТрОд (антитрипсинових одиниць) внутрiшньовенно
30. Хвора 22-х рокiв скаржиться на часте
i болюче сечовипускання, поклики на сечопуск вночi, нетримання сечi, бiль у надлобковiй дiлянцi та у попереку. Часто сеча має колiр пива. Мiсяць тому вийшла
замiж. Об’єктивно: загальний стан задовiльний. В легенях - везикулярне дихання. Тони серця ритмiчнi, частота серцевих скорочень - 78/хв., артерiальний тиск
- 128/68 мм рт.ст. Живiт м’який, болючий
у надлобковiй дiлянцi. У сечi: еритроцити - 12-18 в полi зору, лейкоцити - 12-15,
бактерiй +++ в полi зору. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Iнфекцiя нижнiх сечових шляхiв - цистит
B. Сечокам’яна хвороба
C. Iнфекцiя верхнiх сечових шляхiв - пiєлонефрит
D. Гонорея
E. Первинний сифiлiс
31. Чоловiк 33-х рокiв прийшов до лiкаря
на профiлактичний прийом. Скарг не має.
При фiзикальному обстеженнi лiкарем
випадково виявлено грубий систолiчний
шум в тoчцi Боткiна, який проводиться в
точку аускультацiї верхiвки та на судини
шиї. Вiд подальшого обстеження пацiєнт
вiдмовився. Через 2 мiсяцi на фонi грипу у
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пацiєнта розвинулися симптоми серцевої
недостатностi. Яку ваду найбiльш iмовiрно було виявлено лiкарем?
A. Аортальний стеноз
B. Аортальна недостатнiсть
C. Мiтральний стеноз
D. Вроджене ураження тристулкового
клапана
E. Мiтральна недостатнiсть
32. Чоловiк 53-х рокiв хворiє на цукровий
дiабет протягом 5-ти рокiв. Звертається
до лiкаря зi скаргами на болi та судоми в
нижнiх кiнцiвках, вiдчуття онiмiння в них,
мерзлякуватiсть. При обстеженнi нижнiх
кiнцiвок ступнi звичайного кольору, теплi
на дотик, усi види чутливостi значно зниженi, гiперкератози, пульсацiя на артерiях
кiнцiвок збережена. Яке ускладнення найбiльш iмовiрно виникло у пацiєнта?
A. Синдром дiабетичної стопи, нейропатична форма
B. Синдром дiабетичної стопи, iшемiчна
форма
C. Облiтеруючий ендартерiїт
D. Синдром дiабетичної стопи, змiшана
форма
E. Хронiчна венозна недостатнiсть
33. Жiнка 60-ти рокiв надiйшла до вiддiлення невiдкладної допомоги зi скаргами
на сильний головний бiль у потиличнiй
дiлянцi, нудоту, блювання, запаморочення. При оглядi хвора трохи загальмована, обличчя гiперемоване, артерiальний
тиск - 220/130 мм рт.ст., пульс - 78/хв. При
неврологiчному обстеженнi парезiв не виявлено, рефлекси рiвномiрно жвавi, м’язовий тонус не змiнений, чутливiсть збережена. Менiнгеальнi симптоми вiдсутнi.
Який стан найбiльш iмовiрно розвинувся
у хворої?
A. Гiпертонiчний криз
B. Субарахноїдальний крововилив
C. Транзиторне порушення мозкового
кровообiгу
D. Iшемiчний iнсульт
E. Пухлина головного мозку
34. Хворий 34-ти рокiв перебуває на лiкуваннi в психiатричнiй лiкарнi з приводу
загострення шизофренiї. Об’єктивно: перебуває в лiжку, рухливо загальмований,
контакт вiдсутнiй. На запитання не вiдповiдає. Поза одноманiтна, пацiєнт гiпомiмiчний, наявнi симптом ”хоботка”, воскова
гнучкiсть м’язiв, симптом ”повiтряної подушки”. В такому станi лишається близько тижня. Харчування парентеральне. Визначте наявний синдром розладу рухововольової сфери:
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A. Кататонiчний ступор
B. Депресивний ступор
C. Психогенний ступор
D. Апатичний ступор
E. Екзогенний ступор
35. Чоловiк 25-ти рокiв, звернувся до лiкаря зi скаргами на появу висипань в мiжпальцевих промiжках, в дiлянцi променевозап’ястних суглобiв, паховiй дiлянцi
та живота, якi супроводжуються сильним
свербежем, особливо в нiчний час. Пацiєнт зазначає, що пiсля вечiрнього душу покращення не наступає. Також йому
здається, що як тiльки висип проходить в
одному мiсцi, вiн одразу з’являється в iншому. При фiзикальному обстеженнi на
фонi неураженої шкiри множиннi еритематознi папули та екскорiацiї. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Короста
B. Обсесивно-компульсивний розлад
C. Екзема
D. Епiдермофiтiя
E. 36. Чоловiк 46-ти рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на появу висипань в дiлянцi
кистей рук, що супроводжуються сильним
свербежем i турбують протягом тижня. У
анамнезi бронхiальна астма, сезоннi алергiї. Пацiєнт вiдзначає, що має дуже суху
шкiру. При фiзикальному обстеженнi на
тильнiй сторонi правої та лiвої кистi виявлено множиннi еритематознi папули та
везикули з серозним вмiстом, дiлянки лiхенiфiкацiї та екскорiацiї. Який дiагноз є
найбiльш iмовiрним?
A. Екзема
B. Псорiаз
C. Контактний дерматит
D. Себорейний дерматит
E. Короста
37. Хворий 43-х рокiв страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки протягом 8ми рокiв. Пiд час роботи на садовiй дiльницi вiдчув рiзкий бiль у епiгастральнiй
дiльницi, слабкiсть, запаморочення. Об’єктивно: шкiра блiда, пульс - 102/хв., слабкий, артерiальний тиск - 100/60 мм рт.ст.,
живiт не приймає участi у актi дихання,
напружений, болiсний у епiгастрiї, печiнкова тупiсть вiдсутня. Яке захворювання є
найбiльш iмовiрним?
A. Перфорацiя виразки
B. Шлункова кровотеча
C. Кишкова непрохiднiсть
D. Загострення панкреатиту
E. Iнфаркт мiокарда
38. Чоловiка 48-ми рокiв доставлено до
лiкаря у непритомному станi. В анамнезi
зловживання алкоголем. При обстеженнi
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шкiра блiда, на тулубi ”судиннi зiрочки”,
печiнковий запах з рота, язик обкладений
коричневим нальотом. Пiдшкiрнi вени передньої стiнки живота розширенi у виглядi (caput medusae). При пальпацiї органiв
черевної порожнини позитивний симптом
флуктуацiї, гепатомегалiя, спленомегалiя.
Набряки нижнiх кiнцiвок. Який стан у хворого є найбiльш iмовiрним?
A. Гостра печiнкова недостатнiсть
B. Гiпоглiкемiчна кома
C. Гiперглiкемiчна кома
D. Перфоративна виразка шлунка
E. Гостра шлунково-кишкова кровотеча
39. Хвора 54-х рокiв скаржиться на мерзлякуватiсть, сонливiсть, слабкiсть. В минулому лiкувалася з приводу аутоiмунного
вузлового зоба. За рiк її стан погiршився: з’явилася слабкiсть, набрала вагу, стала повiльною. Щитоподiбна залоза - I ст.
Шкiра холодна, суха, блiда, язик потовщений. Голос захриплий. Тони серця ритмiчнi, глухi, частота серцевих скорочень 56/хв., живiт здутий. Випорожнення - закрепи. Який препарат слiд призначити для
профiлактики значного збiльшення щитоподiбної залози?
A. Тироксин
B. Мерказолiл
C. Преднiзолон
D. Радiоактивний йод
E. Метилтiоурацил
40. Хворого пiсля перенесеного Q-iнфаркту мiокарда турбує задишка при незначних навантаженнях, нiчнi напади сухого
кашлю, вiдчуття хрипiв у груднiй клiтцi i
ортопное. В ходi огляду: акроцiаноз, частота серцевих скорочень - 96/хв., тахiкардiя, ослаблення I-го тону над верхiвкою, вислуховується III-й тон. В легенях
в базальних вiддiлах незвучнi хрипи. Пiд
час ехокардiоскопiї дилатацiя лiвого шлуночка, витончення i дискiнезiя мiжшлуночкової перегородки, фракцiя викиду 39%. Який варiант дисфункцiї мiокарда є
найбiльш iмовiрним?
A. Систолiчна дисфункцiя лiвого шлуночка
B. Дiастолiчна дисфункцiя лiвого шлуночка
C. Дiастолiчна дисфункцiя правого шлуночка
D. Систолiчна дисфункцiя правого шлуночка
E. Змiшана дисфункцiя обох шлуночкiв
41. У хворого 56-ти рокiв, що знаходиться
в палатi iнтенсивної терапiї з приводу гострого iнфаркту мiокарда у дiлянцi передньої стiнки лiвого шлуночка, посилилась
загальна слабкiсть та з’явилось вiдчуття
”завмирання” у роботi серця. При аналi-
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зi ЕКГ виявлено: ритм синусовий, частота
серцевих скорочень - 76/хв. Перiодично
з’являються поширенi шлуночковi комплекси тривалiстю 0,22 с., неправильної
форми, пiсля яких виявляються повнi компенсаторнi паузи. Яке ускладнення виникло у даного хворого?
A. Шлуночкова екстрасистолiя
B. Передсердна екстрасистолiя
C. Атрiовентрикулярна екстрасистолiя
D. Повна блокада лiвої нiжки пучка Гiса
E. Повна блокада правої нiжки пучка Гiса
42. Жiнка 35-ти рокiв надiйшла до вiддiлення iнтенсивної терапiї з нападами судом з перiодичнiстю 2-3 хвилини, мiж якими не вiдбувається покращення свiдомостi, реакцiя зiниць на свiтло вiдсутня. З
дитинства хворiє на епiлепсiю. Зазвичай
напади виникають 1-2 рази на мiсяць у нiчний час та супроводжуються мимовiльним сечовидiленням та дефекацiєю. Почастiшання нападiв та вищевказанi ускладнення виникли на тлi перенесеного грипу.
Який стан найбiльш iмовiрно розвинувся
у хворої?
A. Епiлептичний статус
B. Епiлептичний психоз
C. Iстеричний невроз
D. Гiпокальцiємiчний криз
E. 43. У чоловiка 20-ти рокiв невдовзi пiсля екстракцiї зуба розпочалася сильна
кровотеча. З анамнезу вiдомо, що пацiєнт хворiє на гемофiлiю А. При лабораторному дослiдженнi у загальному аналiзi
кровi: еритроцити - 3, 2 · 1012 /л, Hb- 98 г/л,
кольоровий показник - 0,92, лейкоцити 7, 4 · 109 /л, тромбоцити - 240 · 109 /л, швидкiсть осiдання еритроцитiв - 11 мм/год. Час
кровотечi за Дюке - 3 хв., час зсiдання кровi за Лi-Уайтом - 20 хв. Яка фармакотерапiя є найбiльш ефективною для цього пацiєнта?
A. Рекомбiнантний VIII фактор
B. Рекомбiнантний X фактор
C. Рекомбiнантний XI фактор
D. Тромбоцитарна маса
E. Еритроцитарна маса
44. Хворий 29-ти рокiв на другий день пiсля приїзду з Iндiї госпiталiзований у клiнiку зi скаргами на бiль у животi, рiдкi
випорожнення зi склоподiбним слизом та
кров’ю у виглядi ”малинового желе”. Загальний стан задовiльний, шкiра блiда, висипу немає. Живiт м’який, чутливий в дiлянцi слiпої i висхiдної кишок. Який етiотропний препарат для лiкування цiєї патологiї буде найбiльш доречно застосувати?
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A. Метронiдазол
B. Нiфуроксазид
C. Еритромiцин
D. Дексазон
E. Цефтриаксон
45. Чоловiк 27-ми рокiв, спортсмен, пiд час
тренування раптово втратив свiдомiсть.
Пульс i артерiальний тиск не визначаються. Дихання вiдсутнє. Тони серця не
вислуховуються. Зiницi широкi. На ЕКГ:
полiморфна шлуночкова тахiкардiя. Розпочато компресiю грудної клiтки. Який
наступний крок буде найбiльш доречним?
A. Електрична дефiбриляцiя
B. Вагуснi проби
C. Черезстравохiдна кардiостимуляцiя
D. Внутрiшньовенне введення дигоксину
E. Внутрiшньовенне введення лiдокаїну
46. Жiнка 58-ми рокiв перебуває на стацiонарному лiкуваннi з приводу гiпертонiчної хвороби. Вранцi, пiсля прийому каптоприлу та празозину рiзко пiднялася
з лiжка та короткочасно знепритомнiла.
Об’єктивно: шкiра блiда, волога. Пульс 100/хв., слабкий, артерiальний тиск - 70/40
мм рт.ст. На ЕКГ: ритм синусовий, правильний, ознаки перенавантаження лiвого
шлуночка. Змiн з боку центральної нервової системи не виявлено. Яка причина
стану хворої є найбiльш iмовiрною?
A. Ортостатична гiпотензiя
B. Кардiогенний шок
C. Анафiлактичний шок
D. Напад Морганьї-Адамса-Стокса
E. 47. Жiнка 37-ми рокiв звернулася до лiкаря
зi скаргами на слабкiсть, швидку стомлюванiсть, запаморочення, поганий апетит,
утруднене ковтання їжi. В анамнезi пiд час
вагiтностi 5 рокiв тому у хворої вiдзначалося зниження гемоглобiну до 86 г/л. При
лабораторному дослiдженнi в загальному
аналiзi кровi: еритроцити - 3, 4 · 1012 /л, Hb70 г/л, колiрний показник - 0,6, ретикулоцити - 2%, лейкоцити - 4, 7 · 109 /л, е- 2%, п3%, с- 64%, лiмф.- 26%, мон.- 5%, швидкiсть осiдання еритроцитiв - 40 мм/год.
Сироваткове залiзо - 6,3 мкмоль/л. Який
дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Залiзодефiцитна анемiя
B. Фолiєводефiцитна анемiя
C. Аутоiмунна гемолiтична анемiя
D. Анемiя Мiнковського-Шоффара
E. Гiпопластична анемiя
48. У дiвчини 19-ти рокiв скарги на головний бiль пульсуючого характеру в лiвiй лобно-скронево-тiм’янiй дiлянцi, який
турбує протягом п’яти рокiв. Головний
бiль виникає нападоподiбно i супроводжується нудотою, блюванням, фонофобiєю
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та фотофобiєю. Тривалiсть нападу вiд
кiлькох годин до 2-3 дiб. Напад цефалгiї
часто виникає при перевтомi, емоцiйному
перенавантаженнi. Частота нападiв 1-2 рази на мiсяць. Неврологiчний статус без патологiчних змiн. Схожi головнi болi були
у матерi хворої. Який дiагноз є найбiльш
iмовiрним?
A. Мiгрень
B. Головний бiль напруги
C. Кластерний головний бiль
D. Лiкворно-динамiчний головний бiль
E. Хронiчна цервiкокранiалгiя
49. Хворий 72-х рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на тремор рук, бiльше справа, загальну скутiсть, сповiльнення ходи,
мовлення, утруднення при виконаннi звичайної домашньої роботи. При фiзикальному обстеженнi загальна брадикiнезiя, гiпомiмiя, емпростотонус, хода ”човгаюча”,
ахейрокiнез, тремор спокою в руках, D>S,
пiдвищений м’язовий тонус за пластичним
типом, феномен ”зубчастого колеса”, виражена постуральна нестiйкiсть. Якi лiки,
насамперед, мають бути у схемi лiкування
цього хворого?
A. Препарати, що мiстять леводопу
B. Антихолiнестеразнi препарати
C. Холiнолiтики
D. Антидепресанти
E. Препарати, що покращують мiкроциркуляцiю
50. Чоловiк 58-ми рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на кашель зi слизовогнiйним мокротинням, задишку при фiзичному навантаженнi. Зазначенi симптоми
турбують протягом 14-ти рокiв. Щоденно викурює 1,5 пачки сигарет з 17-ти рокiв. При фiзикальному обстеженнi пульс 96/хв., артерiальний тиск - 130/80 мм рт.ст.
Перкуторно над усiєю поверхнею легень
коробковий звук. Аускультативно дихання ослаблене, на фонi подовженого видиху
розсiянi сухi хрипи. За даними спiрометрiї
спiввiдношення ОФВ1 /ФЖЄЛ - 30%. Який
дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Хронiчне обструктивне захворювання
легень (ХОЗЛ)
B. Бронхiальна астма
C. Бронхоектатична хвороба
D. Рак легень
E. Фiброзуючий альвеолiт
51. Хворий 22-х рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на появу бiлих плям на тлi засмаглої шкiри. На шкiрi тулуба множиннi гiпопiгментованi плями, при пошкрябуваннi спостерiгається мукоподiбне лущення. Проба Бальцера позитивна. Яке
захворювання можна припустити?
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A. Висiвкоподiбний лишай
B. Вiтилiго
C. Склеродермiя
D. Лейкодерма
E. Рожевий лишай

A. Лоперамiд
B. Дротаверин
C. Анаприлiн
D. Ампiцилiн
E. Бiсакодил

52. Молода жiнка звернулася до лiкаря зi
cкаргами на задишку при незначному фiзичному навантаженнi, iнколи набряки на
ногах, слабкiсть. В анамнезi частi запальнi захворювання легень. Задишка вперше
з’явилась у дитинствi та поступово зростала. При фiзикальному обстеженнi пульс 78/хв., артерiальний тиск - 130/80 мм рт.ст.,
шкiра цiанотична, набряки на ногах. Аускультативно тони серця ритмiчнi, грубий
систолiчний шум уздовж лiвого краю груднини, акцент та розщеплення II тону над
легеневою артерiєю. Пальпаторно печiнка збiльшена. Вибiр лiкарем якого дiагностичного методу буде найбiльш доречним?

55. Чоловiк 25-ти рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на наявнiсть висипки протягом 2 тижнiв, яка з’явилась несподiвано.
Пiд час збору анамнезу пацiєнт повiдомив, що почуває себе повнiстю здоровим,
але зазначив що 2 мiсяцi тому влiтку мав
”жахливу, грипоподiбну” застуду. При фiзикальному обстеженнi на шкiрi лобка,
генiталiй та стегон розташованi сферичнi
папули, рожевого та тiлесного кольору,
без запалення, з центральним заглибленням. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

A. Ехокардiографiя
B. Електрокардiограма
C. Бiопсiя мiокарда
D. Коронароангiографiя
E. Катетеризацiя серця
53. Чоловiк 63-х рокiв був госпiталiзований 5 днiв тому з приводу iнфаркту мiокарда. Раптом вiн поскаржився на сильний
бiль у грудях та втратив свiдомiсть. Пульс
не визначається, тони серця вiдсутнi. ЕКГ:
синусовий ритм, QS та пiдйом сегмента ST
в V1-V4. Реанiмацiйнi заходи неефективнi. При пункцiї виявлена кров в порожнинi перикарда. Вкажiть найбiльш iмовiрне
ускладнення:
A. Порушення цiлiсностi стiнки лiвого
шлуночка
B. Тромбоемболiя легеневої артерiї
C. Гостра мiтральна недостатнiсть
D. Гострий перикардит
E. Порушення цiлiсностi мiжшлуночкової
перегородки
54. Хвора 55-ти рокiв скаржиться на випорожнення 3-4 рази протягом 1-2 годин переважно вранцi, пiсля снiданку. Посилення дiареї пов’язує з пiдвищеними вимогами з боку оточення, хвилюванням, очiкуванням небезпеки. Об’єктивно: метушлива, багатомовна, збiльшеної ваги. Шкiра
без змiн, тургор нормальний, живiт м’який безболiсний. В аналiзi кровi змiн не
має; аналiз калу: несформований, незначна кiлькiсть крохмальних зерен та м’язових волокон, лейкоцити - 3-4 в п/з; колоноскопiя без патологiї. Призначення якого
препарату буде найбiльш доречним?

A. Контагiозний молюск
B. Оперiзуючий герпес
C. Папiлома
D. Фурункул
E. Вторинний сифiлiс
56. У пацiєнта 64-х рокiв протягом останнiх 2 мiсяцiв з’явилося вiдчуття утрудненого ковтання твердої їжi з затримкою її
посерединi стравоходу. Втрата ваги - 4 кг.
Батько хворого помер вiд раку шлунка.
Запiдозрено рак стравоходу. За допомогою якого дослiдження найбiльш iмовiрно
можна верифiкувати цю патологiю?
A. ФЕГДС з бiопсiєю
B. Рентгенконтрастне дослiдження стравоходу i шлунка
C. Комп’ютерна томограма грудної клiтки
D. Внутрiшньостравохiдна рН-метрiя
E. Дихальний уреазний тест
57. Чоловiк 64-х рокiв знаходиться на амбулаторному лiкуваннi з приводу iшемiчної хвороби серця, дифузного кардiосклерозу, постiйної форми фiбриляцiї передсердь, серцевої недостатностi III функцiонального класу. Фармакотерапiя складається з кордарону 2 рази на день, торасемiду через день, триметазидину 2 рази на
день. Сiмейний лiкар з метою профiлактики тромбоутворення рекомендував хворому прийом варфарину (3 мг на день). Який
метод контролю ефективностi та безпеки
антикоагулянтної терапiї в даному випадку буде найбiльш доречним?
A. Мiжнародне нормалiзоване спiввiдношення
B. Кiлькiсть тромбоцитiв
C. Час згортання кровi за Лi-Уайтом
D. Швидкiсть зсiдання еритроцитiв
E. Рiвень фiбриногену
58. Хвора 38-ми рокiв, бухгалтер. На прийомi багато говорить, мова прискорена,
швидко переключається з теми на тему,
що робить розумiння мови хворої скру-
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тним. Не може всидiти на стiльцi, жестикулює, несподiвано починає спiвати, смiятися, декламувати вiршi. Вважає себе
”найздоровiшою”, ”найщасливiшою”, заявляє, що ”всi заздрять її зовнiшностi та
чудовому голосу”. Зi слiв родичiв, останнi
5 днiв не спить вночi, вiдзначається пiдвищений апетит, гнiвливiсть. 3 роки тому
лiкувалася у психiатра з приводу депресiї.
Який синдромальний дiагноз є найбiльш
iмовiрним?
A. Манiакальний синдром
B. Депресивний синдром
C. Шизофренiя, параноїдна форма
D. Синдром гiперактивностi з дефiцитом
уваги
E. Делiрiозний синдром
59. Чоловiк 78-ми рокiв, правильно називає своє прiзвище, iм’я, дату народження.
Не може назвати поточну дату, свiй вiк,
дезорiєнтований у мiсцi перебування. Не
пам’ятає про смерть дружини, яка померла 5 рокiв тому, а також нiчого не може
повiдомити про останнi роки свого життя. Мова уповiльнена, словниковий запас
обмежений, часто не може згадати назви
предметiв. У пробi на запам’ятовування
десяти слiв вiдтворює три слова. Простi
арифметичнi дiї виконує з помилками. Не
може пояснити сенсу поширених прислiв’їв i приказок. Який синдромальний дiагноз
є найбiльш iмовiрним?
A. Деменцiя
B. Депресивний синдром
C. Маячний синдром
D. Манiакальний синдром
E. Галюцинаторний синдром
60. Жiнка 36-ти рокiв звернулася до лiкаря
зi скаргами на часте сечовипускання, бiль
у лiвому боцi, нудоту та пiдвищену температуру. При фiзикальному обстеженнi
температура тiла - 39,4o C , артерiальний
тиск - 120/80 мм рт.ст., пульс - 89/хв., частота дихання - 18/хв., SpO2 - 98% при кiмнатному повiтрi. При пальпацiї болючiсть у
лiвому костовертебральному кутi та лiвому боцi. Який наступний крок лiкаря у веденнi пацiєнтки буде найбiльш доречним?
A. Здати загальний аналiз сечi та виконати
бактерiологiчне дослiдження сечi
B. Призначити нiтрофурантоїн перорально
на 10 днiв
C.
Призначити
триметопримсульфаметоксазол на 10 днiв
D. Розпочати внутрiшньовенне введення
цефтриаксону
E. Рекомендувати пройти тест на вагiтнiсть
61. Чоловiк 64-х рокiв надiйшов у вiддiлення невiдкладної допомоги зi скаргами
на набряки нижнiх кiнцiвок, попереку та
передньої черевної стiнки. В анамнезi хро-
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нiчний бронхiт з бронхоектазами. При фiзикальному обстеженнi температура тiла 37,2o C , артерiальний тиск - 110/75 мм рт.ст.,
пульс - 82/хв., частота дихання - 19/хв. При
лабораторному дослiдженнi у загальному
аналiзi сечi (ЗАС): питома вага - 1025, бiлок - 9,9 г/л, лейкоцити - 2-3 у полi зору,
еритроцити - 1-2 у полi зору, цилiндри немає. Добова протеїнурiя - 11,4 г/добу. У
бiохiмiчному аналiзi кровi загальний бiлок - 52 г/л, альбумiни - 30 г/л, холестерин
- 9,6 ммоль/л. Який тип ураження нирок у
цього хворого є найбiльш iмовiрним?
A. АА амiлоїдоз, нефротичний синдром
B. Гломерулонефрит, нефритичний синдром
C. Пiєлонефрит, сечовий синдром
D. Тубуло-iнтерстицiальний нефрит, нефротичний синдром
E. Дiабетична нефропатiя, нефритичний
синдром
62. До лiкаря звернувся чоловiк 36-ти рокiв зi скаргами на пекучий загрудинний
бiль, що зазвичай виникає через 1-1,5 години пiсля вживання їжi. Зазначає, що
бiль пiдсилюється в горизонтальному положеннi. При верхнiй ендоскопiї виявленi
2 вогнищевих ураження нижньої третини
слизової оболонки стравоходу до 5 мм в
межах однiєї складки. Яка тактика лiкаря
буде найбiльш доречною?
A. Призначення iнгiбiторiв протонної
помпи
B. Призначення ненаркотичних анальгетикiв
C. Призначення кларитромiцину
D. Хiрургiчне лiкування
E. 63. Хворий 57-ми рокiв перебуває на лiкуваннi з приводу полiтравми. Через 8 дiб
виникли скарги на виражений кашель з
видiленням гнiйного харкотиння, виражену задишку, пiдвищення температури до
38,8o C . В анамнезi: хронiчний бронхiт, палить 20 рокiв. Об’єктивно: в легенях вислуховується жорстке дихання, в нижнiх
вiддiлах правої легенi - вологi дрiбнопухирчастi хрипи. Проба на ВIЛ - негативна.
Який дiагноз у даного хворого?
A. Нозокомiальна пневмонiя
B. Позагоспiтальна пневмонiя
C. Аспiрацiйна пневмонiя
D. Пневмонiя осiб з iмунодефiцитом
E. 64. Чоловiку 42-х рокiв, з дiагнозом спастичний парапарез призначено мiорелаксант тизанiдин за схемою поступового
збiльшення дози. Хворий порушив рекомендацiю i вжив вiдразу добову дозу, пiсля
чого вiдчув загальну слабiсть, запаморочення, зниження сили в ногах та на ко-
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роткий час втратив свiдомiсть. При фiзикальному обстеженнi артерiальний тиск 75/55 мм рт.ст., пульс - 69/хв., температура
тiла - 36,6o C , загальна м’язова гiпотонiя.
Який невiдкладний стан найбiльш iмовiрно виник у хворого?
A. Синкопальний стан
B. Транзиторна iшемiчна атака
C. Ваго-iнсулярний криз
D. Панiчна атака
E. Симпато-адреналовий криз
65. Жiнка 65-ти рокiв, вранцi пiсля сну
вiдмiтила затерплiсть в правих кiнцiвках, запаморочення, гикавку, змiну голосу,
похлинання при вживаннi рiдини, затерплiсть та бiль у лiвiй половинi обличчя,
хиткiсть ходи. Останнi показники артерiального тиску - 160/100 мм рт.ст. У анамнезi гiпертонiчна хвороба (систематично не
лiкується). При фiзикальному обстеженнi
горизонтальний середньоамплiтудний нiстагм, бiльше виражений влiво, синдром
Горнера лiворуч, гiпестезiя лiвої половини
обличчя за цибулинним типом, правобiчна гемiгiпестезiя, атаксiя в позi Ромберга.
Мова змiнена - нечiтка артикуляцiя, проте
змiст i розумiння мови не порушенi. Пацiєнтцi важко висунути язик з рота. Парезiв
кiнцiвок немає. Який метод буде найбiльш
доречним у пiдтвердженi дiагнозу цiєї пацiєнтки?
A. Комп’ютерна томографiя (КТ) головного мозку
B. Магнiтно-резонансна томографiя (МРТ)
головного мозку
C. Ангiографiя
D. Електроенцефалографiя
E. Реоенцефалографiя
66. Пацiєнтка 30-ти рокiв впродовж 5-ти
рокiв хворiє на системний червоний вовчак (СЧВ) i щоденно приймає 16 мг метилпреднiзолону. Яке твердження щодо вакцинацiї у даному випадку є вiрним?
A. Рекомендована щорiчна планова вакцинацiя вiд грипу
B. Вакцинацiя вiд грипу пiсля зменшення
дози преднiзолону до мiнiмальної
C. Вакцинацiя вiд грипу протипоказана
хворим, що отримують глюкокортикоїди
D. Вакцинацiя вiд грипу проводиться пiд
прикриттям антигiстамiнних препаратiв
E. Будь-яка вакцинацiя протипоказана
67. У лiкаря-стоматолога 26-ти рокiв при
обстеженнi виявили помiрну гiперферментемiю, позитивний тест на HBsAg. Його дружина 24-х рокiв не має щеплення вiд
вiрусного гепатиту В. Дитина 2-х рокiв належно вакцинована за вiковим графiком.
Яка профiлактика вiрусного гепатиту В
повинна бути проведена у родинi?
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A. Негайна вакцинацiя дружини при негативному тестi на HBsAg
B. Призначення дружинi та дитинi специфiчної хiмiопрофiлактики ненуклеозидними
аналогами
C. Призначення специфiчного iмуноглобулiну дружинi та дитинi
D. Призначення дружинi специфiчної
хiмiопрофiлактики ненуклеозидними аналогами
E. Призначення специфiчного iмуноглобулiну дитинi
68. Жiнка 32-х рокiв, вчителька молодших класiв, проходить обов’язковий профiлактичний медичний огляд. Вiдомо, що
у регiонi проживання спалах кору. Жiнка скарг не має. За даними карти профiлактичних щеплень порушень календаря
немає, у дитинствi отримала усi необхiднi
щеплення. Останнє щеплення вiд дифтерiї
та правця у 26 рокiв. Останнiй ПАП-тест
зроблено у 30 рокiв, без вiдхилень. При фiзикальному обстеженнi температура тiла
- 37,2o C , пульс - 80/хв., артерiальний тиск
- 130/80 мм рт.ст. Що з перерахованого є
найбiльш доречною тактикою лiкаря вiдносно цiєї пацiєнтки?
A. Визначити рiвень IgG до вiрусу кору
B. Ввести вакцину АДС-М
C. Направити на мамографiю
D. Зробити тест на вiрус папiломи людини
(ВПЛ-тест)
E. Вакцинацiї та скринiнгу не потребує
69. Дiвчина 22-х рокiв прийшла у жовтнi
до свого сiмейного лiкаря на профiлактичний огляд. Самопочуття задовiльне,
скарг не має. Протягом 3-х рокiв хворiє на
добре контрольований цукровий дiабет I
типу. Її 70-рiчна бабуся хворiє на рак грудей. Останнiй ПАП-тест було зроблено
рiк тому, вiдхилень не зафiксовано. Її зрiст
- 172 см, вага - 61 кг, IМТ - 20 кг/м2 . Показник глiкованого гемоглобiну A1c складає 6,5%, останнiй показник глюкометра 6,54 ммоль/л. Яка рекомендацiя лiкаря цiй
пацiєнтцi буде найбiльш доречною?
A. Вакцинуватися вiд грипу
B. Пройти мамографiю
C. Модифiкацiя дiєти з метою зниження
ваги
D. Пройти тест на вiрус папiломи людини
(ВПЛ-тест)
E. Легкi аеробнi вправи щодня
70. 35-рiчного чоловiка доставлено до
приймального вiддiлення у непритомному
станi. Його дружина повiдомила, що вiн
втратив свiдомiсть пiсля вiдкриття крану
з водою. За день до цього протягом тижня чоловiк скаржився на запаморочення,
слабкiсть та порушення координацiї. Пра-
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цює спелеологом, проводить екскурсiї печерами. Пiд час лiкування у стацiонарi,
спостерiгалися постiйнi парестезiї, дисфагiя, дезорiєнтацiя та атаксiя. Стан швидко
прогресував, пацiєнт почав нерозбiрливо
говорити, приєдналися галюцинацiї, ажитацiя, що потребували седацiї та iнтубацiї
пацiєнта. На 14-й день госпiталiзацiї пацiєнт помер. Вакцинацiя вiд якого збудника
найбiльш iмовiрно попередила б смерть
цього пацiєнта?
A. Вiрусу сказу
B. Вiрусу японського енцефалiту
C. Вiрусу клiщового енцефалiту
D. Вiрусу полiомiєлiту
E. Вакцина вiд цього збудника не розроблена
71. Дiвчина 21-го року звернулася до лiкаря з грипоподiбною картиною захворювання, субфебрильною температурою,
нездужанням та легкою жовтяницею протягом 2-х днiв. Лабораторнi показники сироватки кровi: аспартатамiнотрансфераза
(АСТ) - 456 Од/л, аланiнамiнотрансфераза (АЛТ) - 745 Од/л, IgM до HAV - позитивний результат. Яка тактика по вiдношенню до контактних осiб буде найбiльш
доречною?
A. Вакцинацiя вiд гепатиту А протягом
першого тижня
B. Введення iмуноглобулiну людини нормального протягом 24 годин
C. Профiлактичний прийом софосбувiру/ледiпасвiру протягом 1 мiсяця
D. Вакцинацiя вiд гепатиту В протягом
першого тижня
E. Введення iнтерферону альфа-2b протягом першого тижня
72. Жiнка 52-х рокiв прийшла до свого лiкаря на щорiчний профiлактичний огляд.
Вона нiколи не госпiталiзувалася до лiкарнi та виконує легкi аеробнi вправи чотири рази на тиждень. У її батька було
захворювання серцево-судинної системи.
Її зрiст - 172 см, вага - 77 кг, IМТ- 26 кг/м2 .
При фiзикальному обстеженнi температура - 36,8o C , пульс - 81/хв., частота дихання
- 16/хв., артерiальний тиск сидячи - 160/100
мм рт.ст. на обох руках. Офтальмоскопiя
очного дна виявила звуження судин сiткiвки. Лабораторнi показники без вiдхилень.
Що з перерахованого буде найбiльш доречним призначенням з метою зниження
ризику смертi цiєї пацiєнтки вiд серцево-
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судинних захворювань?
A. Еналаприл
B. Аспiрин
C. Варфарин
D. Дипiридамол
E. Нiтроглiцерин
73. Ранiше здоровий хлопець 22-х рокiв
прийшов на прийом до лiкаря зi скаргами на пiдвищену температуру та кашель з
жовтим мокротинням, що продовжуються
протягом 7-ми днiв. При фiзикальному обстеженнi температура - 38,3o C , артерiальний тиск - 130/70 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 79/хв., частота дихання 17/хв., SpO2 - 95% при кiмнатному повiтрi. При аускультацiї звучнi вологi хрипи
злiва. На оглядовiй рентгенограмi консолiдацiя у нижнiй частцi лiвої легенi. Який з
перерахованих препаратiв буде найбiльш
доцiльно призначити цьому пацiєнту?
A. Азитромiцин
B. Триметоприм-сульфаметоксазол
C. Ципрофлоксацин
D. Гентамiцин
E. Левофлоксацин
74. Дiвчина 22-х рокiв звернулася до лiкаря
зi скаргами на задишку, загрудинний бiль,
вiдчуття страху та ”стороннього тiла” у
горлi. Зазначенi симптоми з’явилися в момент перегляду фiльму з друзями i вже
протягом 40 хвилин зберiгаються i не зникають. Пацiєнтка стверджує, що подiбний
напад у неї не вперше, але ранiше вона
могла опанувати цей стан та заспокоїтися.
При фiзикальному обстеженнi перед лiкарем тремтяча та спiтнiла дiвчина, температура тiла - 37,5o C , артерiальний тиск
- 130/90 мм рт.ст., пульс - 112/хв., частота
дихання - 18/хв., SpO2 - 99% при кiмнатному повiтрi. Лiкар не може заспокоїти
пацiєнтку. Вона стверджує, що помирає
та благає про допомогу. Який наступний
крок лiкаря буде найбiльш доречним?
A. Ввести феназепам внутрiшньовенно
B. Призначити нiтроглiцерин перорально
та спостерiгати мiнiмум 5 хвилин
C. Призначити аспiрин перорально та доставити до найближчого реперфузiйного
центру
D. Ввести метопролол внутрiшньовенно
E. Розпочати курс флуоксетину перорально
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1. У хворої 33-х рокiв пiсля нападу епiлептичних судом виникли задуха, сухий
кашель та пiдвищення температури тiла.
При аускультацiї легень справа знизу дихання вiдсутнє, перкуторно - притуплення
звуку. Огляд ротової порожнини виявив
вiдсутнiсть одного рiзця нижньої щелепи.
Який дiагностичний метод найбiльш iмовiрно дозволить лiкарю визначити причину дихальних розладiв пацiєнтки?
A. Бронхоскопiя
B. Пряма ларингоскопiя
C. Непряма ларингоскопiя
D. Фiброезофагогастроскопiя
E. 2. До приймального покою швидкою допомогою доставлено хворого 46-ти рокiв
зi скаргами на рiзкий, нападоподiбний бiль
у правiй поперековiй дiлянцi, що iррадiює у пахвинну дiлянку та на внутрiшню
поверхню стегна. Бiль з’явився раптово
кiлька годин тому. Напередоднi у хворого
з’явилася профузна безболiсна гематурiя
зi згустками кровi черв’якоподiбної форми. Ранiше нiчим не хворiв. Яке захворювання можна припустити в першу чергу?
A. Рак правої нирки
B. Пухлина сечового мiхура
C. Некротичний папiлiт
D. Гострий гломерулонефрит
E. Сечокам’яна хвороба, камiнь правої
нирки
3. Пацiєнт 28-ми рокiв скаржиться на перiодичнi болi в ногах та руках, мерзлякуватiсть стоп, змiну кольору 3 пальцiв
кистей. Болi тривають вже протягом 1
року, але змiна кольору пальцiв виникла
вперше. Вiн викурює по 20 сигарет в день
протягом 12-ти рокiв. Об’єктивно: шкiра
нiг блiда, прохолодна, тургор знижений,
гiпотрихоз. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Облiтеруючий тромбангiїт
B. Системна склеродермiя
C. Облiтеруючий атеросклероз
D. Дiабетична нейропатiя
E. 4. Хвора 63-х рокiв оперована з приводу
багатовузлового еутиреоїдного зобу великих розмiрiв. З технiчними труднощами
вимушено виконана субтотальна резекцiя
обох часток щитоподiбної залози. На 4-й
день пiсля операцiї з’явилися судоми м’язiв обличчя i верхнiх кiнцiвок, бiль в животi. Позитивнi симптоми Хвостека i Труссо. Чим найiмовiрнiше зумовлений такий
стан хворої?
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A. Недостатнiсть паращитоподiбних залоз
B. Пiсляоперацiйний гiпотиреоз
C. Тиреотоксичний криз
D. Пошкодження зворотного нерву
E. Трахеомаляцiя
5. Внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди потерпiлий отримав множиннi переломи кiнцiвок та кiсток тазу. В анамнезi: гемофiлiя А. Пiд час обстеження
формуються гематоми на ушкоджених дiлянках. Стан погiршується. Артерiальний
тиск - 90/50 мм рт.ст. Вкажiть найбiльш доцiльну комбiнацiю iнфузiйних препаратiв
для лiкування пацiєнта пiсля застосування
полiглюкiну та сольових розчинiв:
A. Крiопреципiтат, еритроцитарна маса
B. Свiжозаморожена плазма, альбумiн
C. Еритроцитарна маса, свiжозаморожена
плазма
D. Крiопреципiтат, глюкоза
E. Еритроцитарна маса
6. Спортсмен 26-ти рокiв впав з упором на
правий плечовий суглоб. Зазначає рiзкий
бiль, обмеження пасивних рухiв, активнi
рухи в плечовому суглобi неможливi. Вiдведену i зiгнуту у плечовому суглобi травмовану руку пiдтримує здоровою. Об’єктивно: в дiлянцi дельтоподiбного м’яза
западання, пiд шкiрою рiзко випинається
акромiальний вiдросток лопатки, голiвка
плечової кiстки пальпується пiд дзьобоподiбним вiдростком. Який найбiльш iмовiрний клiнiчний дiагноз?
A. Вивих плеча
B. Перелом анатомiчної шийки плеча
C. Перелом хiрургiчної шийки плеча
D. Перелом голiвки плечової кiстки
E. Вiдрив великого пагорбка плечової
кiстки
7. Чоловiк 50-ти рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на бiль в стегнi пiсля падiння
на сходах. Пiднятись та ходити не може.
Права нога коротша за лiву на 5 см, ступня
ротована назовнi. Пульс на правiй тильнiй
артерiї стопи задовiльний. Стегно збiльшене в об’ємi, деформоване, в середнiй
третинi болюча пальпацiя. Виявляється
патологiчна рухомiсть, крепiтацiя. Який
дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Перелом дiафiза стегнової кiстки
B. Вивих правого стегна
C. Забiй сiдничного нерва
D. Закритий перелом кiсток миски
E. Хибний суглоб
8. Хворий 42-х рокiв доставлений до травматологiчного вiддiлення 2 години тому. Рентгенологiчно: перелом кiсток тазу.
Об’єктивно: виведений з шоку. Самостiйно не мочиться. Уретрорагiя. Пальпується
збiльшений сечовий мiхур. Болiсна припу-
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хлiсть в дiлянцi промежини. Який попереднiй дiагноз?
A. Травма уретри
B. Травма сечового мiхура
C. Рефлекторна затримка сечовипускання
D. Гостра ниркова недостатнiсть
E. Забiй промежини
9. Хворий 48-ми рокiв госпiталiзований з
нападами судом. Багато рокiв страждає на
виразку 12-ти палої кишки (ДПК). Протягом останнього мiсяця спостерiгає щоденне блювання, схуд на 20 кг. Об’єктивно:
хворий виснажений. В епiгастральнiй дiлянцi визначається ”шум плеску”. Нижня
межа шлунка на рiвнi гребiнцевої лiнiї.
Лабораторно: загальний бiлок - 47 г/л; K
- 2,1 ммоль/л, N a - 118 ммоль/л, Ca - 1,6
ммоль/л, хлориди - 82 ммоль/л, гематокрит - 64%. Який попереднiй дiагноз?
A. Декомпенсований стеноз воротаря
B. Кровоточива виразка 12-ти палої кишки
C. Субкомпенсований стеноз воротаря
D. Малiгнiзована виразка шлунка
E. Компенсований стеноз воротаря
10. Пацiєнтка 45-ти рокiв скаржиться на
дискомфорт пiд час читання, почервонiння краю повiк, бiлi пiнистi видiлення в кутах очних щiлин протягом останнiх двох
мiсяцiв. Об’єктивно спостерiгаються гiперемiя та потовщення вiльного краю повiк,
розширення вивiдних протокiв залоз хряща повiк. Яким буде дiагноз?
A. Мейбомiєвий блефарит
B. Аденовiрусний кон’юнктивiт
C. Бленорейний кон’юнктивiт
D. Хронiчний каналiкулiт
E. Гострий дакрiоаденiт
11. Хвора 21-го року скаржиться на частi позиви до сечовидiлення, бiль та печiю при сечовипусканнi. Захворювання
пов’язує з випадковим статевим актом 4
днi тому. При оглядi: уретра пальпується
у виглядi потовщеного болючого тяжа,
набряк та гiперемiя зовнiшнього отвору
сечiвника, при натискуваннi на уретру видiляється краплина гною. При бактерiоскопiчному дослiдженнi видiлень з уретри
виявлено розмiщенi всерединi лейкоцитiв
грамнегативнi диплококи. Який дiагноз є
найбiльш iмовiрним?
A. Уретрит викликаний
Neisseria gonorrhoeae
B. Неспецифiчний уретрит
C. Уретрит викликаний
Chlamidiya trachomatis
D. Гострий цистит
E. Вагiнiт
12. Чоловiк 58-ми рокiв, скаржиться на
постiйний бiль в епiгастрiї, що iррадiює в
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спину i посилюється пiсля прийому жирної
їжi. Пацiєнт вiдмiчає слабкiсть, за останнi 2 мiсяцi втратив у вазi до 9 кг. Мiсяць
тому з’явилась жовтяниця, що поступово
зростає. Живiт м’який, печiнка не збiльшена. При лабораторному дослiдженнi
кровi гемоглобiн - 68 г/л, лейкоцити 9, 0 · 109 /л, швидкiсть зсiдання еритроцитiв
- 36 мм/год. На УЗД: жовчний мiхур великих розмiрiв, конкрементiв не мiстить,
холедох розширений, в головцi пiдшлункової залози - округле утворення до 4 см в
дiаметрi з нечiткими контурами. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Рак головки пiдшлункової залози
B. Хронiчний iндуративний панкреатит
C. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки з пенетрацiєю в головку пiдшлункової
залози
D. Рак шлунка з метастазами в печiнку
E. Хронiчний холецистопанкреатит
13. Хворий 38-ми рокiв скаржиться на
гнiйне видiлення iз лiвої половини носа,
утруднене носове дихання, головний бiль,
важкiсть в областi лiвої щоки, пiдвищення
температури тiла до 37,5o C . Хворiє впродовж 6-ти днiв. Захворювання пов’язує
з переохолодженням. Об’єктивно: болiснiсть при пальпацiї в областi лiвої щоки.
Слизова оболонка лiвої половини носової
порожнини гiперемована, набухла, в середньому носовому ходi - гнiйна смужка.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Лiвобiчний гострий гайморит
B. Лiвобiчний гострий фронтит
C. Лiвобiчний гострий етмоїдит
D. Гострий ринiт (нежить)
E. Викривлення носової перегородки влiво
14. Дiвчина 18-ти рокiв звернулася ввечерi до лiкаря зi скаргами на сильний бiль
”знизу справа”, нудоту та одиничний епiзод
блювання. Зранку вiдвiдувала фестиваль
вуличної їжi. Бiль розпочався 4 години тому, почався з епiгастрiю i поступово перейшов у праву здухвинну дiлянку. При фiзикальному обстеженнi артерiальний тиск
- 110/70 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 79/хв., частота дихання - 16/хв.,
температура - 37,4o C . При пальпацiї лiвого нижнього квадранту черевної стiнки,
бiль виникає у правому. Гiнекологiчний та
ректальний огляд без патологiчних змiн.
Данi лабораторних дослiджень: лейкоцити - 12 · 109 /л, еритроцити - 4, 4 · 1012 /л,
гемоглобiн - 130 г/л, гематокрит - 39%,
тромбоцити - 225 · 109 /л, β -ХГЛ - 2 мОд/мл
(норма - менше 5 мОд/л у невагiтних жiнок). Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?
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A. Гострий апендицит
B. Емболiя мезентерiальних судин
C. Кишкова непрохiднiсть
D. Трубна вагiтнiсть
E. Харчова токсикоiнфекцiя

A. Промивання проточною водою
B. Обробка етиловим спиртом
C. Обробка розчином соди
D. Накладання асептичної пов’язки
E. Накладання жирових пов’язок

15. У пiсляоперацiйного хворого, якому 6
днiв тому проведено видалення нижньої
частки лiвої легенi в зв’язку з бактерiальною деструкцiєю i розвитком пневмотораксу, наросла задишка до 48/хв., PaO2
знизився до 50 мм рт.ст., PaCO2 пiдвищився до 65 мм рт.ст., з’явився кашель, видiлення великої кiлькостi харкотиння, загальний цiаноз шкiри, гiпотонiя - 60/20 мм
рт.ст. При аускультацiї правої i лiвої легень - маса рiзнокалiберних хрипiв, рiзко
ослаблене дихання. Який об’єм невiдкладної допомоги потрiбно надати хворому
першочергово для лiквiдацiї дихальної недостатностi?

18. Хворий 30-ти рокiв звернувся до сiмейного лiкаря через 2 мiсяцi пiсля операцiї
з приводу вiдкритого перелому плечової
кiстки. При оглядi стан хворого задовiльний, в дiлянцi операцiйної рани є нориця
з незначним гнiйним видiленням, почервонiння, флюктуацiя. На рентгенограмi:
деструкцiя плечової кiстки з секвестрами.
Яке ускладнення виникло у хворого в пiсляоперацiйному перiодi?

A. Провести iнтубацiю трахеї з ШВЛ
B. Провести лаваж трахеобронхiального
дерева
C. Киснева терапiя
D. Положення ортопное
E. Пункцiя плевральної порожнини
16. Чоловiк 45-ти рокiв, доставлений у вiддiлення невiдкладної допомоги зi скаргами на раптовий iнтенсивний бiль у поперековiй дiлянцi, часте болiсне сечовидiлення, блювоту. Температура тiла - 36,8o C ,
пульс - 82/хв., артерiальний тиск - 130/80
мм рт.ст. При фiзикальному обстеженнi болiснiсть при пальпацiї поперекової
дiлянки, позитивний симптом Пастернацького. При лабораторному дослiдженнi
у загальному аналiзi сечi бiлок - 0,06 г/л,
реакцiя - слабко кисла, лейкоцити - 3-4 в
полi зору, еритроцити - 30-40 в полi зору.
Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Сечокам’яна хвороба
B. Гострий пiєлонефрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Гостра ниркова недостатнiсть
E. Полiкiстоз нирок
17. Потерпiлий, робочий хiмзаводу, працюючи з агресивною рiдиною, по необережностi вилив її собi на спецодяг, отримавши хiмiчний опiк правого стегна та
гомiлки. Пiсля зняття одягу виявлено:
на передньо-внутрiшнiй поверхнi правого
стегна, переднiй поверхнi правої гомiлки з
переходом на тил стопи дiлянки жовтавосiрого кольору, мiсцями обривки епiдермiсу. Тактильна та больова гiпестезiя уражених дiлянок шкiри. Який з наступних крокiв невiдкладної допомоги має бути виконаний першочергово?

A. Посттравматичний остеомiєлiт
B. Гематогенний остеомiєлiт
C. Нагноєння рани
D. Пiслятравматична флегмона
E. Лiгатурна нориця
19. 60-рiчна жiнка доставлена у вiддiлення
невiдкладної допомоги зi скаргами на раптовий iнтенсивний головний бiль та нудоту. Останнi пiвроку спостерiгалася легка
диплопiя. Протягом багатьох рокiв хворiє на артерiальну гiпертензiю та цукровий дiабет II типу. Артерiальний тиск 160/90 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 82/хв. Фiзикальне обстеження виявило правостороннiй птоз, легку анiзокорiю та ригiднiсть потиличних м’язiв.
Атаксiя не спостерiгається. Який дiагноз
є найбiльш iмовiрним?
A. Субарахноїдальний крововилив
B. Невралгiя трiйчастого нерва
C. Лакунарний iнсульт
D. Метаболiчна енцефалопатiя
E. Глiома стовбура головного мозку
20. Хлопчик 12-ти рокiв звернувся до хiрурга зi скаргою на нестерпний бiль кiнчика II пальця правої кистi. Лiкарем з’ясовано, що 4 днi тому вiн вколов це мiсце дротом. Протягом останнiх трьох днiв
з’явився рiзкий пульсуючий бiль, набряк
тканин та гiперемiя дистальної фаланги
пальця. Об’єктивно: температура тiла 38,1o C . Який з перерахованих дiагнозiв є
найбiльш iмовiрним?
A. Панарицiй
B. Еризипелоїд
C. Паронiхiя
D. Целюлiт
E. 21. Хворий 52-х рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на задишку, кашель iз мокротинням з домiшками кровi, пiдвищену пiтливiсть вночi. В сiмейному анамнезi хворих на рак легень немає. За даними картки
профiлактичних щеплень вакцину БЦЖ
отримав вчасно. При фiзикальному обсте-
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женнi температура - 37,2o C , артерiальний
тиск - 110/70 мм рт.ст., пульс - 100/хв., частота дихання - 20/хв., SpO2 - 94% при кiмнатному повiтрi. При аускультацiї грудної
клiтки справа дихальнi шуми не прослуховуються. На рентгенограмi ОГК правостороннiй гiдроторакс. Який наступний
крок лiкаря буде найбiльш доречним?
A. Дiагностичний торакоцентез
B. Проба Манту
C. Тест вивiльнення гамма-iнтерферону
D. УЗД легень
E. Бронхоскопiя
22. Жiнка 53-х рокiв, звернулася до лiкаря
зi скаргами на розпираючий бiль в м’язах лiвої гомiлки та набряк, що з’явилися
тиждень тому. Ранiше подiбного стану не
виникало. Температура тiла - 37,6o C . При
оглядi гомiлка в середнiй третинi збiльшена в об’ємi на 5 см. Шкiра гомiлки та
ступнi синюшна, блискуча, вiдмiчається
мiсцева гiпертермiя. При пальпацiї гомiлки - рiзка болючiсть. Позитивнi симптоми Хоманса та Мозеса. Пульс на артерiях
стоп задовiльний. Який дiагноз є найбiльш
iмовiрним?
A. Гострий тромбоз пiдколiнної вени
B. Пiслятромбофлебiтичний синдром
C. Хвороба Рейно
D. Гострий тромбоз пiдколiнної артерiї
E. 23. Чоловiк 58-ми рокiв, протягом 20-ти
рокiв страждає на варикозне розширення
поверхневих вен правої нижньої кiнцiвки.
Рiк тому у нього по медiальнiй поверхнi
в нижнiй третинi правої гомiлки утворилася трофiчна виразка, яка пiсля консервативного лiкування загоїлась. Хворому
запропоновано оперативне лiкування - видалення поверхневих варикозних вен та
перев’язка перфорантних. Яке iнструментальне обстеження перед операцiєю буде
найбiльш доречним?
A. Ультразвукове дуплексне сканування
вен
B. Реовазографiя
C. Флебоманометрiя
D. Осцилографiя
E. Плетизмографiя
24. Чоловiк 45-ти рокiв, звернувся до лiкаря зi скаргами на дратiвливiсть, пiдвищену
втомленiсть, схуднення, серцебиття, перебої в роботi серця. При пальпацiї лiвої долi щитоподiбної залози пальпується утворення, щiльно-еластичної консистенцiї,
безболiсне, яке при ковтаннi змiщується
разом з щитоподiбною залозою. Позитивнi очнi симптоми, екзофтальм, порушення
конвергенцiї. Артерiальний тиск - 135/80
мм рт.ст., пульс - 110/хв. При ультразвуковому дослiдженнi щитоподiбної залози
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у лiвiй долi вiзуалiзується гiперехогенне
округле утворення розмiрами 2х3 см, з чiткими контурами, однорiдної структури.
Який висновок лiкаря пiсля проведеного
обстеження буде найбiльш коректним?
A. Вузол щитоподiбної залози
B. Рак щитоподiбної залози
C. Дифузно-токсичний зоб
D. Гострий тиреоїдит
E. Кiста щитоподiбної залози
25. Чоловiк 31-го року доставлений до вiддiлення невiдкладної допомоги зi скаргами на утруднене дихання, вiдчуття стороннього тiла в горлi, осиплiсть, сильний набряк обличчя та шиї. Вищевказанi симптоми швидко наростають та з’явились
протягом декiлькох хвилин пiсля куштування меду. Який стан найбiльш iмовiрно
розвинувся у хворого?
A. Ангiоневротичний набряк Квiнке
B. Запальний набряк гортанi
C. Синдром Стiвенса-Джонсона
D. Гострий ларинготрахеїт
E. Токсичний епiдермальний некролiз
26. До ортопеда звернулись батьки 3-мiсячної дитини зi скаргами на асиметрiю
шкiрних складок правого стегна. Пiд час
огляду виявлено: рiзна кiлькiсть складок
шкiри на правому та лiвому стегнi, їх асиметрiя, обмеження розведення правої нижньої кiнцiвки зiгнутої пiд кутом 90o в
кульшовому та колiнному суглобах. Який
дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Дисплазiя кульшового суглоба
B. Вроджений вивих стегна
C. Контрактура кульшового суглоба
D. Ушкодження кульшового суглоба пiд
час пологiв
E. 27. Хвора 25-ти рокiв скаржиться на наявнiсть декiлькох щiльних, болючих вузлiв у
правiй пахвовiй дiлянцi, пiдвищення температури тiла до 38o C , загальну слабкiсть.
Хворiє 3 доби. Локально: в правiй пахвовiй областi є три вузлоподiбних утворення, якi пiдвищуються над поверхнею шкiри, розмiрами вiд 0,5 см до 1,5 см в дiаметрi, рiзко болючi при пальпацiї, з чiткими контурами, шкiра над ними багровосинюшного вiдтiнку, пiдняття верхньої
кiнцiвки обмежено через бiль. Поставте
дiагноз:
A. Гнiйний гiдраденiт
B. Абсцес
C. Карбункул
D. Фурункул
E. Гнiйний лiмфаденiт
28. Хворий скаржиться на почервонiння,
печiння, вiдчуття стороннього тiла у пра-

Хiрургiчний профiль

вому оцi. Захворiв раптово. Пiд час огляду: гострота зору правого та лiвого ока 1,0. У правому оцi - гiперемiя та набряк
кон’юнктиви, поверхнева iн’єкцiя. У кон’юнктивальному мiшку гнiйне видiлення.
Рогiвка прозора. Колiр та малюнок райдужки не змiненi, зiниця рухлива. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гострий кон’юнктивiт
B. Гострий iридоциклiт
C. Гострий напад глаукоми
D. Стороннє тiло рогiвки
E. Гострий дакрiоцистит
29. 54-рiчний чоловiк звернувся до лiкаря зi скаргами на гострий бiль за грудниною та задишку. В положеннi лежачи бiль
посилюється. В анамнезi гiперхолестеринемiя протягом 4-х рокiв (лiкує симвастатином). Задишку пов’язує iз нещодавнiм
захворюванням на грип. При фiзикальному обстеженнi пульс - 92/хв., частота дихання - 16/хв., артерiальний тиск - 140/80
мм рт.ст. Пiд час огляду помiтно розширенi шийнi вени. Аускультативних змiн
в легенях та серцi не виявлено. На ЕКГ
у всiх вiдведеннях елевацiя сегменту ST.
На рентгенограмi збiльшення тiнi серця.
Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Перикардит
B. Мiокардит
C. Тромбоемболiя легеневої артерiї
(ТЕЛА)
D. Гострий iнфаркт мiокарда
E. 30. Чоловiк 65-ти рокiв надiйшов до
стацiонару з приводу хiрургiчного лiкування гострого некротичного панкреатиту. Оперативне втручання пройшло без
ускладнень. На 5-й день пiсля операцiї
стан погiршився. При фiзикальному обстеженнi температура тiла пiдвищена до
38,5o C , артерiальний тиск - 110/65 мм
рт.ст., пульс - 118/хв., частота дихання 28/хв., SpO2 - 92%. При аускультацiї легень звучнi хрипи у правiй нижнiй дiлянцi
легень. Пiсляоперацiйна рана загоюється
добре, живiт при пальпацiї безболiсний,
ненапружений. Який дiагноз є найбiльш
iмовiрним?
A. Сепсис
B. Синдром системної запальної вiдповiдi
неiнфекцiйної природи
C. Злоякiсна гiпертермiя
D. Медикаментозна лихоманка
E. 31. Давнiсть виникнення синцiв можна визначити за:
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A. Забарвленням синця
B. Змiною форми синця
C. Температурою шкiри в синцi
D. Швидкiстю поширення кровi по пiдшкiрнiй клiтковинi
E. За кiлькiстю синцiв
32. Чоловiк 56-ти рокiв, звернувся до лiкаря з носовою кровотечею, що розпочалася з лiвої нiздрi 30 хвилин тому. Будь-якi
травми носа пацiєнт заперечує. В анамнезi: частих носових кровотеч немає, подiбний епiзод вперше. Хворiє на фiбриляцiю
передсердь (приймає варфарин) та артерiальну гiпертензiю (лiкується гiдрохлортiазидом, атенололом). Температура тiла 37,2o C , пульс - 86/хв., артерiальний тиск 120/70 мм рт.ст. Перед тим, як визначити
необхiднiсть тампонади носа, який першочерговий крок лiкаря буде найбiльш доречним?
A. Оксиметазолiну iнтраназально, попросити хворого затиснути крило носа та
нахилитися вперед
B. Призначити каптоприл перорально
C. Прикласти холодний компрес на перенiсся
D. Ввести вiтамiн K внутрiшньом’язово
E. 33. Жiнка 56-ти рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на пiдвищення температури до 38,5o C , пiдвищену пiтливiсть вночi
та збiльшення лiмфовузлiв в лiвiй пахвовiй та лiвiй надключичнiй дiлянках. У сiмейному анамнезi рак молочної залози у
бабусi. При фiзикальному обстеженнi в
зазначених дiлянках пальпуються збiльшенi, безболiснi, щiльнi лiмфовузли. При
рентгенологiчному дослiдженнi органiв
грудної порожнини розширення тiнi середостiння за рахунок збiльшених лiмфовузлiв. Пiсля ексцизiйної бiопсiї лiмфовузла
надключичної дiлянки, виявленi атиповi багатоядернi клiтини Рiд-Штернберга.
Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Лiмфома Ходжкiна
B. Iнфекцiйний мононуклеоз
C. Метастази раку молочної залози
D. Бронхогенна карцинома
E. Туберкульоз
34. Чоловiка 42-х рокiв, шахтаря, через 12
годин звiльнено з-пiд завалу. Об’єктивно:
обидвi гомiлки i ступнi блiдого кольору.
Пульсацiї периферiйних судин немає. Чутливiсть та пасивнi рухи в суглобах вiдсутнi. Доставлений iз джгутами на обох
кiнцiвках. Якi невiдкладнi заходи першої
лiкарської допомоги необхiдно провести
для запобiгання мiоглобiнурiї та гострої
ниркової недостатностi?

Хiрургiчний профiль

A. Джгут не знiмати, ампутацiя кiнцiвок
вище джгута
B. Зняти джгут, гiпербарична оксигенацiя
C. Джгут не знiмати, гiпербарична оксигенацiя
D. Джгут не знiмати, дезiнтоксикацiйна
терапiя
E. Зняти джгут, дезiнтоксикацiйна терапiя
35. У хiрургiчний кабiнет звернувся хлопець 17-ти рокiв, зi скаргами на наявнiсть
рубаної рани правої стопи. Iз анамнезу
вiдомо, що травму отримав сокирою пiд
час роботи по господарству. Усi щеплення отримував вiдповiдно до вiку за Нацiональним календарем профiлактичних
щеплень. Об’єктивно: температура тiла 36,8o C , пульс - 68/хв., артерiальний тиск 120/75 мм рт.ст. Який наступний крок лiкаря буде найбiльш доречними?
A. Динамiчне спостереження
B. Ввести правцевий анатоксин
C. Ввести протиправцеву сироватку
D. Ввести правцевий анатоксин та протиправцевий iмуноглобулiн
E. Ввести правцевий анатоксин з дифтерiйним анатоксином
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36. 45-рiчний чоловiк звернувся до лiкаря
зi скаргами на бiль у горлi та лихоманку протягом 10-ти днiв. В анамнезi: хворiв
на виразковий колiт та хронiчний бiль у
спинi. Викурює 1 пачку сигарет на день
протягом 10-ти рокiв. Батько пацiєнта помер у 50 рокiв вiд раку товстої кишки.
При фiзикальному обстеженнi температура тiла - 38,6o C , артерiальний тиск - 130/80
мм рт.ст., пульс - 72/хв., частота дихання 18/хв., при оглядi ротової порожнини глотка еритематозна, у криптах мигдаликiв
ексудат. Антигенний тест на СГА (стрептокок групи А) позитивний. Яка рекомендацiя лiкаря зi вторинної профiлактики онкологiчних захворювань найбiльш
iмовiрно буде доречною цьому пацiєнту?
A. Провести колоноскопiю
B. Зробити аналiз калу на приховану кров
C. Провести гнучку сигмоскопiю
D. Провести низькодозову КТ легень
E. Зробити ПСА-тест та пройти пальцеве
ректальне дослiдження

Педiатричний профiль

1. Хлопчик 5-ти рокiв прийшов з матiр’ю на прийом до лiкаря зi скаргами на
припухлiсть обличчя, бiль у вухах та пiдвищену температуру протягом останнiх
5 днiв. Через релiгiйнi переконання матерi вакцинацiя дитини неповна. Пiд час
фiзикального обстеження виявлено двостороннiй, болючий набряк у дiлянцi жувального м’яза та гарячку 39,3o C . Що з
перерахованого буде найбiльш доцiльно
призначити цьому пацiєнту?
A. Парацетамол
B. Пенiцилiн
C. Ацикловiр
D. Цефтриаксон
E. Iмуноглобулiн людини нормальний
2. Дитинi 8 рокiв. Скарги на температуру
тiла 39,3o C , головний бiль, блювання. 1-й
день захворювання. Шкiра чиста. Зiв гiперемований. Язик обкладений. Кон’юнктивiт. Склерит. Слабко виражена ригiднiсть
потиличних м’язiв. Позитивний симптом
Кернiга справа. Лiквор: цитоз - 340/мкл,
лiмфоцити - 87%, нейтрофiли - 13%, бiлок - 140 мг/л. Яким буде найiмовiрнiший
дiагноз?
A. Серозний менiнгiт
B. Арахноїдит
C. Нейротоксикоз
D. Пухлина мозку
E. Гнiйний менiнгiт
3. Дiвчинка 14-ти рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на вiдчуття стиснення у
дiлянцi шиї, покашлювання, потовщення
шиї. При фiзикальному обстеженнi щитоподiбна залоза дифузно збiльшена, щiльна
при пальпацiї, неболюча, поверхня гладка.
При ультразвуковому дослiдженнi тканина щитоподiбної залози неоднорiдна. Яке
лабораторне дослiдження буде найбiльш
доречним?
A. Титр антитiл до тиреоглобулiну
B. Вмiст кальцитонiну
C. Вмiст гормону росту
D. Вмiст паратгормону
E. Вмiст йоду в добовiй сечi
4. Восьмирiчна дитина скаржиться на тривалий вологий кашель з видiленням великої кiлькостi харкотиння гнiйного характеру з неприємним запахом, iнколи з
домiшкою кровi. Загальний стан тяжкий,
температура тiла - 38,7o C , шкiра блiда, периоральний цiаноз, пальцi у виглядi ”барабанних паличок”. Над легенями: ослаблене дихання, рiзнокалiбернi вологi хрипи.
Рентгенологiчно: ателектатичнi дiлянки.
Яке з обстежень для уточнення дiагнозу
буде найбiльш доцiльним?
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A. Комп’ютерна томографiя з високою
розподiльною здатнiстю
B. Бронхоскопiя
C. Рентгенографiя ОГК
D. Ехокардiографiя
E. 5. Дитина, що народилась 1 день тому, проходить огляд у зв’язку з виникненням висипу. Її мати на облiк у жiночу консультацiю не ставала. Пiсля народження дитина
оцiнена за шкалою Апгар у 7 та 9 балiв на
1 та 5 хвилинi вiдповiдно. При фiзикальному обстеженнi температура - 37o C , пульс
- 145/хв., частота дихання - 33/хв. При аускультацiї серця вислуховується систолодiастолiчний шум у лiвiй пiдключичнiй дiлянцi. При оглядi по всьому тiлу розсiянi
петехiї. Який збудник найбiльш iмовiрно
викликав iнфiкування дитини?
A. Краснуха
B. Цитомегаловiрус
C. Вiрус простого герпесу
D. Сифiлiс
E. Токсоплазмоз
6. Мати хлопчика 6-ти мiсяцiв прийшла на
прийом до педiатра стурбована тим, що
її дитина не отримувала жодних щеплень.
Скарг не мають. Об’єктивно: температура
- 37,1o C , частота дихання - 20/хв., артерiальний тиск - 100/70 мм рт.ст. Зрiст та вага вiдповiдають дiапазону мiж 50 та 75
перцентилем. Вiдповiдно до нормативноправових документiв МОЗ, якої тактики
має дотримуватися лiкар щодо iмунiзацiї
цiєї дитини?
A. Провести пробу Манту та записати на
прийом через 2 днi
B. Ввести вакцину БЦЖ
C. Ввести вакцину БЦЖ, КПК та АКДС
D. Вiдкласти вакцинацiю та записати на
прийом через тиждень
E. 7. Хлопчик 3-х рокiв надiйшов з вираженим набряковим синдромом. Об’єктивно:
блiдий. Артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст.
Олiгурiя. Загальний аналiз сечi: колiр жовтий, вiдносна густина - 1020, бiлок 3,5 г/л, еритроцити - вилуженi, 4-5 в п/з,
лейкоцити - 2-3 в п/з. Добова протеїнурiя
- 6,6 г. Холестерин - 9,8 ммоль/л. Який наступний крок у веденнi пацiєнта буде найбiльш доречним?
A. Бiопсiя нирки
B. Аналiз сечi за Нечипоренко
C. Комп’ютерна томографiя без контрасту
D. Спостереження протягом тижня
E. Проба Зимницького
8. Дiвчинка вагою 3100 г народилася вiд
третьої вагiтностi в домашнiх умовах. На
3-й день мати помiтила дрiбнi крововили-

Педiатричний профiль

ви у пупковiй ранцi, а також ”червонi цятки” на склерах очей. Мати на облiку по
вагiтностi у допологовому перiодi не перебувала. Вигодовує дитину грудним молоком за потребою. При фiзикальному обстеженнi субкон’юнктивальнi геморагiї.
При лабораторному дослiдженнi концентрацiя гемоглобiну - 155 г/л, група кровi
у матерi В (III) Rh-позитивна, у дитини А (II) Rh-негативна. Яка тактика з метою
попередження прогресування цього стану
у дитини буде найбiльш доречною?
A. Ввести вiтамiн K
B. Переливання еритроцитарної маси
C. Введення iмуноглобулiну антирезус Rh0
(D) людини
D. Призначити пероральний прийом препаратiв залiза
E. Перехiд на штучне вигодовування залiзовмiсними сумiшами
9. Хлопчик 8-ми рокiв, звернувся до лiкаря зi скаргами на пiдвищену втомлюванiсть, зниження апетиту, iктеричнiсть
склер, бiль у животi. У перiодi новонародженостi була затяжна жовтяниця. У
фiзичному розвитку не вiдстає. Об’єктивно: шкiра блiда, слизовi оболонки i склери
iктеричнi. Печiнка +2 см, злегка болюча при пальпацiї. Випорожнення i сечовидiлення в нормi. При лабораторному дослiдженнi кровi: еритроцити - 4, 5 · 1012 /л,
гемоглобiн - 115 г/л, лейкоцити - 7 · 109 /л,
швидкiсть осiдання еритроцитiв - 8 мм/год,
бiлiрубiн прямий - 10 мкмоль/л, непрямий
- 39 мкмоль/л, аспартатамiнотрансфераза
(АСТ) - 17 Од/л, аланiнамiнотрансфераза
(АЛТ) - 21 Од/л. Який дiагноз є найбiльш
iмовiрним?
A. Синдром Жильбера
B. Хронiчний вiрусний гепатит
C. Дискiнезiя жовчовивiдних шляхiв
D. Гемолiтична анемiя
E. 10. Хлопчика 2-х рокiв госпiталiзовано з
приводу зменшення маси тiла, нестiйких
випорожнень, анорексiї, якi з’явилися пiсля введення в рацiон манної кашi (з 5 мiсяцiв). Дитина адинамiчна, млява, шкiра
блiда, суха, пiдшкiрно-жировий шар вiдсутнiй. Живiт здутий, напружений. Пiд час
перкусiї у верхнiй частинi живота тимпанiт, шум плеску, випорожнення пiнистi,
свiтлого кольору, смердючi. В копроцитограмi: нейтральний жир - багато. Який
наступний крок у веденнi пацiєнта буде
найбiльш доречним?
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A. Визначення IgA до тканинної трансглютамiнази
B. Призначення антибiотикiв широкого
спектру дiї
C. Рентгенографiя органiв черевної порожнини
D. Розробка iндивiдуального плану харчування з великим вмiстом клiтковини
E. Негайне оперативне втручання
11. Мати привела на прийом до лiкаря
хлопчика 5-ти рокiв зi скаргами на висип
обличчя, що з’явився 5 днiв тому. Об’єктивно: на обличчi помiтнi декiлька пухирiв розмiрами 0,5-1,5 см в дiаметрi, з тонкими в’ялими кришками, виповненi серозним каламутним ексудатом i розташованi
на гiперемованiй, набряклiй основi. Поряд
з цими вогнищами ураження спостерiгаються ерозiї з видiленням серозно-гнiйної
рiдини та товстi медово-жовтi кiрки. Поставте клiнiчний дiагноз:
A. Вульгарне iмпетиго
B. Дитяча екзема
C. Простий пухирцевий лишай
D. Контактний дерматит
E. Кандидоз
12. З дому надiйшла дитина 3-х рокiв,
у якої на тлi гiпертермiчного синдрому,
спричиненого грипом, протягом 50-ти хвилин тривають тонiко-клонiчнi генералiзованi судоми. Терапiя не проводилася. Для
негайного лiкування судомного синдрому
необхiдно:
A. Ввести лоразепам внутрiшньовенно
B. Ввести кальцiю глюконат внутрiшньовенно
C. Термiново накласти дитинi холоднi
компреси
D. Ввести фенобарбiтал внутрiшньом’язово
E. Призначити парацетамол у високих
дозах
13. У хворої 10-ти рокiв на тлi хронiчної
ниркової недостатностi продовжує прогресувати анемiчний синдром. Вкажiть
препарат вибору для патогенетичного лiкування вказаного синдрому:
A. Еритропоетин
B. Препарати залiза
C. Цiанокобаламiн
D. Еритроцитарна маса
E. Фолiєва кислота
14. Дiвчинка 13-ти рокiв скаржиться на
головний бiль, запаморочення, вiдчуття
пульсацiї в головi, шум у вухах, носовi кровотечi, серцебиття, бiль в дiлянцi серця,
задишку. При оглядi блiдiсть шкiрних покривiв. При пальпацiї виявлено ослаблення пульсу на стегнових артерiях. Артерiальний тиск на верхнiх кiнцiвках - 125/60
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мм рт.ст., на нижнiх - 110/60 мм рт.ст. Аускультативно гучний систолiчний шум, що
iррадiює у соннi артерiї. Який з перерахованих дiагнозiв є найбiльш iмовiрним?
A. Коарктацiя аорти
B. Дефект мiжшлуночкової перетинки
C. Вiдкрита артерiальна протока
D. Стеноз устя легеневої артерiї
E. Стеноз устя аорти
15. Дiвчинка 6-ти рокiв надiйшла зi скаргами на пiдвищення температури тiла до
37,2o C , частi та болiснi сечовипускання, якi
з’явилися пiсля переохолодження. У сечi:
сеча каламутна, питома вага - 1012, бiлок 0,033o /oo , мiкроскопiя: лейкоцити - 40-45 в
п/з, еритроцити - 8-9 в п/з (свiжi), епiтелiй
плаский: 5-8 в п/з, слиз. Який етiологiчний
фактор у даному випадку найбiльш iмовiрний?
A. Escherichia coli
B. Staphylococcus aureus
C. Klebsiella pneumoniae
D. Proteus mirabilis
E. Candida albicans
16. На 8-му добу життя у новонародженого хлопчика з масою тiла 3500 г пiдвищується температура тiла та з’являється висип. Напередоднi дитина була дуже дратiвлива та мала субфебрильну температуру,
що поступово пiдвищувалася. Мати повiдомила, що до зазначеного епiзоду дитина
була здорова та нiяких лiкiв не приймала.
Температура тiла - 38,9o C , артерiальний
тиск - 90/50 мм рт.ст., пульс - 160/хв., частота дихання - 17/хв., SpO2 - 98% при кiмнатному повiтрi. При оглядi виявлено висип
у виглядi пухирiв, що легко лопаються.
Висип займає 60% поверхнi тiла, навкруги
рота, але не виявлено на слизових оболонках. Позитивний симптом Нiкольського.
Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Стафiлококовий синдром ”обпеченої
шкiри” (SSSS, синдром Рiттера)
B. Кропив’янка
C. Синдром Стiвенса-Джонсона
D. Вроджена вiтряна вiспа
E. Токсичний епiдермальний некролiз
17. Хлопчика 7-ми рокiв, привели до лiкаря зi скаргами на виражений тотальний
цiаноз з фiолетовим вiдтiнком, задишку,
яка полегшується в положеннi навпочiпки
з притискуванням до живота колiн. При
оглядi пальцi у виглядi ”барабанних паличок” та нiгтi як ”годинниковi скельця”, аускультативно дуючий шум над легеневою
артерiєю. При iнструментальному дослiдженнi на електрокардiограмi вертикальна вiсь серця. На ехокардiографiї стеноз
отвору легеневої артерiї, гiпертрофiя стiнок правого шлуночка, дефект мiжшлуночкової перегородки, декстрапозицiя аор-
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ти. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Тетрада Фалло
B. Транспозицiя магiстральних судин
C. Стеноз отвору легеневої артерiї
D. Дефект мiжшлуночкової перегородки
E. Вiдкрита артерiальна протока
18. 15-рiчна дiвчина доставлена до лiкаря
зi скаргами на бiль у суглобах з обмеженням рухiв, ранкову скутiсть. Зi слiв пацiєнтки все розпочалося з болю та припухання обох колiнних суглобiв. Протягом 2-х
рокiв подiбнi симптоми поступово розвивались у гомiлкових, лiктьових, п’ястковофалангових та проксимальних мiжфалангових суглобах. При обстеженнi лiмфаденопатiя, гепатоспленомегалiя та висип
вiдсутнi. При лабораторному дослiдженнi
ШЗЕ- 42 мм/год, антинуклеарнi антитiла
(ANA) не виявлено, ревматоїдний фактор
не виявлено. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним у цiєї пацiєнтки?
A. Ювенiльний iдiопатичний артрит
B. Реактивний артрит
C. Гостра ревматична лихоманка
D. Анкiлозивний спондилоартрит
E. Системний червоний вовчак
19. Мати з дiвчинкою 11-ти рокiв звернулись в приймальне вiддiлення лiкарнi зi
скаргами на виражений бiль в правiй здухвиннiй дiлянцi. При обстеженнi виявленi змiни в сечi: протеїнурiя, лейкоцитурiя,
бактерiурiя. Ультразвукове дослiдження
(УЗД) показало вiдсутнiсть правої нирки
в типовому мiсцi. Яке дослiдження найдоцiльнiше провести для уточнення дiагнозу
виявленого пiд час УЗД?
A. Магнiтно-резонансна томографiя
B. Ниркова артерiографiя
C. Цистографiя
D. Мiкцiйна цистографiя
E. Оглядова урографiя
20. Хлопчиковi 14 рокiв. Протягом 3-х рокiв спостерiгається пiдвищення артерiального тиску до 170/100 мм рт.ст. Лiкування
антигiпертензивними препаратами неефективне. Холтер-АТ: стабiльна артерiальна
гiпертензiя. Доплер судин нирок: часткова
вiзуалiзацiя ниркових артерiй злiва. Яким
буде попереднiй дiагноз?
A. Реноваскулярна гiпертензiя
B. Первинна артерiальна гiпертензiя
C. Феохромоцитома
D. Адреногенiтальний синдром
E. Гiпоталамiчний синдром
21. В ходi обстеження дитини 5-ти рокiв зi
скаргами на постiйний кашель з видiленням гнiйного мокротиння та вологi хрипи
справа у задньонижнiх вiддiлах виявлено:
гнiйний ендобронхiт II-III ступеня, пере-
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важно справа, хлориди поту - 36 ммоль/л
(норма - 0-35 ммоль/л), на КТ - цилiндричнi бронхоектази в S9 та S10. Запропонуйте оптимальний метод лiкування даної
дитини:
A. Видалення уражених сегментiв
B. Кiнезотерапiя
C. Генно-iнженерна терапiя
D. Лаваж бронхiального дерева
E. Тривала антибiотикотерапiя
22. Мати дитини 1-го року скаржиться на
постiйний нав’язливий, частий, малопродуктивний кашель, iнодi до блювання. Пiд
час об’єктивного дослiдження у пацiєнта
спостерiгається прискорене дихання, помiрне втягнення нижнiх мiжреберних м’язiв, збiльшення передньозаднього розмiру грудної клiтки. Пiд час респiраторних iнфекцiй з’являється бронхообструкцiя. У перiодi новонародженостi перенiс
меконiальний iлеус. Оберiть першочергове обстеження:
A. Дослiдження хлоридiв поту
B. Дослiдження на хламiдiї та мiкоплазму
C. Рентгенографiя органiв грудної клiтки
D. КТ легень
E. Генетичне тестування
23. Хлопчик 12-ти рокiв надiйшов до клiнiки зi скаргами на вiдчуття серцебиття, перебої та бiль у серцi, задишку. Цi симптоми
найчастiше виникали пiсля фiзичних навантажень i закiнчувались синкопальними
станами. Згодом лiкарем було встановлено дiагноз гiпертрофiчної обструктивної
кардiомiопатiї. Який препарат ПРОТИПОКАЗАНИЙ при лiкуваннi цiєї патологiї?
A. Дигоксин
B. Еналаприл
C. Бiсопролол
D. Верапамiл
E. -
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24. Через 1,5 години пiсля народження на
32 тижнi у дитини спостерiгаються роздування крил носа, хрюкаючий видих, тахiпное та втяжiння мiжреберних промiжкiв.
Забруднення амнiотичної рiдини меконiєм виявлено не було. Температура новонародженого - 37,4o C , пульс - 180/хв., частота дихання - 80/хв. Шкiра цiанотична. Аускультативно в легенях послаблене дихання з обох бокiв. РаО2 - 32 мм рт.ст., РаСО2 48 мм рт.ст. На рентгенограмi органiв грудної клiтки дифузний сiтчасто-зернистий
рисунок, повiтряна ”бронхограма”. Який
дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Респiраторний дистрес-синдром
B. Iдiопатичний легеневий фiброз
C. Транзиторне тахiпное новонароджених
D. Крововилив у легенi
E. Аспiрацiйна пневмонiя
25. Мати привела до лiкаря хлопчика 7-ми
рокiв на плановий медичний огляд. Вона
скаржиться, що дитина дуже багато часу проводить за ґаджетами та дуже мало грає з однолiтками на свiжому повiтрi.
Фiзичний розвиток вiдповiдає вiку дитини. Згiдно з карткою профiлактичних щеплень до 6-ти рокiв включно отримав усi
щеплення, передбаченi Нацiональним календарем. При фiзикальному обстеженнi
температура тiла - 37,1o C , пульс - 88/хв.,
артерiальний тиск - 110/80 мм рт.ст., частота дихання - 16/хв. Якi подальшi дiї по
веденню хлопчика будуть найбiльш доречними?
A. Провести бесiду щодо важливостi
активного способу життя
B. Призначити вакцину БЦЖ
C. Провести пробу Манту
D. Призначити вакцину КПК
E. Призначити оральну полiомiєлiтну
вакцину (ОПВ)

Акушерство i гiнекологiя

1. Вагiтна 22-х рокiв звернулась до жiночої консультацiї зi скаргами на кровотечу зi статевих шляхiв, що розпочалася
2 днi тому, сильну втому та запаморочення. Термiн вагiтностi 13 тижнiв. За день
вона використала 6 гiгiєнiчних прокладок. При фiзикальному обстеженнi: артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст., температура - 37,8o C , пульс - 125/хв., частота дихання - 15/хв. Розпочата iнфузiйна терапiя.
При вагiнальному дослiдженнi: кров у пiхвi, шийка матки згладжена та розкрита.
На УЗД плiдне яйце в порожнинi матки,
серцебиття i рухи плода не визначаються.
Який з наступних крокiв у веденнi пацiєнтки буде найбiльш доречним?
A. Дилатацiя та кюретаж матки
B. Постiльний режим та анальгетики
C. Магнiю сульфат внутрiшньовенно
D. Метотрексат
E. Антибiотикотерапiя
2. В гiнекологiчне вiддiлення онкодиспансеру доставлено хвору 35-ти рокiв зi скаргами на кров’янистi видiлення пiсля статевого акту. При дослiдженнi в дзеркалах: на
шийцi матки навколо зовнiшнього вiчка
дефект епiтелiю. Матка, додатки i параметрiї без патологiчних змiн. При гiстологiчному дослiдженнi бiоптату шийки матки
виявлено рак in situ. Яке лiкування буде
найбiльш доречним?
A. Конусоподiбна електроексцизiя шийки
матки
B. Крiодеструкцiя шийки матки
C. Променева терапiя
D. Хiмiотерапевтичне лiкування
E. Розширена екстирпацiя матки з додатками
3. Жiнка 35-ти рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на зростаючий бiль пiд
час менструацiї протягом 1-го року. Тривалiсть менструального циклу 28 днiв. 2
роки тому була проведена лапароскопiчна
перев’язка маткових труб. При пальпацiї
матка збiльшена до 8 тижнiв вагiтностi,
м’якої консистенцiї, болюча. Придатки з
обох сторiн не збiльшенi, при пальпацiї
безболiснi. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Аденомiоз
B. Позаматкова вагiтнiсть
C. Зовнiшнiй ендометрiоз
D. Полiкiстоз яєчникiв
E. Гiдросальпiнкс
4. До жiночої консультацiї звернулася жiнка 40-ка рокiв зi скаргами на порушення
менструального циклу за типом гiперполiменореї протягом пiвроку, тягнучi болi
в нижнiх вiддiлах живота, слабкiсть. В ходi гiнекологiчного обстеження тiло матки
збiльшене до 12 тижнiв вагiтностi, щiль-
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не, рухоме, безболiсне. В кровi: Hb- 90 г/л.
Яка патологiя є найбiльш iмовiрною?
A. Мiома матки
B. Рак тiла матки
C. Вагiтнiсть
D. Кiстома яєчника
E. Дисфункцiональна маткова кровотеча
5. Вагiтнiй 20-ти рокiв 2 днi тому в термiнi
18 тижнiв вагiтностi виконано кримiнальний аборт на дому. Об’єктивно: температура тiла - 39,4o C , лихоманка, загальний
стан тяжкий, пульс - 120/хв., артерiальний
тиск - 80/60 мм рт.ст. Дно матки на 4 см
вище лона, матка болюча. Сечi за останнi
6 годин - 100 мл. Який наступний крок є
найбiльш доречним?
A. Антибiотики широкого спектру дiї
внутрiшньовенно, iнфузiйна терапiя, дилатацiя та кюретаж матки
B. Антибiотики широкого спектру дiї внутрiшньовенно, гiстеректомiя з придатками
C. Антибiотики широкого спектру дiї внутрiшньовенно, дилатацiя i кюретаж матки
D. Бактерiологiчний посiв кровi, форсований дiурез, гiстеректомiя з придатками
E. Бактерiологiчний посiв кровi, iнфузiйна
терапiя, гiстеректомiя з придатками
6. Хвора 38-ми рокiв звернулася до жiночої консультацiї зi скаргами на помiрнi
кров’янистi видiлення зi статевих шляхiв,
якi виникли пiсля затримки чергової менструацiї на 1,5 мiсяцi. В ходi вагiнального
обстеження: шийка матки не ерозована,
симптом ”зiницi” (+++); матка не збiльшена, щiльна, рухома, неболюча; придатки з
обох бокiв не збiльшенi, неболючi; склепiння глибокi. Який дiагноз найiмовiрнiший?
A. Дисфункцiональна маткова кровотеча
B. Внутрiшнiй ендометрiоз тiла матки
C. Позаматкова вагiтнiсть
D. Маткова вагiтнiсть
E. Рак тiла матки
7. Родiлля 28-ми рокiв доставлена до пологового будинку з бурхливою пологовою
дiяльнiстю. Пологи першi. Розмiри таза:
23-25-28-18 см. Ознака Генкеля-Вастена
позитивна. Родiлля збуджена, живiт напружений, болiсний в нижнiх вiддiлах.
Контракцiйне кiльце на рiвнi пупка, розташоване косо. Голiвка плода притиснута
до входу у малий таз. Серцебиття плоду 140/хв. Яке ускладнення виникло у родiллi?
A. Загроза розриву матки
B. Завершений розрив матки
C. Розпочатий розрив матки
D. Надмiрна пологова дiяльнiсть
E. Дискоординацiя пологової дiяльностi
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8. У породiллi 22-х рокiв пiсля вiдходження вод з’явились безперервнi, дуже болючi
перейми. Об’єктивно: розмiри таза 25-2831-21 см, маса плода - 4200 г. Матка постiйно в тонусi, контракцiйне кiльце на рiвнi
пупка. Нижнiй сегмент матки болючий.
При пiхвовому дослiдженнi: шийка матки
вiдкрита повнiстю, плiдного мiхура немає,
голiвка плода виповнює термiнальну лiнiю, сагiтальний шов в прямому розмiрi.
Серцебиття плода - 136/хв. Яка тактика
лiкаря буде найбiльш доречною?
A. Виключити пологову дiяльнiсть та
зробити кесарiв розтин
B. Зробити комбiнований поворот плода
на нiжку, з наступною його екстракцiєю
C. Зробити плодоруйнiвну операцiю
D. Провести вакуум-екстракцiю плода
E. Накласти акушерськi щипцi
9. Пацiєнтка 22-х рокiв звернулася до жiночої консультацiї зi скаргами на затримку менструацiї протягом 1,5 мiсяцiв, нудоту, втомлюванiсть, сонливiсть, дратiвливiсть. В ходi огляду на її обличчi та сосках
виявлена виражена пiгментацiя. З боку
внутрiшнiх органiв патологiї не виявлено.
Пiд час огляду в дзеркалах визначається
цiаноз слизової оболонки пiхви та шийки
матки; в ходi бiмануального дослiдження
- збiльшення матки, її гiперантефлексiя,
асиметрiя. З чим найiмовiрнiше пов’язанi
перерахованi скарги та данi бiмануального дослiдження?
A. Маткова вагiтнiсть
B. Порушення менструального циклу
C. Захворювання шлунково-кишкового
тракту
D. Ектопiчна вагiтнiсть
E. Пухлина матки
10. Жiнка 39-ти рокiв вперше звернулась
до лiкаря зi скаргами на значнi менструацiї протягом 10-12 днiв. Остання менструацiя почалась 3 тижнi тому та триває дотепер. З анамнезу: цикл порушився 3 мiсяцi
тому, пологiв - 2, абортiв - 5. При дослiдженнi: шийка матки цилiндричної форми, вiчко зiмкнуте. Матка та придатки без
патологiчних змiн. Видiлення кров’янi, надмiрнi. Яка тактика лiкаря буде найбiльш
доречною?
A. Вишкрiбання порожнини матки
B. Крiокоагуляцiя ендометрiю
C. Гормональна терапiя
D. Гемостатична терапiя
E. Надпiхвова ампутацiя матки
11. Вагiтна в термiнi 34 тижнi доставлена
в пологовий будинок в зв’язку з кровотечею зi статевих шляхiв, що з’явилася пiд
час сну. Бiль не турбує. Кровотеча близько 300,0 мл. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?
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A. Передлежання плаценти
B. Передчасне вiдшарування нормально
розташованої плаценти
C. Рак шийки матки
D. Кровоточива ерозiя
E. Розрив судин пуповини
12. Швидкою допомогою доставлена жiнка з виниклим пiсля затримки менструацiї переймоподiбним болем в правiй здухвиннiй дiлянцi, що iррадiює в пряму кишку, кров’янистими видiленнями зi статевих шляхiв. Об’єктивно: частота серцевих
скорочень - 100/хв., артерiальний тиск 90/60 мм рт.ст. Шкiрнi покриви блiдi. Живiт болючий при пальпацiї, позитивний
симптом Щоткiна-Блюмберга. При гiнекологiчному дослiдженнi - зсуви шийки
болiснi, правi придатки збiльшенi, болючi,
заднє склепiння нависає, видiлення кров’янистi. Поставте попереднiй дiагноз:
A. Позаматкова вагiтнiсть, що перервалася
B. Гострий правобiчний аднексит
C. Апоплексiя правого яєчника
D. Апендицит
E. Аборт в ходу
13. Жiнка 49-ти рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на головний бiль, припливи
жару до голови, шиї, пiдвищену пiтливiсть,
серцебиття, пiдвищення артерiального тиску до 170/100 мм рт.ст., дратiвливiсть, безсоння, плаксивiсть, послаблення пам’ятi,
рiдкi мiзернi менструацiї, збiльшення маси тiла на 5 кг протягом останнiх пiвроку.
Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Клiмактеричний синдром
B. Передменструальний синдром
C. Соматоформний розлад
D. Артерiальна гiпертензiя
E. Посткастрацiйний синдром
14. Породiлля 27-ми рокiв, пологи II, термiновi, нормальнi. 3 доба пiсляпологового
перiоду. Температура тiла - 36,8o C , пульс 72/хв., артерiальний тиск - 120/80 мм рт.ст.
Молочнi залози помiрно нагрублi, соски
чистi. Живiт м’який, безболiсний. Дно матки на 3 п/п нижче пупка. Лохiї кров’янистi, помiрнi. Який можна встановити дiагноз?
A. Фiзiологiчний перебiг пiсляпологового
перiоду
B. Субiнволюцiя матки
C. Пiсляпологовий метроендометрит
D. Залишки плацентарної тканини пiсля
пологiв
E. Лактостаз
15. Жiнка 32-х рокiв звернулась до лiкаря зi скаргами на вiдсутнiсть вагiтностi
впродовж 4-х рокiв. У анамнезi: 5 рокiв тому перша вагiтнiсть закiнчилась штучним
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абортом. За даними вагiнального дослiдження та ультразвукового дослiдження
(УЗД) встановлено дiагноз: ендометрiоїдна кiста правого яєчника. Який оптимальний метод лiкування?
A. Оперативна лапароскопiя
B. Протизапальна терапiя
C. Консервативна терапiя естроген-гестагенними препаратами
D. Терапiя андрогенами
E. Санаторно-курортне лiкування
16. 26-рiчна вагiтна жiнка доставлена до
вiддiлення невiдкладної терапiї на 36-му
тижнi вагiтностi зi скаргами на iнтенсивний головний бiль у лобнiй дiлянцi.
При фiзикальному обстеженнi: артерiальний тиск - 170/90 мм рт.ст., пульс - 85/хв.,
частота дихання - 15/хв., температура 36,9o C , набряки кiнцiвок. Серцебиття плоду - 159/хв. Пiд час огляду у жiнки розвивається напад генералiзованих тонiкоклонiчних судом. Який препарат лiкар має
ввести першочергово?
A. Магнiю сульфат
B. Дiазепам
C. Фенiтоїн
D. Натрiю вальпроат
E. Ламотриджин
17. У повторнородiллi 30-ти рокiв пологи
тривають 8 годин. Перейми через кожну
хвилину по 50 секунд, активнi. Серцебиття плоду - 156/хв., ритмiчне. Пiд час зовнiшнього дослiдження голiвка розташована
в порожнинi малого тазу. Вагiнально: розкриття шийки матки повне, голiвка плоду
в площинi виходу з малого тазу. Стрiлоподiбний шов в прямому розмiрi, мале тiм’ячко бiля лона. Який це перiод пологiв?
A. Другий перiод нормальних пологiв
B. Латентна фаза першого перiоду нормальних пологiв
C. Активна фаза першого перiоду нормальних пологiв
D. Стрiмкi пологи
E. Прелiмiнарний перiод
18. Жiнка 36-ти рокiв звернулася до лiкаря
зi скаргами на пригнiчений настрiй, тривожнiсть, дратiвливiсть та нагрубання молочних залоз, що виникають кожного мiсяця. Найчастiше подiбнi симптоми виникають за 2 тижнi до менструацiї та зникають
пiсля неї. Який з перерахованих дiагнозiв
є найбiльш iмовiрним?
A. Передменструальний синдром
B. Раннiй патологiчний клiмакс
C. Вторинна психогенна аменорея
D. Преклiмактеричний синдром
E. Альгодисменорея
19. Пацiєнтка 20-ти рокiв проходить лiку-
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вання з приводу анемiї (гемоглобiн - 72
г/л). Пiвтора роки тому пiсля мимовiльного викидня у термiнi 16 тижнiв та крововтрати, вiдмiчає зниження пам’ятi, втомлюванiсть, втрату апетиту, сухiсть шкiри,
ламкiсть нiгтiв, набряклiсть, порушення
менструальної функцiї. Об’єктивно: артерiальний тиск - 80/55 мм рт.ст., пульс 54/хв., зрiст - 168 см, вага - 48 кг, гiпоплазiя статевих органiв. Призначення якого з
перерахованих препаратiв буде найбiльш
доречним цiй пацiєнтцi?
A. Гiдрокортизон
B. Гiдроксихлорохiн
C. Метотрексат
D. Iмуноглобулiн людини нормальний
E. Iнфлiксимаб
20. Хвора 23-х рокiв доставлена ургентно
зi скаргами на бiль внизу живота, бiльш
iнтенсивний справа, з iррадiацiєю в пряму кишку, запаморочення. Вище зазначенi скарги з’явилися раптово вночi. Остання менструацiя 2 тижнi тому. Об’єктивно:
шкiрнi покриви блiдi, пульс - 92/хв., температура тiла - 36,6o C , артерiальний тиск
- 100/60 мм рт.ст. Живiт дещо напружений, незначно болючий в нижнiх вiддiлах,
симптоми подразнення очеревини слабо
позитивнi. Гемоглобiн - 98 г/л. Який попереднiй дiагноз?
A. Апоплексiя яєчника
B. Порушена позаматкова вагiтнiсть
C. Гострий апендицит
D. Кишкова непрохiднiсть
E. Ниркова колька
21. У породiллi через 4 тижнi пiсля термiнових пологiв пiдвищилась температура
тiла до 39o C , з’явилися слабкiсть та бiль
у правiй молочнiй залозi, озноб. Молочна
залоза нагрубла, збiльшена, чутлива при
пальпацiї. Флуктуацiї у дiлянцi iнфiльтрату немає. В аналiзi кровi помiрний лейкоцитоз. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Серозний мастит
B. Лактостаз
C. Абсцедуючий мастит
D. Мастопатiя
E. Гангренозний мастит
22. Жiнка 32-х рокiв звернулася до лiкаря
жiночої консультацiї зi скаргами на хронiчний тазовий бiль, який пiдсилюється
пiд час менструацiй, диспареунiю, кровомазання напередоднi та пiсля менструацiї.
Остання менструацiя 3 тижнi потому. При
оглядi у дзеркалах: на шийцi матки 2 кiсти
дiаметром 3 i 5 мм синьо-багрового кольору, з яких видiляється темно-коричнева
рiдина. При бiмануальному дослiдженнi:
тiло матки шароподiбної форми, збiльшене до 6 тижнiв вагiтностi, болiсне при

Акушерство i гiнекологiя

пальпацiї. Придатки з обох бокiв без особливостей. Лiкаря проiнформовано, що
у найближчий час народження дитини не
планується. Яка тактика лiкування цiєї пацiєнтки є найбiльш доречною?
A. Призначення комбiнованих оральних
контрацептивiв
B. Хiрургiчне втручання
C. Контрольована гiперстимуляцiя яєчникiв
D. Призначення андрогенiв
E. Призначення антагонiстiв гонадотропiнрилiзинг гормону
23. Здорова дiвчина 16-ти рокiв прийшла
на профiлактичний медичний огляд. Пiд
час збору анамнезу вона повiдомила, що у
3 роки перехворiла на вiтряну вiспу. Iнших
серйозних захворювань в анамнезi немає.
Батьки вiдмов вiд щеплень не писали, вакцинувалася у дитячому садочку та школi вiдповiдно до Нацiонального календаря профiлактичних щеплень. Фiзикальне
обстеження без вiдхилень. Призначення
яких вакцин буде найбiльш доречним на
даний момент?
A. АДП-М, ВПЛ
B. Гепатит В, АДП-М
C. Гепатит В, АаКДП
D. КПК, АДП, ВПЛ
E. IПВ, АаКДП
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24. Жiнка 27-ми рокiв на 8-му тижнi вагiтностi скаржиться лiкарю, що за останнi 8 днiв вона вiдмiчає тривалу нудоту та
блювання майже пiсля усiх прийомiв їжi.
За останнiй тиждень пацiєнтка втратила 3
кг ваги. Зараз при ростi 160 см жiнка важить 46 кг. Пульс - 100/хв., артерiальний
тиск - 90/50 мм рт.ст. При оглядi вiдмiчаються сухiсть слизових оболонок, зниження
тургору шкiри та астенiчна статура. Гiнекологiчний огляд виявив розмiр матки,
що вiдповiдає 8-му тижню вагiтностi, без
патологiчних змiн. На УЗД виявлена вагiтнiсть одним плодом. Концентрацiя гемоглобiну - 150 г/л. У загальному аналiзi
сечi виявленi кетоновi тiла (+++). Що iз
перерахованого є найбiльш доречним наступним кроком у веденнi пацiєнтки?
A. Внутрiшньовенна iнфузiйна терапiя та
призначення антиеметикiв
B. Ендоскопiчне дослiдження та промивання шлунка
C. Постiльний режим та часте годування
малими порцiями
D. Внутрiшньовенне введення β -адреноблокаторiв та парентеральне харчування
E. Пероральний прийом антиеметикiв та
антихолiнергiчних препаратiв

Гiгiєна та органiзацiя охорони здоров’я

1. Серед мешканцiв присадибних дiлянок с. Iванiвка, якi прилягають до поля
агрофiрми ”Дружба”, через 1 тиждень пiсля зрошування його пестицидами (гексахлораном) з’явилися симптоми отруєння
пестицидами. В результатi лабораторних
дослiджень вмiст гексахлорану в ґрунтi сусiднiх з полем приватних садиб перевищував гранично допустиму концентрацiю в 2
рази, в повiтрi - в 10 разiв, у водi криниць
(водопостачання населеного пункту є децентралiзованим) - в 2 рази. Назвiть вид
впливу пестицидiв на органiзм людей, що
має мiсце:
A. Комплексний
B. Iзольований
C. Поєднаний
D. Комбiнований
E. 2. У регулювальника дорожнього руху з’явились скарги на головний бiль, запаморочення, порушення сну, зниження пам’ятi
та уваги, задишку, бiль у дiлянцi серця. У
кровi пiд час лабораторного обстеження
виявлено пiдвищений вмiст карбоксигемоглобiну. Який чинник навколишнього
середовища найiмовiрнiше мiг спричинити такi змiни в органiзмi?
A. Оксид вуглецю
B. Дiоксид вуглецю
C. Оксид азоту
D. Дiоксид азоту
E. 3,4-безпiрен
3. Мати 22-мiсячного хлопчика звернулася
до лiкаря зi скаргами на погане набирання
ваги та худобу у дитини. Годує грудним молоком на вимогу, не менше 5 разiв на день.
Вага та зрiст хлопчика нижче 3-го стандартного вiдхилення для його вiку. У нього
дугоподiбна деформацiя нiг та потовщенi
зап’ястя. При лабораторному дослiдженнi
пiдвищений рiвень лужної фосфатази. Дефiцит якого вiтамiну найбiльш iмовiрно
спричинив подiбний стан у дитини?
A. Вiтамiну D
B. Вiтамiну A
C. Вiтамiну P P
D. Вiтамiну E
E. Вiтамiну B6
4. Дiльничному лiкарю доручили пiдготувати план проведення комплексу
лiкувально-профiлактичних заходiв серед
населення на пiдпорядкованiй територiї.
Якi заходи щодо вторинної профiлактики захворювань вiн повинен внести у цей
план?
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A. Попередження ускладнення хвороб
B. Попередження виникнення захворювань
C. Усунення чинникiв виникнення хвороб
D. Покращання умов життя населення
E. Проведення реабiлiтацiйних заходiв
5. Чоловiк, 52 роки, звернувся до лiкаря зi
скаргами на епiзоди нестерпного болю у
великому пальцi руки. Пiд час збору анамнезу лiкар виявив, що пацiєнт нещодавно розпочав приймати гiдрохлортiазид.
Пiд час фiзикального обстеження злiва
в областi проксимального мiжфалангового суглобу I пальця виявленi припухлiсть,
еритематозна та тепла на дотик шкiра. Лабораторний аналiз синовiальної рiдини виявив кристали моноурату натрiю. Яку рекомендацiю має дати лiкар стосовно дiєти
пацiєнта?
A. Зменшити вживання м’ясних продуктiв
B. Збiльшити вживання молочних продуктiв
C. Зменшити вживання зернових продуктiв
D. Змiн у дiєтi не потребує
E. Збiльшити вживання овочiв та фруктiв
6. У заводськiй їдальнi виникло харчове
отруєння, клiнiка якого вказувала на стафiлококову етiологiю. Захворiло 15 чоловiк. Якi матерiали вiд хворого необхiдно
надiслати на дослiдження у лабораторiю
аби пiдтвердити харчове отруєння?
A. Блювотнi маси хворого
B. Кров на гемокультури
C. Кров (клiнiчний аналiз)
D. Сечу
E. Слину
7. У ходi проведення медичного огляду
студентiв, лiкар звернув увагу на хлопця
24-х рокiв з ростом 176 см та масою тiла
68 кг, у якого спостерiгалась сухiсть шкiри
та гiперкератоз. При офтальмологiчному обстеженнi виявлене суттєве зниження
гостроти сутiнкового зору. У харчуваннi
студента практично нiколи не були включенi в рацiон молочнi продукти, овочi та
фрукти. Яке iз зазначених захворювань
можна припустити?
A. A-гiповiтамiноз
B. C -гiповiтамiноз
C. Астигматизм
D. Мiопiя
E. Дiенцефальний синдром
8. Пiд час медичного огляду робiтникiв
металургiйного заводу пiсля вимiрювання iндексу маси тiла (IМТ) у 20% осiб було виявлено надлишкову вагу. Вмiст яких
продуктiв необхiдно зменшити в рацiонi в
першу чергу для нормалiзацiї маси тiла у
цiєї групи осiб?
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A. Хлiбобулочних виробiв
B. Овочiв
C. Фруктiв
D. Молока та молочних продуктiв
E. М’ясних та рибних продуктiв

A. Хвороби системи кровообiгу
B. Нещаснi випадки, отруєння та травми
C. Хвороби органiв дихання
D. Ендокриннi захворювання
E. Злоякiснi новоутворення

9. При проведеннi медичного огляду учнiв
середнього та старшого шкiльного вiку
лiкарi визначали вiдповiднiсть бiологiчного розвитку та календарного вiку за наступними критерiями: щорiчне збiльшення довжини тiла, осифiкацiя кiсток кистi,
кiлькiсть постiйних зубiв. Який додатковий показник розвитку у цi вiковi перiоди
найбiльш iмовiрно мають включити лiкарi?

13. Жiнка 60-ти рокiв з нормальною масою тiла отримує з добовим рацiоном 50 г
бiлка, 70 г жиру, 300 г вуглеводiв. У рацiонi
переважають зернобобовi, достатньо овочiв, але обмежена кiлькiсть молока i молочних продуктiв. Весною щоденно вживає щавель i ревiнь. Ризиком якого захворювання для жiнки у першу чергу може
бути такий рацiон?

A. Розвиток вторинних статевих ознак
B. Маса тiла
C. Обвiд грудної клiтки
D. Життєва ємнiсть легень
E. М’язова сила кистi
10. При вивченнi середнього рiвня та характеру рiзноманiтностi деяких лабораторних показникiв отриманi такi данi: для
загального бiлку кровi - середнє квадратичне вiдхилення ±4 г/л, коефiцiєнт варiацiї - 6%; для швидкiсть осiдання еритроцитiв вiдповiдно ±2 мм/год, 23%. Яка з
ознак, що вивчаються, є найбiльш рiзноманiтною?
A. Швидкiсть осiдання еритроцитiв (ШОЕ)
B. Загальний бiлок сироватки кровi
C. Вiдмiнностi в рiзноманiтностi ознак
вiдсутнi
D. Для вивчення рiзноманiтностi потрiбнi
додатковi розрахунки
E. Для вивчення рiзноманiтностi потрiбнi
додатковi дослiдження
11. На репрезентативнiй сукупностi хворих на грип проведено вивчення зв’язку
мiж температурою тiла i частотою пульсу. Розрахований коефiцiєнт кореляцiї дорiвнює +0,5. Яка характеристика сили i
направленостi зв’язку мiж ознаками, що
вивчаються є найбiльш точною?
A. Середнiй прямий
B. Середнiй зворотнiй
C. Сильний прямий
D. Слабкий прямий
E. 12. Серед причин смертностi населення
України переважають нещаснi випадки,
отруєння та травми, злоякiснi новоутворення, хвороби системи кровообiгу, ендокриннi, органiв дихання тощо. Який клас
хвороб найбiльш iмовiрно посiдає перше
рангове мiсце?

A. Остеопорозу
B. Атеросклерозу
C. Ожирiння
D. Гiпертонiчної хвороби
E. Сечокам’яної хвороби
14. При розслiдуваннi випадку харчового отруєння встановлено дiагноз харчової
токсикоiнфекцiї, що спричинена парагемолiтичним вiбрiоном. Який iз перелiчених продуктiв i страв може бути найiмовiрнiшою причиною даного отруєння?
A. Устрицi
B. Молоко пастеризоване
C. Ковбаса сирокопчена
D. Гриби консервованi
E. Виноград
15. Чоловiк 52-х рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на безсоння, роздратованiсть,
пiдвищену збудливiсть, пiдвищену пiтливiсть, кровоточивiсть ясен. Працює на виробництвi медичного обладнання у вiддiлi, що спецiалiзується на конструюваннi
сфiгмоманометрiв та термометрiв. При
фiзикальному обстеженнi неритмiчний та
асиметричний тремор пальцiв витягнутих
рук, пiдвищена збудливiсть вегетативної
нервової системи, червоний дермографiзм, гiнгiвiт, стоматит, цiанотична смуга
вздовж країв ясен. При лабораторному
дослiдженнi кровi виявлено лiмфоцитоз
i моноцитоз. Хронiчне отруєння якою речовиною є найбiльш iмовiрним у пацiєнта?
A. Ртуттю
B. Свинцем
C. Бензолом
D. Марганцем
E. Чотирихлористим вуглецем
16. Серед пацiєнтiв загальної лiкарської
практики за останнi роки вiдбувається неухильне збiльшення кiлькостi осiб похилого та старечого вiку. Переважання якого
типу патологiї необхiдно чекати в структурi захворюваностi населення, яке обслуговується?
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A. Хронiчної патологiї
B. Виробничої патологiї
C. Неепiдемiчної патологiї
D. Гострої патологiї
E. Iнфекцiйної патологiї
17. Пiд час профiлактичного медичного
огляду у одного з учнiв технiчного лiцею
виявленi ознаки хейлозу, який проявляється мацерацiєю епiтелiю в мiсцi змикання губ, губи яскраво-червоного кольору з
одиничними вертикально розташованими
трiщинами, якi вкритi кiрочками червонобурого кольору. Данi клiнiчнi прояви найiмовiрнiше пов’язанi з недостатнiм надходженням з їжею в органiзм:
A. Рибофлавiну
B. Аскорбiнової кислоти
C. Ретинолу
D. Тiамiну
E. Кальциферолiв
18. Жiнка 55-ти рокiв скаржиться на пронос, лущення i пiгментацiю вiдкритих дiлянок тiла (шиї, рук та стоп), дратiвливiсть i занепокоєння. З анамнезу вiдомо,
що основним продуктом харчування для
неї є кукурудза. Салатнi овочi i бобовi
жiнка вживає рiдко, м’ясо i рибу в їжу не
вживає зовсiм. Про яке захворювання йдеться?
A. Пелагра
B. Цинга
C. Берi-берi
D. Дерматит Свiфта
E. Псорiаз
19. При проведеннi профогляду робiтниць
промислового пiдприємства була виявлена група жiнок з лабораторно пiдтвердженою залiзодефiцитною анемiєю. Окрiм
медикаментозного лiкування, якi продукти, як основнi носiї засвоюваного залiза,
повинен рекомендувати лiкар для споживання?
A. М’ясо та м’ясопродукти
B. Хлiб та хлiбобулочнi вироби
C. Хлiб та рибу
D. Овочi та фрукти
E. Молоко та молокопродукти
20. Хлопець 27-ми рокiв пiд час купання в
рiчцi раптово знепритомнiв та зник з поверхнi води. Через 2 хвилини був достав-
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лений до берега. Об’єктивно: непритомний, шкiра вираженого синюшного кольору, пiнистi видiлення з рота та носа,
дихання та пульс на сонних артерiях вiдсутнi. Який вид допомоги необхiдно надати
в цьому випадку?
A. Екстрена медична допомога
B. Первинна медична допомога
C. Вторинна медична допомога
D. Третинна медична допомога
E. Палiативна медична допомога
21. В органiзм людини з атмосферного повiтря надходять декiлька хiмiчних речовин. Як називається тип комбiнованої дiї,
при якому сумiсний її ефект перевищує суму ефектiв кожної речовини, що входить
у комбiнацiю, при їх iзольованiй дiї на органiзм?
A. Потенцiювання
B. Антагонiзм
C. Iзольована дiя
D. Поєднана дiя
E. Комплексна дiя
22. В органiзм людини з атмосферного повiтря надходять декiлька хiмiчних речовин. Як називається тип комбiнованої дiї,
при якому сумiсний ефект менший вiд суми ефектiв кожної з речовин, що входить
у комбiнацiю, при їх iзольованiй дiї на органiзм?
A. Антагонiзм
B. Потенцiювання
C. Iзольована дiя
D. Поєднана дiя
E. Комплексна дiя
23. У лiкарню швидкої допомоги поступив
хворий, що скаржиться на нудоту, багаторазове блювання, пронос, розлади зору - поява сiтки перед очима, нечiтке бачення ближнiх предметiв. З анамнезу хворого з’ясувалося, що напередоднi ввечерi
вiн споживав м’ясну консерву домашнього приготування зi смаженою картоплею.
Першi симптоми з’явились вночi. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?
A. Ботулiзм
B. Стафiлококовий токсикоз
C. Сальмонельоз
D. Шигельоз
E. Дизентерiя

