	Крок 3. Загальна лікарська підготовка
	Терапевтичний профіль
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	У хворого Р., 63 р., я кий багато  років хворіє на гіпертонічну хворобу і не отримує адекватного лікування, раптово підвищився артеріальний тиск, з’явився гострий стискаючий біль за грудиною, який ірадіював в ліву руку та міжлопаткову ділянку, супроводжувався порушеннями серцевого ритму і задухою. Об’єктивно: хворий з надмірною вагою, гіперемія шкіри, тони серця достатньої гучності, акцент ІІ тону над аортою, ЧСС- 76/хв, АТ 240/130 мм рт.ст. На ЕКГ: депресія сегмента ST в V2-V5 на 3 мм. Ваш діагноз?  
A	* Ускладнений гіпертонічний криз  
B	Неускладнений гіпертонічний криз  
C	Злоякісна артеріальна гіпертензія  
D	Діабетична кома  
E	Тромбоемболія легеневої артерії  


 	2
	У хворого 66 років з гострим Q-інфарктом  міокарда.  розвився напад задухи. Об’єктивно: 
	пульс-100/хв. АТ–120/80 мм рт.ст; перший тон на верхівці ослаблений, вислуховується протодіастолічний ритм галопу, акцент другого тону над легеневою артерією, в легенях – везикулярне жорстке дихання, в нижніх відділах – вологі дрібнопухирчасті хрипи. Яке ускладнення виникло у хворого?  
A	* Гостра лівошлуночкова недостатність.  
B	Кардіогений шок.  
C	Напад бронхіальної астми.  
D	Тромбоемболія легеневої артерії.  
E	Синдром Дреслера.  


 	3
	Хвора 63 років,скаржиться на сильний біль в епігастрії.  Пів року назад перенесла 
	дрібновогнищевий інфаркт міокарда. Об`єктивно: АТ 150/85 мм рт. ст., Ps 60/хв, тони серця ослаблені. Живіт при пальпації м’який, чутливий в епігастрії. Печінка біля краю реберної дуги. Набряків немає. Аналіз крові: лейкоцити 9,1х109/л, ШЗЕ 16 мм/г. Дані ЕКГ: ритм синусовий, правильний, елевація сегменту ST і патологічний Q у відведеннях III і aVF. Який з діагнозів найбільш ймовірний в даному випадку?  
A	* Гострий Q-інфаркт міокарду  
B	Нестабільна стенокардія  
C	Рецидив інфаркту міокарда  
D	Повторний неQ-інфаркт міокарду  
E	Постінфарктна стенокардія  


 	4
	Хворий 84 років госпіталізований у важкому стані зі скаргами на серцебиття, клокочуче 
	дихання. Об‘єктивно: АТ100/65 мм рт.ст., пульс 130/хв., тони серця приглушені, не рітмичні. В легенях – вологі хрипи в нижніх відділах. Печінка виступає на 2 см. Набряки нижніх кінцівок. На ЕКГ: ритм несинусовий неправильний, 90-130/хв. Патологічний Q і елевація сегменту ST у відведеннях I, aVL, V3-4. Якій найбільш ймовірний діагноз у даного хворого?  
A	*Інфаркт міокарда  
B	Стенокардія .  
C	ТЄЛА.  
D	Параксизмальна тахікардія.  
E	Перикардит.  


 	5
	В реанімаційне відділення поступив хворий. Ейфоричний. Свідомість сплутана. Зіниці 
	вузькі. Двічі було блювання. Шкіра і слизові бліді. Пульс 93/хв., слабкого наповнення. АТ 90/60 мм рт.ст. Дихання спонтанне, неефективне. Спостерігається ригідність м’язів тулуба. Відомо, що хворий наркоман. З метою антидотної терапії хворому доцільно ввести:  
A	*Налоксон;  
B	Морфін;  
C	Кодеїн;  
D	Налбуфін;  
E	Бупренорфін.  


 	6
	У хворої з гіпертонічною хворобою раптово з’явився різкий біль в за грудиною, в 
	надчерев’ї з ірадіацією в спину, що поширюється по хребту, виражену задуху. Об-но: 
	блідість шкіри. ЧП- 112/хв.., ритмічний. АТ 160/60 мм.рт.ст., тони серця ослаблені, 
	систолодіастолічний шум над аортою. В легенях везикулярне дихання, живіт м’який, не 
	болючий. Який найбільш ефективний метод дослідження?  
A	* Аортографія  
B	Ультразвукове дослідження серця та аорти  
C	Обзорна рентгенографія органів черевної порожнини  
D	Електрокардіографія  
E	ЕГДФС  


 	7
	Хворий, 64 р. на вулиці втратив свідомість. Доставлений “швидкою допомогою” у важкому 
	стані з судомами, періодичним знепритомненням. Об-но: стан важкий, акроціаноз. 
	Пульс – 38/хв., ритм. АТ 90/60, ритм правильний, І тон над верхівкою глухий, періодично вислуховується “гарматний тон”. ЕКГ: атріовентрикулярна блокада ІІІ ст. Які заходи невідкладної допомоги є найефективнішими?  
A	* Електрокардіостимуляція  
B	Електрокардіоверсія  
C	Інгаляція кисню  
D	Непрямий масаж серця  
E	Штучна вентиляція легень  


 	8
	Хворий 54 р, госпіталізований зі скаргами на пекучий, стискаючий біль за грудиною, з 
	ірадіацією в ліве плече, не купірується нітрогліцерином, наростаючу задишку. Об-но: 
	шкіра бліда, пульс – 112/хв., ритмічний, слабкого наповнення. АТ 70/50 мм.рт.ст.,тони 
	серця глухі. Дихання везикулярне. Живіт м’який, не болючий. ЕКГ: ритм синусовий, 
	зниження вольтажу зубця R, різкий підйом ST над ізолінією та негативний Т у відведеннях І, ІІ, aVL, V1-4 . Яке ускладнення виникло?  
A	* Кардіогенний шок  
B	Колапс  
C	Гостра лівошлуночкова недостатність  
D	Розрив міжшлуночкової перетинки  
E	Аневризма серця  


 	9
	Хворий 54 р, після фізичного навантаження відчув сильний біль за грудиною, з ірадіацією
	 в міжлопаткову ділянку, обидві руки. Об-но: шкіра бліда, холодна, волога, пульс майже 
	не визначається. АТ 60/40 мм.рт.ст., тони серця ослаблені, над аортою систоло-діастолічний шум. Через короткий час біль з’явився в у надчерев’ї, а згодом у попереково-крижовій ділянці та лівій нижній кінцівці. ЕКГ: депресія сегмента ST у V3-5 відведеннях. Яке ускладнення виникло?  
A	* Розшаровуюча аневризма аорти  
B	Не-Q-інфаркт міокарда  
C	Недостатність аортальних клапанів  
D	Нестабільна стенокардія  
E	Тромбоемболія легеневої артерії  
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	Хворий Б. 43 роки раптово знепритомнів, посинів, з’явились судоми. Пульс і АТ не 
	визначаються. Дихання відсутнє. Зіниці широкі. Тони серця не вислуховуються. На ЕКГ – 
	велика кількість безладних, різної величини і форми хвиль, які лише дещо нагадують 
	комплекси QRS і реєструються одна за одною майже без інтервалів. Які заходи 
	невідкладної допомоги слід вжити першочергово?    
A	* Дефібриляцію  
B	Адреналін внутрішньовенно  
C	ЩВЛ
D	Атропин внутрішньовенно  
E	Непрямий массаж серця 
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	Хворий 60 р., що переніс інфаркт міокарда, ускладнений хронічною аневризмою лівого 
	шлуночка, скаржиться на задуху, кашель з виділенням пінистого, рожевого кольору харкотиння. Об-но: ортопное, шкірні покриви бліді, покриті холодним липким потом, слизові ціанотичні, в легенях на всьому протязі вологі хрипи, тони серця різко ослаблені, акцент II тону на легеневій артерії, ЧСС- 120/хв. АТ- 80/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло?  
A	*Набряк  легенів   
B	Синдром Дресслера
C	Двобічна пневмонія  
D	Кардіогенний шок  
E	Тромбоемболія легеневої артерії  
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	У хворої 27 р. при фізичному навнтаженні з’явилось серцебиття, біль в ділянці серця. На 
	протязі 4 років хворіє на ревматизм з мі тральною вадою серця без порушення кровообігу. На ЕКГ ЧСС =180/хв, зубець Р негативний, комплекс QRS – 0,08 с, зубець Т позитивний, малої амплітуди, інтервали R-R однакові. Який антиаритмічний препарат необхідно призначити в даному випадку?  
A	* Верапаміл.  
B	Лідокаїн.  
C	Сульфат магнію.  
D	АТФ-лонг.  
E	Панангін.  
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	У хворого 35 р., після фізичної перевтоми раптово з’явилось серцебиття, задишка та 
	тупий біль в ділянці серця. Протягом 12 років знаходиться на диспансерному обліку з 
	приводу ревматизма та мі тральної вади серця без порушень кровообігу Об-но: АТ- 110-130/85 мм рт.ст. PS- 96/хв., ЧСС – 130/хв. На ЕКГ замість зубців Р зареєстровані дрібні хвилі різної форми, інтервали R-R мають різну тривалість.  Який найбільш ймовірний діагноз?  
A	* Фібриляція передсердь.  
B	Надшлуночкова пароксизмальна тахікардія.  
C	Тріпотіння передсердь.  
D	Шлуночкові пароксизмальна тахікардія.  
E	Дихальна аритмія.  
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	Хворий 20 років поступив в терапевтичне вдділення в зв’язку із вираженою слабкістю, 
	нудотою, блювотою з прожилками крові. В анамнезі: виразкова хвороба 12 палої кишки 
	та наявність гемофілії А. При обстеженні: помірна болючість в епігастрії. Який 
	патогенетичний засіб є найбільш ефективним для зменшення кровотечі?  
A	* Кріопреципітат.  
B	Заморожена плазма.  
C	Амінокапронова кислота.  
D	Діцинон.  
E	Хірургічне втручання.  
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	У хворого 38 років з спадковою анемією Мінковського – Шоффара після фізичного 
	навантаження посилилась жовтяниця, виникла виражена загальна слабкість, пітливість,
	 біль в лівому підребер’ї. Пальпаторно виявляється збільшена селезінка. В загальному 
	аналізі крові: Ер. – 2,0*1012/л, Нb – 60 г/л, к.п. – 0,9, тромбоцити – 123*109/л, Лейк. – 
	12,1*106/л, ШОЕ - 20 мм /год. Загальний білірубін – 120 мколь/л. Які невідкладні заходи 
	слід вжити для корекції анемії?  
A	* Гемотрансфузія відмитих еритроцитів.  
B	Глюкокортикоїди.  
C	Переливання цільної крові.  
D	Препарати заліза.  
E	Вітамін В12.  
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	Хворий 47, скаржиться на раптовий головний біль, задишку, болі в серці. Об-но: АТ – 
	190/95 мм.рт.ст., PS – 106/хв, ритмічний, напружений. В легенях – жорстке дихання. 
	Препаратом вибору буде?  
A	*Кордарон 300 мг в/в.  
B	Нітрогліцерін під язик.  
C	Ніфедіпін 30 мг під язик.  
D	Аміназин 25 мг в/м.  
E	Валідол під язик.  
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	У хворого 33 р через добу після вживання невідомого яду з метою самогубства з’явились 
	скарги на виражену слабкість, головний біль, нудоту, появу сечі кольору м’ясних помиїв, 
	олігоурія Об-но: АТ – 170/105 мм.рт.ст. PS- 84/хв., ритмічний. В аналізі сечі: білок – 
	0,99 г/л, еритроцити покривають все поле зору. К+ крові – 6,9 ммоль/л, креатинін – 1,2 
	ммоль/л. Який найбільш ймовірний діагноз?  
A	* Гостра ниркова недостатність.  
B	Гострий гломерулонефрит.  
C	Токсичний гепатит.  
D	Токсичний гастрит.  
E	Токсична енцефалопатія.  
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	У хворої 35 років, рік тому діагностована гіпертонічна хвороба з кризовими станами. Не 
	лікувалась. Після прання білизни раптово з'явились почуття страху, збудженості, 
	серцебиття, . Ps - 170/хв., ритмічний. Тони серця гучні. АТ - 240/140 мм рт.ст. Цукор крові - 
	7,2 ммоль/л, лейкоцитоз, еритроцитоз. Який найбільш імовірний діагноз?  
A	* Феохромацитома .   
B	Гіпертонічний криз.  
C	Інфаркт міокарда.  
D	Тиреотоксичний криз.  
E	Гіпоталамічний криз.  
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	Хвора 25 років, оперована з приводу кортикостероми. Через 2 дні у хворої з'явилися 
	нутода, блювота, холодний липкий піт, тахікардія, АТ знизився до 50/0 мм рт.ст.   Ваш  
	наймовірніший діагноз?  
A	* Гостра недостатність кори наднирників.  
B	Інфаркт міокарда.  
C	Гостра серцева недостатність.  
D	Тромбоемболія.  
E	Післяопераційна кровотеча.  
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	Хвора 20 років, прооперована з приводу дифузного токсичного зобу ІІІ ст. Після операції у
	 хворої з'явились серцебиття, пітливість, почуття страху, пронос. Шкіра волога, гаряча на 
	дотик, to - 40оС. Набряки відсутні. Ps - 160/хв., аритмічний, миготлива аритмія, напружений. АТ - 170/60 мм рт.ст. Тони серця звучні. Яке ускладнення розвинулось у хворої?  
A	* Тиреотоксична криза.   
B	Анафілактичний шок.  
C	Гіпертонічний криз.  
D	Гостра респіраторна вірусна інфекція.  
E	Гіпотиреоїдна кома.  
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	Хвора  30 років, прооперована з приводу дифузного токсичного зобу ІІІ ст. Через 6 годин 
	після операції з'явились парестезії в області обличчя та кінцівок, скутість м'язів рук, ніг, 
	які переросли в тонічні та клонічні судоми, опістотонус, брадікардія, гіпотонія, блювота, 
	пронос, поліурія. Симптоми Хвостека та Трусо - позитивні. Цукор крові - 3,8 ммоль/л, 
	кальцій крові - 1,8 ммоль/л.  Який найбільш імовірний діагноз?  
A	* Гіпопаратиреоїдна тетанія.   
B	Тиреотоксична криза.  
C	Гіпоглемічна кома.  
D	Епілепсія.  
E	Парез голосових зв'язок.  
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	У хворого проведена операція з приводу раку щитовидної залози (зоб IV ст, еутиреоз). 
	Через годину. після операції з'явились парестезії скутість м'язів рук та ніг, опістотонус, 
	симптоми "рука акушара" та "риб'ячий рот", утруднення дихання, різка біль в області 
	серця. Шкіра бліда. Ps - 100/хв., ритмічний. АТ - 160/90 мм рт.ст. Тони серця звичайної 
	гучності. Кальцій крові - 1,8 ммоль/л. Який препарат потрібно призначити впершу чергу?  
A	* Препарати кальція.  
B	Препарати магнія.  
C	L - тироксин.  
D	Трийодтиронин.  
E	Водний розчин Люголя.  
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	В реанімаційне відділення доставлена хвора 45 років без свідомості. Шкіра холодна, 
	бліда, суха, акроцианоз. Щільний набряк обличчя, тіла, гомілок, to - 33оС. Сухожильні 
	рефлекси в'ялі. Ps - 50/хв., малий, ритмічний. АТ- 90/60 мм рт.ст. Тони серця різко 
	послаблені. Дихання рідке, глибоке. Лабораторно: гіпохромна анемія, гіперхолестерінемія, високий рівень ТТГ крові. Який препарат необхідно призначити в першу чергу?  
A	* Трийодтиронін.   
B	Преднізолон.  
C	Анаприлін.  
D	Мерказоліл.  
E	Глюкоза.  
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	Хвора, 48 років, скаржиться на сильні болі у плечовому суглобі, які посилюються при 
	спробі завести руку за спину або покласти долоню на протилежне плече. Ознаки 
	запального процесу та ураження нервової системи не спостерігається. Рентгенологічно 
	– ознаки ураження плечового суглоба відсутні, остеохондроз шийного відділу хребта. 
	Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.  
A	* Плечо-лопатковий периартроз.  
B	Артроз плечового суглоба.  
C	Шийний радикуліт.  
D	Синдром малого грудного м’яза.  
E	Артрит плечового суглоба.  


 	25
	Хворий 45 років, виконуючи важку фізичну роботу, відчув різкий біль у попереково-крижовому відділі. Біль поширився на ноги, а на наступний день у хворого з’явилося нетримання сечі. Який діагноз є найбільш імовірним?  
A	* кила Шморля 
B	гострий попереково-крижовий радикулит  
C	травма спиного мозку  
D	гострий пієлонефрит  
E	гострий цистит


 	26
	Хворий  52 років, сонливий, загальмований. З роту  „печінковий” запах, була тричі рвота. 
	Хворіє виразковою хворобою шлунку. 2 місяці тому по поводу шлункової кровотечі 
	лікувався, були гемотрансфузії. Стан важкий, інтенсивна жовтяниця, на слизових оболонках геморагії. Печінка визначається вище реберної дуги. Пульс 110/хв. АТ – 90/60 мм рт.ст. Вкажіть наймовірніший невідкладний стан.  
A	* Гостра печінкова енцефалопатія  
B	Інфекційно-токсичний шок  
C	Гостра ниркова недостатність  
D	Дегідратаційний шок  
E	Гостра дихальна недостатність  


 	27
	Хвора 17 років без свідомості, збуджена, судоми, виражений менінгіальний синдром 
	(ригідність м’язів потилиці, симптоми Брудзинського, Керніга). Температура тіла 38,6оС. 
	Обличчя гіперемоване, склери ін’єковані. Захворіла гостро 2 дні тому, коли з’явився 
	озноб, головний біль, особливо в лобній ділянці, підвищилась температура, появились 
	болі в горлі, сухий кашель. Проживає в гуртожитку, де є подібні випадки захворювань. 
 Вкажіть найбільш ймовірний невідкладний стан внаслідок основного захворювання   
A	* Набряк та набухання головного мозку  
B	Інфекційно-токсичний шок  
C	Гостра дихальна недостатність  
D	Гостра ниркова недостатність  
E	Отруєння невідомим ядом  


 	28
	Хворий  55 років, зловживає алкоголем.Страждає на артеріальну гіпертензію. Захворів 
	три дні тому вірусною інфекцією з високою лихоманкою (39-40оС). За цих три дні щоденно 
	отримував колдфлю по 1т х 3 рази і ацетилсалицилову кислоту по 1,0 кожні 2-3 години, 
	теплі напої до 2-3 л на добу. Вночі на третю добу раптово появились ознаки порушення 
	мозкового кровообігу. Виберіть правильний варіант діагнозу?  
A	* Геморагічний інсульт  
B	Ревматизм, гостра атака, ревмоваскуліт  
C	Ішемічний інсульт   
D	Бактеріальний менінгіт  
E	Гіпертонічна криза  


 	29
	У больного Л. 28 лет озноб, температура тела до 40оС, головная боль, тошнота, одышка,
	 потливость. Болен 2 дня. Покрыт холодным липким потом, herpes labialis, nasalis, 
	цианоз. Беспокоен, частота дыхания 36 в минуту. Над легкими с обеих сторон на фоне 
	везикулярного дыхания прослушиваются мелкопузырчатые влажные хрипы. Сердечные 
	тоны приглушены, пульс 119/мин, АД 85/50 мм рт. ст. Суточный диурез 36 мл. В крови
	 лейкоцитов 18.6 Г/л, СОЭ 42 мм/час. Какое неотложное состояние развилось у больного?  
A	* Инфекционно-токсический шок I стадия  
B	Крупозная пневмония   
C	Инфекционный эндокардит  
D	Острая почечная недостаточность  
E	Грипп  


 	30
	В сан. пропускник доставлен больной 28 лет сознание спутанное, температура тела до 40оС, беспорядочно двигает руками перед лицом, собирает “складки на одеяле”. В нижней доле правого легкого бронхиальное дыхание, частота дыхания 50/мин, пульс 122/мин, АД 40/20 мм рт.ст. Суточный диурез 50 мл. Какой лекарственный препарат в данном случае является первоочередным?  
A	* Пирацетам внутривенно  
B	Гемодез  
C	Кокарбоксилаза  
D	Липоевая кислота  
E	Пиридоксальфосфат  


 	31
	Мальчик 8 лет, купаясь утонул. Извлечен из воды через 3 мин. Кожные покровы цианотичные, дыхание и сердечная деятельность отсутствуют, зрачки широкие без реакции на свет. После успешной реанимации доставлен в отделение реанимации. При изучении ОЦК и его компонентов обнаружена олигоцитемическая гиперволемия. Мочи за сутки 1200 мл. Определите тип утопления.  
A	* Истинный тип утопления в пресной воде  
B	Истинный тип  утопления в соленой воде  
C	Синкопальный тип утопления..  
D	Асфиксический тип утопления  
E	“ Сухой” тип утопления.  


 	32
	Больная З., 20 лет, доставлена бригадой скорой помощи. Со слов матери, в течение 
	последнего месяца похудела, появились боли в животе, рвота, усилилась жажда, 
	полиурия. Больная без сознания, кожа бледно-серая, сухая, тургор мышц снижен, щеки 
	гиперемированы, зрачки сужены. Дыхание шумное, глубокое, запах ацетона в 
	выдыхаемом воздухе. Тоны сердца глухие. Пульс 92/мин., ритмичный. АД=80/50 мм рт.ст. Печень +3 см. Эр 5,1 Т/л, Нв 131 г/л, ЦП 0,9, Л 11 Г/л, Глюкоза крови 19 ммоль/л. 
	Какой наиболее вероятный диагноз?   
A	* Гипергликемическая кетоацидотическая кома  
B	Гипергликемическая неацидотическая (гиперосмолярная) кома  
C	Печеночная кома  
D	Гипогликемическая кома  
E	Лактацидотическая кома  


 	33
	У больного Н., 66 лет, после физического напряжения возникла резкая боль в животе  с 
	иррадиацией в поясничную область, боль в области сердца, слабость, одышка. 
	Состояние тяжелое, ЧСС- 120/мин. АД 60/40 мм рт. ст., коллаптоидное состояние. Живот вздут,  болезненный в околопупочной области, над пульсирующим образованием выслушивается систолический шум. Перистальтика кишечника снижена. Конечности 
	холодные на ощупь. В крови  Нв- 80 г/л,  Л-12Г/л, в анализе мочи – белка -нет,  эр.-  25 в 
	п/зр. Ваш диагноз?  
A	* Разрыв расслаивающей аневризмы брюшного отдела аорты.   
B	Острая кишечная непроходимость.  
C	Острый инфаркт миокарда.  
D	Тромбоэмболия мезентериальных сосудов.  
E	Прободная язва желудка.  


 	34
	У больного Е. 59 лет острый инфаркт миокарда переднесептальной области, острая стадия, начался приступ сердцебиений. Состояние тяжелое. АД 100/50 мм рт. ст.  На ЭКГ: ЧСС 230/мин., зубец Р перед комплексами QRS не выявляется комплексы QRS уширены до 0,16 сек., деформированы, мономорфные, дискордантное смещение сегмента ST и зубца Т. На ЭХОКГ фракция изгнания 50%. Какой из препаратов необходимо использовать для купирования приступа?  
A	*В/в введение прокаинамида  
B	В/в введение дигоксина  
C	В/в введение этмозина  
D	В/в введение изоптина  
E	В/в введение анаприлина  


 	35
	Мужчина Е. 54 лет, жалуется на невыносимую боль в первом плюстне-фаланговом 
	суставе правой ноги, появившуюся ночью. Сустав дефигурирован, кожа над ним 
	гиперемирована, пальпация и движения резко болезненны. Препарат выбора для 
	бістрого купирования болевого синдрома?  
A	*Диклофенак-натрий  
B	Пенициллин  
C	Делагил  
D	Аллопуринол  
E	Ровамицин  


 	36
	У больного 52 года страдающего хроническим обструктивным бронхитом, ДН-II ст., после 
	очередного приступа кашля внезапно возникла резкая боль под ключицей в правой 
	половине грудной клетки; частота дыханий 40/мин, цианоз лица набухание шейных 
	вен, тахикардия. Физикально: над правой половиной грудной клетки тимпанит, дыхание 
	едва улавливается. АД 90/60 мм рт.ст. Состояние больного ухудшается. Ваше первоочередное мероприятие?  
A	*Плевральная пункция .  
B	В/в эуфиллин.  
C	В/в сердечные гликозиды.  
D	В/в мочегонные.  
E	Оксигенотерапия.  


 	37
	У больного 50 лет приступы удушья и кашель в течение двух суток, болеет около 10 лет, 
	отмечался положительный эффект от ингаляционных адреномиметиков. На этот раз 
	ингаляции сальбутамола и в/в ведение эуфиллина облегчения не принесли. Состояние 
	тяжёлое. Набухшие вены шеи, диффузный цианоз, хрипы в лёгких слышны на расстоянии. Над лёгкими перкуторно коробочный звук, дыхание везикулярное ослабленное, сухие хрипы. Тоны сердца приглушены, пульс ритмичный 100/мин, АД- 120/70 мм рт.ст. Какова неотложная помощь?  
A	*Преднизолон в/в.  
B	Обзидан в/в.  
C	Повторить ингаляции сальбутамола.  
D	Ингаляции изадрина.  
E	Калия хлорид  в/в.  


 	38
	У больного 62 лет, находящегося на лечении по поводу обострения хронического 
	тромбофлебита глубоких вен правой голени, внезапно появилась резкая боль в левой 
	половине грудной клетки, одышка (40/мин), кашель, общая слабость. На ЭКГ: ритм синусовый, отклонение электрической оси сердца вправо, неполная блокада правой ножки пучка Гисса. Ваш предварительный диагноз?  
A	Тромбоємболия лёгочной артерии.  
B	Острый инфаркт миокарда.  
C	Закрытый пневмоторакс.  
D	Левосторонняя межрёберная невралгия.  
E	Острая плевропневмония.  


 	39
	Больная Р.,  26 лет, болеет бронхиальной астмой 3 года, после перенесенной пневмонии. В последние 6 месяцев приступы частые. Положение вынужденное – сидит. Разлитой цианоз, число дыханий 34/мин. Над легкими коробочный перкуторный звук. Дыхание ослабленное везикулярное, Рассеянные свистящие сухие хрипы. АД- 130/80 мм рт. ст. Пульс 120/мин., ритмичный. Тоны сердца глухие. Печень увеличена на 2 см. Выберите первоочередное лечение?  
A	*Бронходилятаторы  
B	Противовоспалительные средства  
C	Кромогликаты  
D	Кортикостероиды  
E	Антагонисты ионов кальция  


 	40
	Больной Б., 65 лет, доставлен в больницу в бессознательном состоянии. Со слов жены, 
	состояние ухудшилось 3 дня назад: появилась лихорадка до 390С, галлюцинации, была 
	сильная рвота. Кожа и слизистые сухие, пульс 110/мин, АД- 100/70 мм рт.ст. частота 
	дыханий 24/мин. Печень +2 см. Эр- 4.5 Т/л, Нв-155 г/л, Л-17.3 Г/л, СОЭ 18 мм/ч. 
Глюкоза крови 50 ммоль/л., мочевина 9 ммоль/л, осмолярность плазмы 380 мосм/л, 
билирубин общий 26,2 мкмоль/л. Какое неотложное состояние развилось у больного?   
A	*Гиперосмолярная кома.  
B	Уремическая кома.  
C	Кетоацидотическая кома.    
D	Печеночная кома.  
E	Гипогликемическая кома.  


 	41
	Больная Щ. 18 лет доставлена в больницу в бессознательном состоянии. Со слов мамы 
	 самостоятельно повысила дозу инсулина, введя утром 42 единицы инсулина (15 ЕД 
	короткого действия и 27 ЕД – пролонгированного), Через некоторое время неожиданно 
	потеряла сознание. Кожа влажная, судороги мышц рук и ног, зрачки расширены, тонус 
	глазных яблок обычный. Пульс 110/мин, ритмичный. АД 100/60 мм рт.ст. Дыхание 24/мин., ровное ритмичное. Каким должно быть первоочередное действие врача?  
A	*Ввести в/в струйно 40% раствор глюкозы  
B	Ввести в/в адреналин
C	Начать инфузию 5% глюкозы
D	Начать сердечно-легочную реанимацию
E	Ввести в/м 60 мг преднизолона  


 	42
	Больной 30-ти лет, находится на лечении в отделении реанимации с диагнозом: 
	Отравление неизвестным ядом тяжелой степени. Кома. Из анамнеза: найден дома в 
	бессознательном состоянии. На АКТ головного мозга – без патологии. Данные 
	биохимических исследований крови: билирубин общий – 120 мкмоль/л, глюкоза – 5 
	ммоль/л, ПТИ – 36%, общий белок – 40 г/л, альбумин – 30%. Наиболее вероятный диагноз?  
A	* Отравление дихлорэтаном  
B	Отравление ФОИ  
C	Отравление атропином  
D	Отравление противотуберкулезными препаратами  
E	Отравление сердечными гликозидами  


 	43
	Больная 25 лет поступила в отделение реанимации с диагнозом: отравление тубазидом.
	 После приема препарата прошло около 5-ти часов. При поступлении состояние тяжелое. Без сознания. Судороги. АД – 140/100 мм рт.ст., пульс – 120/мин. Необходимо провести следующие лечебные мероприятия:  
A	* Пиридоксин в/в, ранний гемодиализ  
B	Унитиол, плазмаферез  
C	Атропин, форсированный диурез  
D	Прозерин, гемосорбция  
E	ГОМК  


 	44
	Больная доставлена в отделение интенсивной терапии после бытового отравления 
	угарным газом. Уровень сознания – кома III. Кожные покровы сухие, акроцианоз, 
	брадипноэ – 8 в 1 мин. В первую очередь необходимо выполнить:  
A	* Искусственную вентиляцию легких  
B	ГБО  
C	Инфузию гипертонических растворов  
D	Введение кордиамина  
E	Введение больших доз аскорбиновой кислоты  


 	45
	У больного М. 49 лет выраженная давящая, сжимающая боль за грудиной, возникшая 
	после стресса длится более часа. Раньше аналогичные боли купировались  
	нитроглицерином и длились не более 10–15 минут, .  пульс 100 в минуту, АД 150/100 мм 
	рт.ст. На ЭКГ горизонтальная депрессия ST в отв. V1–5 на 4 мм. Ваш диагноз?  
A	* ИБС: нестабильная стенокардия  
B	ИБС: стенокардия напряжения, ФК2, 
C	ИБС: острый инфаркт миокарда.  
D	Остріый перикардит.  
E	Гипертонический криз.  


 	46
	Больной К., 56 жалуется на давящую и сжимающую боль за грудиной, 4 таблетки 
	нитроглицерина боль уменьшили незначительно.Пульс 98 в мин. АД 150/100 мм рт.ст 
	Пастозность стоп. ЭКГ: электрическая ось отклонена влево. Во II, III, avF - QRS в виде Qr, 
	подъем  ST на 5 мм. В V1–4 депрессия ST на 3 мм. Ваш диагноз?  
A	* ИБС: острый  проникающий инфаркт миокарда 
B	ИБС: острый непроникающий инфаркт миокарда  
C	ИБС: погрессирующая стенокардия.  
D	Тромбоэмболия легочной артерии  
E	Острый перикардит.  


 	47
	Больного Ч. 60 лет беспокоят приступы удушья, чувство давления в грудной клетки. 
	Приступ бронхолитическими средствами не купировался. Много курит. Состояние 
	средней тяжести, акроцианоз, частота дыханий 22 в мин. Дыхание везикулярное, 
	ослабленное, в нижних отделах влажные хрипы, по передней поверхности сухие хрипы, 
	пульс 98 в мин., АД 180/120 мм рт.ст., Печень на 6 см ниже реберного края. На ЭКГ 
	дугообразный подъем ST на 5 мм, QRS в виде QR во II, III, и avF отведениях. Ваш диагноз?  
A	* ИБС: инфаркт миокарда нижней стенки левого желудочка  с зубцом Q  
B	ИБС: прогрессирующая стенокардия.  
C	Бронхиальная астма, асматический статус.  
D	Гипертоническая болезнь, криз.  
E	ИБС: инфаркт миокарда нижней стенки левого желудочка без з. Q  


 	48
	В отделение реанимации частным транспортом доставлен пострадавший 40 лет, 
	которого в язык ужалила оса. Стремительно нарастают отек лица, шеи, цианоз губ, 
	акроцианоз. Дыхание шумное, стридор.  Сознание спутанное. Наиболее эффективный 
	способ восстановление проходимости дыхательных путей?   
A	*коникотомия   
B	Нижнесрединная трахеостомия  
C	Верхнесрединная трахеостомия  
D	Введение воздуховода
E	Фибробронхоскопия   


 	49
	Пациенту 45 лет с отравление угарным газом, находящемуся в коматозном состоянии, 
	проведена компьютерная томография головного мозга. По данным компьютерной 
	томографии диагностировано преобладание отека головного мозга, характеризующаяся 
	снижением плотности вещества мозга, расширением ликворной системы. Назначение 
	каких препаратов является первоочередным?  
A	*Осмотических диуретиков  
B	Гормональных препаратов  
C	Концентрированных растворов глюкозы  
D	Препаратов улучшающих микроциркуляцию  
E	Препаратов улучшающих метаболизм мозга  


 	50
	Пациент В., 50 лет  с гипертоническим кризом, при транспортировке в стационар 
	специализированной кардиологической бригадой внезапно потерял сознание. На 
	кардиомониторе – крупноволновая желудочковая фибрилляция. Что следует сделать 
	немедленно?   
A	*Произвести дефибрилляцию.  
B	Интубация трахеи и искусственная вентиляция легких.  
C	внутрисердечное введение адреналин .  
D	Установить временный водитель сердечного ритма.  
E	Выполнить непрямой массаж сердца.  


 	51
	Мужчина 43 лет при ремонте электрической розетки коснулся электронесущей части 
	провода. Потерял сознание. Первоочередным мероприятием в данной ситуации является:  
A	* Освобождение пострадавшего от действия электрического тока.  
B	Проведение искусственной вентиляции легких.  
C	Непрямой массаж сердца.  
D	Провести дефибрилляцию.  
E	Внутривенное введение адреналина.  


 	52
	Больной Д., 45лет. доставлен в отделение с жалобами на впервые возникшие ощущения
	 перебоев в работе сердца. АД 90\60 мм рт.ст., ЧСС- 100/мин. На ЭКГ ранние групповые желудочковые экстрасистолы, синдром удлиненного QT. На 3 день пребывания в стационаре больной внезапно потерял сознание, пульс и АД не определяются. На ЭКГ: нерегулярные, резко деформированные желудочковые волны, отличающиеся друг от друга по высоте, форме и ширине. Какое наиболее вероятное осложнение возникло у больного?  
A	*Фибрилляция желудочков.  
B	Желудочковая пароксизмальная тахикардия.  
C	Полная АВ блокада, дистальный тип.  
D	Асистолия желудочков.  
E	Мерцание предсердий  


 	53
	Больной Т., 42 лет, находясь на лечении в кардиологическом отделении по поводу 
	острого коронарного синдрома внезапно потерял сознание. Пульс и артериальное 
	давление не определяются. Дыхание отсутствует. Зрачки широкие. Тоны сердца не 
	выслушиваются. ЭКГ: определяется беспорядочные разной формы и величины волн  
	Ваша тактика?  
A	*Дефибрилляция.  
B	Новокаинамид   
C	Преднизолон   
D	Допмин   
E	Атропин   


 	54
	У больного В., 24 лет, внезапно возник приступ учащенного сердцебиения. На ЭКГ: ритм 
	регулярный с ЧСС 140/мин. Зубцы Р четко не дифференцируются, интервал РQ - 0,08 с.,  желудочковые комплексы узкие (QRS=0,8 сек). Какой препарат следует назначить больному для купирования этого приступа?  
A	* Пропафенон  
B	Верапамил  
C	Пропранолол  
D	Дигоксин  
E	Лидокаин  


 	55
	У Больного 57 лет развился приступ сердцебиения, сопровождающийся .  потерей 
	сознания. На ЭКГ: ЧСС- 250/мин., зубец Р перед комплексами QRS не выявляется 
	комплексы QRS уширены до 0,15 сек., деформированы, дискордантное смещение 
	сегмента ST и зубца Т. Какова наиболее рациональная тактика ведения данного больного?  
A	*Электрическая кардиоверсия  
B	В\в новокаиномид  
C	В\в  кордарон  
D	В\в  верапамила  
E	В\в этацизина  


 	56
	Больной Б. 53 лет жалуется на резчайшую слабость, головокружение, давящую боль в 
	области сердца. Кожа бледная, на лбу капли пота, конечности холодные, пульс слабого 
	наполнения 130/мин, АД 60/40 мм рт.ст. На ЭКГ ритм синусовый 130/мин, в 	отведениях V1 - V4 комплекс QRS  типа QS, подъем сегмента ST выше изолинии, положительный зубец Т. В анализе крови: Эр. 3,0 Г/л, Нв 110 г/л, Лейкоциты 9,1 Г/л. Диурез 300 мл в сутки. Ваш диагноз?  
A	*Истинный кардиогенный шок  
B	Рефлекторный шок  
C	Аритмический шок  
D	Геморрагический шок  
E	Гиповолемический шок  


 	57
	Больной С. 48 лет, жалуется на внезапно усилившуюся одышку, слабость, Находится в 
	кардиологическом отделении в течение 12 часов, получает: гепарин, аспирин, стрептокиназу. Возбужден, кожа холодная, влажная, цианоз. Пульс слабого наполнения, ритмичный, 135/мин, АД 60/40 мм рт.ст. В нижних отделах легких влажные хрипы. На ЭКГ в отведениях V3-V6 комплекс QRS  типа QS, подъем сегмента ST выше изолинии, положительный зубец Т. С какого препарата необходимо начинать неотложную терапию?  
A	*Допамин  
B	Дигоксин  
C	Альбумин  
D	Лазикс  
E	Верапамил  


 	58
	Больной Р. 68 лет доставлен через 10 часов после появления симптомов: Кожные 
	покровы бледные, акроцианоз, пульс нитевидный, 130 в мин, АД 70/50 мм рт. ст. 
	Деятельность сердца ритмичная, тоны приглушены. Частота дыханий 30 в мин, в нижних 
	отделах легких влажные хрипы. На ЭКГ в отведениях V1 - V4 комплекс QRS  типа QS, 
	подъем сегмента ST выше изолинии, положительный зубец Т. Какие препараты 
	необходимо назначить больному в первую очередь?  
A	*Тромболитики  
B	Сердечные гликозиды  
C	Диуретики  
D	Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента  
E	Реополиглюкин  


 	59
	Мужчина 59 лет жалуется на приступообразную боль за грудиной, возникающей при 
	физической нагрузке. Перемена положения тела болей не вызывает. Кожные покровы 
	обычной окраски, чистые, в легких дыхание везикулярное, границы сердца смещены 
	влево на 1,5 см, пульс ритмичный, 80 в мин, АД 140/80 мм рт. ст., гиперестезия кожи в 
	области левой лопатки. Ваш диагноз?  
A	* Приступ стенокардии  
B	Остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника  
C	Острый сухой плеврит  
D	Межреберная невралгия  
E	Опоясывающий лишай  


 	60
	Больной В. 42 года, по поводу ревматоидного артрита получал 35 мг преднизолона на 
	протяжении 4-х месяцев. На фоне диспепсических расстройств отменил прием 
	преднизолона самостоятельно. Через 2 дня появились выраженная общая слабость, 
	боли в суставах и животе. Вял, адинамичен, кожные покровы бледные с мраморным 
	оттенком. Пальпация кишечника болезненна.ЧСС- 72/мин.  АД 60/20 мм рт. ст. 
	Натрий сыворотки крови - 90 ммоль/л, калий сыворотки крови - 6,6 ммоль/л , уровень 
	глюкозы крови - 4,6 ммоль/л. Чем обусловлено состояние больного?   
A	*Синдром отмены глюкокорикоидов   
B	Желудочно-кишечное кровотечение
C	Острая тиреоидная недостаточность   
D	Сосудистый коллапс
E	Гипогликемический криз


 	61
	Больная   34 лет по поводу системной красной волчанки получает 30 мг преднизолона 
	ежедневно на протяжении 3 лет. Самостоятельно прекратила прием препарата. При 
	осмотре адинамична. Кожа бледная, с мраморным оттенком, влажная. Тоны сердца 
	ритмичные, резко приглушены, 140 в мин., пульс нитевидный. АД 80/20 мм рт.ст. 
	Температура тела 38,80С. Препаратом выбора для лечения этого состояния является?  
A	*Преднизолон  
B	Симпатомиметики  
C	Кардиотоники  
D	Нестероидные противовоспалительные препараты  
E	Цитостатики  


 	62
	Больная В. 32 года, по поводу правосторонней нижнедолевой плевропневмонии впервые введен ампициллин. Через 10 минут появились заторможенность, рвота, АД- 70/20 мм рт.ст., ЧСС 48/мин. Позже на коже отмечены эритематозные высыпания, крупные везикулы до 5 см в диаметре, со склонностью к слиянию, эпидермис отслаивается большими слоями на руках и ногах. Вызвана бригада скорой помощи. Какова тактика в данном случае?  
A	* Введение адреналина и госпитализация в реанимационное отделение  
B	Введение хлористого кальция в/в и госпитализация в терапевтическое отделение  
C	Кортикостероиды
D	Введение димедрола и госпитализация в кожно-венерологический диспансер  
E	Антигистаминные препараты внутрь и наблюдение на дому  


 	63
	Хворий 37 років скаржиться на наростаючий приступ задухи, кашель із незначним 
	виділенням харкотиння, відчуття "музики" в грудях. Об‘єктивно: дихання затруднене, 
	поверхневе, екскурсія грудної клітки обмежена, видих подовжений, на відстані чути сухі 
	хрипи. ЧД – 14/мин. Перкуторно над легенями - коробковий звук; аускультативно - 
	ослаблене везикулярне дихання, сухі хрипи. Тони серця приглушені, ритмічні, тахікардія. 
	ЧСС – 100/мин. Який із середників необхідно хворому ввести в першу чергу?  
A	* Еуфілін.  
B	Строфантин.  
C	Преднізолон.  
D	Дімедрол.  
E	Адреналін.  


 	64
	Хворий 64 років, скаржиться на приступ задухи після фізичного навантаження, кашель із 
	виділенням рідкого, пінистого з домішками крові харкотиння. Хворіє гіпертонічною хворобою; в минулому переніс інфаркт міокарду. Об‘єктивно: Тони серця глухі, аритмічні. ЧСС- 130-40/мин. АТ - 130/80 мм рт.ст. Набряків немає. Який невідкладний стан має місце у хворого?   
A	* Серцева астма.  
B	Астматичний статус.  
C	Гіпертонічний криз.  
D	Інфаркт міокарду.  
E	Гостри Міокардит  


 	65
	Жінка 28 р., 15 років хворіє на цукровий діабет. Отримує 56 од. інсуліну на добу. Під час 
	грипу її стан різко погіршився:  посилилась спрага, з’явився біль у животі, нудота, 
	блювання, сонливість. Хвора ввечері відмовилась від їжі, не отримала чергову вечірню 
	дозу інсуліну, а вранці знепритомніла. Об’єктивно: хвора непритомна, шкіра суха, тургор 
	знижений. Язик сухий. Дихання шумне, глибоке, різкий запах ацетону з рота. 
	Температура тіла 36,6оС, пульс–100 уд/хв., малий, АТ– 90/50 мм рт.ст. У сечі: ацетон. 
	Глюкоза в крові – 33 ммоль/л. Який попередній діагноз?  
A	* Кетоацидотична кома.  
B	Гіперосмолярна кома.  
C	Лактацидемічна кома.  
D	Печінкова кома.  
E	Уремічна кома.  


 	66
	У хворого Р., 55 років іскаржиться на нтенсивний пекучий біль за грудиною впродовж  2,5
	 годин.  на ЕКГ - ритм синусовий, правильний, частота 100/хв., у V3-V5 сегмент ST на 8 мм 
	над ізолінією, поодинокі екстрасистоли . Об’єктивно: ЧСС – 60/хв., тони серця ослаблені, 
	АТ – 140/90 мм.рт.ст. Який із вказаних лікувальних заходів є першочерговим?  
A	* Тромболітична терапія  
B	Гепарин та бета-блокаторі
C	Нітрати та інгібітори АПФ
D	Анальгин та димедрол
E	Медикаментозна кардіоверсія   


 	67
	Після травми у хворого на гемофілію А 19 років виник гострий біль у лівому колінному 
	суглобі, збільшення його в об’ємі.   Яким чином припинити крововилив у порожнину 
	суглоба у хворого на гемофілію А?  
A	*  Введення внутрішньовенно струйно кріопроципітату.  
B	Застосування свіжозамороженої плазми.  
C	Введення вікасолу.  
D	Введення внутрішньовенно епсілон-амінокапронової кислоти.  
E	Застосування імуноглобуліну.  


 	68
	Лікар надавав допомогу ураженим, що поступали з осередку хімічного зараження 
	внаслідок аварії на хімічно небезпечному об’єкті. Індивідуальні засоби захисту не 
	використовував. Незабаром погіршився зір, появились головний біль, запаморочення, 
	задуха. Евакуйований в лікарню. Скаржиться на загальну слабість, задуху. Об'єктивно: 
	слизові ціанотичні, періодичні фібрилярні посіпування м'язів обличчя. Дихання 
	затруднене, поверхневе. Зі сторони серцево-судинної системи – виражена тахікардія, 
	АТ підвищений. Активність холінестерази крові пригнічена на 70%. Ураження отруйними
	 речовинами [ОР] якої групи найвірогідніше зумовлює таку клінічну картину?  
A	*ОР нервово-паралітичної дії.  
B	ОР задушливої дії.  
C	ОР подразливої дії.  
D	ОР загальноотруйної дії.  
E	ОР шкірно-резорбтивної дії.  


 	69
	Хвора, 35 років, звернулась за медичною допомогою зі скаргами на погіршення зору, 
	головний біль, загальну слабість, відчуття нестачі повітря. Ці явища виникли через 2 
	години після роботи з інсектицидними препаратами. Об'єктивно: ціаноз слизових, 
	фібрилярні посмикування окремих м'язів обличчя. В легенях — жорстке дихання, 
	незвучні сухі свистячі хрипи. З боку серцево-судинної системи — брадикардія, 
	зниження АТ до 90 і 60 мм рт. ст. З метою антидотної терапії даному хворому 
	рекомендується призначити:  
A	*0,1% розчину атропіну підшкірно.  
B	10% розчину етилового спирту на 5% розчині глюкози довенно.  
C	30% розчину етилового спирту всередину.  
D	5% розчину унітіолу дом'язево.  
E	3% розчину нітриту натрію довенно.  


 	70
	Хвора, 45 років, при роботі на присадибній ділянці використовувала інсектицидні 
	препарати. Звернулась за медичною допомогою зі скаргами на погіршення зору, 
	головний біль, загальну слабість, приступоподібно виникаючу задуху, болі в області 
	серця. Об'єктивно: хвора знаходиться у вимушеному положенні з фіксацією плечового 
	поясу. Відмічаються ціаноз шкіри і слизових, фібрилярні посмикування окремих м'язів 
	обличчя, міоз. В легенях жорстке дихання, множинні сухі свистячі хрипи. З боку 
	серцево-судинної системи — брадикардія, зниження АТ до 90 і 60 мм рт. Ст. Яким 
	ступеню важкості і клінічній формі [періоду] ураження ОР нервово-паралітичної дії 
	найвірогідніше відповідає описана клінічна картина?  
A	*Ураження середнього ступеню важкості, бронхоспастична форма.  
B	Ураження легкого ступеню важкості, міотична форма.  
C	Ураження легкого ступеню важкості, диспноетична форма.  
D	Ураження легкого ступеню важкості, кардіальна форма.  
E	Ураження важкого ступеню, передсудомний період  


 	71
	Солдат звернувся в на етап першої лікарської допомоги зі скаргами на загальну 
	слабість, нудоту, періодичну блювоту, запаморочення, головний біль та потемніння в 
	очах. З анамнезу відомо що 3 год назад випив біля 50 мл невідомого алкогольного 
	напою. Об'єктивно: стан сп'яніння, шкірні покриви та слизові бліді, ціанотичні. В легенях –
	 везикулярне дихання, тони серця ритмічні, пульс – 102/хв, АТ = 130 і 90 мм рт.ст. 
	При дослідженні залишків напою – температура їх кипіння 65оС. Ураження якими 
	отруйними речовинами [ОР] викликало таку клінічну картину?  
A	*Отруєння метиловим спиртом.  
B	Отруєння етиленгліколем.  
C	Отруєння етиловим спиртом.  
D	Отруєння дихлоретаном.  
E	Отруєння трихлоретиленом.  


 	72
	Хворий 37 років, поступив до травматологічного відділення чотири дні тому після п'яної бійки. Вночі почав кликати на допомогу, говорить, що його хочуть вбити, “напустили повно
	 отруйних змій і тарантулів”, відбивається руками від “джмелів”, то плаче, то свариться, то 
	прислухається “як дівчата співають”. Дезорієнтований в часі і місці перебування. Соматичний стан: Т=37,8оС, гіпергідроз, тремор всього тіла. Діагностуйте психіатричний розлад хворого.  
A	*Алкогольний делірій.  
B	Посттравматичний стресовий розлад.  
C	Гострий травматичний психоз.  
D	Алкогольний галюциноз.  
E	Гострий реактивний параноїд.  


 	73
	Хворий  42 років. Скарги на головний біль, дратівливість, безсоння, ослаблення пам'яті, 
	поганий настрій. При неврологічному обстеженні виявлені слабо позитивні менінгеальні 
	симптоми, анізокорія з млявою реакцією зіниць на світло. Ввечері раптово розвинувся 
	стан потьмареної свідомості з зоровими галюцинаціями, страхом, психомоторним 
	збудженням. При дослідженні ліквору виявлено велику кількість білку і клітинних 
	елементів, позитивну реакцію Васермана.  Встановіть найбільш ймовірний діагноз.  
A	*Деліріозна форма сифілісу мозку.  
B	Алкогольний делірій.  
C	Реактивний параноїд.  
D	Тривожно-депресивний розлад.  
E	Істеричний сутінковий стан.  


 	74
	У хворого 64 р. з гострим  гепатитом В лікар під час обходу відмітив емоційну слабкість, 
	наростання інтенсивності жовтяниці, печінковий запах з рота. Хворий скаржиться на біль
	 голови, нудоту, безсоння вночі. Об’єктивно: температура тіла – 38,20С, р-114/хв, геморагії
	 на шкірі тулуба, кінцівок, післяін’єкційні гематоми, зменшення розмірів печінки. Лейкоцити крові – 12·109/л, протромбінований індекс – 65%. Про яке ускладнення можна думати?  
A	*Гостра печінкова енцефалопатія  
B	Гостра ниркова недостатність  
C	ДВЗ-синдром  
D	Інфекційно-токсичний шок   
E	Менінгоенцефаліт  


 	75
	Хвора 28 р., доставлена на приймальний покій без свідомості, з різко вираженою 
	жовтяницею, носовою кровотечею, блювотою “кавовою гущею”. Відчувається печінковий 
	запах з рота. Об’єктивно: геморагії на шкірі та слизових оболонках, перкуторно- нижній 
	край печінки визначається на 2 см вище реберної дуги по середньоключичній лінії 
	справа, серцеві тони глухі, тахікардія. Який з лабораторних методів дослідження 
	необхідно призначити в першу чергу?  
A	Клінічний аналіз крові  
B	Коагулограма  
C	Біохімічні  
D	Вірусологічні  
E	Серологічні  


 	76
	Хворий 29 р., поступив в стаціонар на 6-ий день хвороби в крайньо тяжкому стані, 
	сонливий, в’ялий, не виділяє сечі. Захворів гостро, температура 39,50С, боліли голова, 
	м’язи, особливо литкові. На 4-ий день хвороби появилася жовтяниця, геморагічний 
	висип на тілі, нудота, блювота, діурез знижений. Яке ускладнення розвинулося у хворого?
A	*Гостра нирково-печінкова недостатність  
B	Гостра печінкова недостатність  
C	Гостра ниркова недостатність  
D	Інфекційно-токсичний шок  
E	ДВЗ – синдром  


 	77
	Хворий 35 р., звернувся до окуліста зі скаргами на зниження зору, “туман” перед очима, 
	двоїння предметів, які виникли напередодні. Голос гнусавий. При об’єктивному 
	обстеженні виявлено мідріаз, анізокорію, птоз, сухість слизових оболонок. Температура 
	тіла 36,60С, ЧД – 20/хв., Р – 92/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. За 3 дні до захворювання 
	вживав буженину, гриби, алкоголь. Найбільш вірогідний діагноз?  
A	*Ботулізм  
B	Отруєння грибами  
C	Отруєння метиловим спиртом  
D	Стовбуровий енцефаліт  
E	Минаючі розлади мозкового кровообігу  


 	78
	Жінка 35 років, працювала на присадибній ділянці в спеку з непокритою головою. Через 
	півтори години у неї з’явилась слабкість, запаморочення, шум у вухах, порушення чіткості 
	зору, почервоніння відкритих частин шкіри. ЧСС-110/хв., АТ-90/60 мм.рт.ст.. ЧДР-28/хв., 
	t- 38,7оС.  Які заходи необхідно провести в першу чергу лікарю на до госпітальному етапі? 
A	* Помістити в тінь з холодним компресом на голові і напоїти холодною водою.  
B	Дати антипіретики.  
C	Використати нейролептики.  
D	Дати випити теплий чай.  
E	Обдати холодним душем.  


 	79
	Хворий 39 років доставлений в приймальне відділення бригадою швидкої допомоги з 
	попереднім діагнозом лівобічний спонтанний пневмоторакс. Об-но: виражена задишка,
	 дифузний ціаноз, ЧД –30/хв. Ліва половини грудної клітки відстає в дихання. При 
	перкусії там же визначається тимпаніт, при аускультації дихання не вислуховується. Який
	 захід треба призначити в першу чергу?  
A	*Аспірація повітря з плевральної порожнини  
B	Введення дихальних аналептиків   
C	Введення аналгетиків  
D	Вдихання кисню  
E	Призначення серцевих глікозидів  


 	80
	Хвора 42 років на протязі 25 років страждає інсулінозалежним цукровим діабетом. Після
	 відвідування сеансів  екстрасенсу, 5 днів тому, припинила введення інсуліну. Почалися нудота, блювота, поліурія, полідіпсія. Знайдена родичами дома в непритомному стані, викликана  ШМД. Шкіра хворої суха, м’язовий  тонус знижений, дихання шумне, типа Куссмауля, з запахом ацетону, АТ=80/40 мм рт.ст.  Р=124/хв.  Який діагноз найбільш вірогідний?   
A	* Кетоацидотична кома.   
B	Гіпоглікемічна кома.   
C	Гіперосмолярна кома.   
D	Уремічна кома.   
E	Печінкова кома.   


 	81
	В приймальне відділення доставлений хворий 54 років, якому  2   неділі  тому  
	встановлена   наявність   цукрового діабету, легка течія. Від медикаментозної корекції 
	рівня глікемії  категорично  відмовився.   При   надходженні  до стаціонару стан тяжкий, 
	свідомість відсутня, анурія, AT 60/20 мм рт. ст.., Р=124/хв. В аналізах: глюкоза крові 
	-57,2 ммоль/л; осмолярність - 350 мосм/л; pH крові - 7,36; ВЕ= -1 ммоль/л. Який діагноз 
	найбільш вірогідний?   
A	* Гіперосмолярна кома.   
B	Кетоацидотична кома.   
C	Гіпоглікемічна кома.   
D	Уремічна кома.   
E	Печінкова кома.   


 	82
	Хворий 37 років на протязі 12 років хворіє на інсулінозалежний цукровий діабет, доз інсуліну, призначених лікарем ретельно додержується. Вчора ввечорі був на фуршеті, де прийняв помірну дозу алкоголю, самостійно без пригод повернувся додому. Вранці знайдений дружиною в непритомному стані: виражене потовідділення, гіпорефлексія, тонус м’язів підвищений, періодами клоніко-тонічні судоми. АТ= 135/95 мм рт.ст. Р= 112/хв. Т= 36,4°С. Який діагноз найбільш вірогіден?   
A	* Гіпоглікемічна кома.   
B	Гіперглікемічна кома.   
C	Кетоацидотична кома.   
D	Алкогольна кома.   
E	Печінкова кома.   


 	83
	До приймального відділення лікарні привезли постраждалого 34 років, що випадково випив метиловий спирт. З рота запах алкоголю. Скаржиться на загальну слабкість, розлад зору, миготіння мушок перед очима. Психомоторне збудження.  Який з антидотів треба використати?  
A	* Етиловий спирт  
B	Унітіол 5%   
C	Метиленовий синій  
D	Мінеральну олію  
E	Протаміну сульфат  


 	84
	Хворий К., 52 років, скаржиться на слабкість, запаморочення,  серцебиття. Занедужав 
	гостро (був раптовий позив на стілець). Упродовж достатньо довгого часу страждає на 
	печію , іноді вночі, відмічає “голодні болі”. Об-но: шкіра  бліда. Тони серця  ослаблені, 
	пульс 110/хв, слабкого наповнення, АТ - 90/60 мм рт.ст. Язик чистий, сухуватий. Живіт 
	м'який , нерізка болісність у надчеревній ділянці,  дьогтьоподібний рідкий кал. Нb- 80 г/л. 
	Яка найбільш можлива причина кровотечі в даного хворого?  
A	* Виразкова хвороба  
B	Варикозне розширення вен стравоходу  
C	Виразковий коліт  
D	Геморой  
E	Рак стравоходу  


 	85
	У 30-літнього чоловіка протягом місяця відзначаються нічні болі в епігастральній ділянці, що зменшуються після прийому їжі. Два дні назад з'явилося рідке випорожнення	 чорного кольору. Об-но: загальний стан хворого задовільний. Помірна тахікардія (до 100/хв). АТ у нормі. Живіт м'який, нерізка болісність у надчеревній ділянці. Нb- 100 г/л. Яке дослідження  необхідно провести для постановки діагнозу?  
A	* Езофагогастродуоденоскопія  
B	Комп(ютерна Рн-метрія шлункового вмісту   
C	Обзорна Ro- грама органів черевної порожнини  
D	Ректороманоскопія  
E	Фіброколоноскопія   


 	86
	У 50-літнього чоловіка протягом 2 днів відзначається рідке випорожнення чорного кольору. Болю у епігастральній ділянці немає. При огляді: блідість шкірних покривів і кон’юнктиви, “судинні зірочки” на шкірі грудей, розширення вен передньої стінки черева, гепатомегалія. АТ- 105/60 мм рт.ст. Промивні води шлунка типу “кавової гущавини”. Лікар визначив кровотечу з вен стравоходу. Які препарати поряд з трансфузійною гемостатичною терапією слід призначити в першу чергу?  
A	* Пітуітрин,  
B	Альмагель  
C	Есенціале,   
D	Сирепар,  
E	Вікасол 


 	87
	Хворий 42 років, скаржиться на різке утруднення дихання, охриплість голосу, приступи 
	чихання, рясні виділення рідини з порожнини носу, свербіння в носі та в очах. Вказані 
	симптоми з’явились через 6 годин після прийому в їжу крабів. При непрямій 
	ларингоскопії різкий набряк слизової гортані, просвіт гортані звужен до 2 мм. Які 
	лікувальні заходи слід негайно провести хворому?  
A	*внутрішньовенне введення преднізолону  
B	промивання шлунку  
C	призначення антибіотиків  
D	призначення протинабрякових препаратів  
E	ендоларингеальні інгаляції  


 	88
	Хворий  18 років звернувся за медичною допомогою до приймального відділення міської
	 лікарні зі скаргами на нудоту, неодноразове блювання, пронос. З анамнезу відомо, що 
	1 добу назад з'їв тістечко з білковим кремом. АТ 90/60 мм рт. ст. Пульс 112/хв. Тургор шкіри знижений, діурез 600 мл на добу. Якими будуть лабораторні показники?  
A	* Поліцитемія   
B	Анемія  
C	Тромбоцитопенія  
D	Гіперглікемія  
E	Агранулоцитоз  


 	89
	Хворий 28 років, що страждає на епілепсію, раптово голосно скрикнув, впав на підлогу. 
	Почалися генералізовані тонічні судоми. Свідомість відсутня. Щелепи затиснуті , язик 
	прикушений. АТ 100/60 мм рт. ст., тахікардія. Синюха обличчя, акроціаноз. До яких 
	заходів треба вдатися насамперед?  
A	* Забезпечити прохідність дихальних шляхів   
B	Ввести заспокоюючі препарати  
C	Ввести дихальні аналептики  
D	Ввести кардіотоніки
E	Забезпечити хворому спокій  


 	90
	Чоловік 45 років звернувся до приймального відділення  зі скаргами на тупий ниючий 
	біль у ділянці серця,  і не знімається нітрогліцерином, задишку, сухий кашель, 
	підвищення температури до 38,5oС. Тиждень тому переніс ГРВІ. Об’єктивно: вимушене 
	сидяче положення з нахилом тіла вперед, набухання шийних вен. АТ 110/70 мм рт.ст., Ps-100/хв. Тони серця глухі. На ЕКГ: знижений вольтаж, сегмент ST піднятий над ізолінією
	 у всіх відведеннях. Який найбільш імовірний діагноз?  
A	* Ексудативний перикардит.  
B	Гострий коронарний синдром   
C	Крупозна пневмонія  
D	Гострий Міокардит  
E	Сухий плеврит  


 	91
	У жінки 65 років, яка довгий час хворіє на тромбофлебіт глибоких вен нижніх кінцівок, 
	раптом почалася ядуха, кашель з виділенням харкотиння з домішками крові, біль за 
	грудиною з ірадіацією в правий бік. Ps- 110/хв., АТ 90/50 мм рт.ст. На ЕКГ глибокі SI і 
	QIIІ. Який патологічний стан слід запідозрити у хворої?  
A	* Тромбоемболія легеневої артерії  
B	Гостра пневмонія   
C	Гострий пневмоторакс  
D	Інфаркт міокарду  
E	Сухий плеврит  


 	92
	У пацієнта 70 років раптом розвинулась слабкість в правих кінцівках, мовні розлади. При
	 огляді: АТ 220/140 мм рт ст., ЧСС 115/хв, пульс 105/хв, миготлива аритмія, набряки 
	кінцівок; в неврологічному статусі моторні розлади мови, рухи у правих кінцівках відсутні. 
	Яка невідкладна лікувальна тактика лікаря?   
A	* Гіпотензивні засоби.  
B	Реологічні засоби.   
C	Антиаритмічні засоби.  
D	Антиоксидантні засоби.  
E	Антисклеротичні засоби.  


 	93
	Хворій 35 років скаржиться на гострий пульсуючий головний біль гемікранічного 
	розповсюдження, що з`явився вранці з нудотою, повторним блюванням, фото- та 
	фонофобією. Вогнищевої неврологічної симптоматики не виявлено, оболонкові 
	симптоми негативні. Яка невідкладна допомога?     
A	*Препарати групи ерготамінових похідних.  
B	Венотонізуючи.   
C	Нестероїдні протизапальні засоби.  
D	Протисудомні.   
E	Прокінетики.   


 	94
	У хворого, 28 років, спостерігається відсутність свідомості, звуження зіниць (зіниці 
	розміром з головку шпильки), рідке, повільне, неглибоке дихання, АТ 70/40 мм рт. ст., 
	ЧСС = 56, t =35,4°С. Шкіряні покриви бліді, виявлені сліді внутрішньовенних ін’єкцій на 
	руках, в паху. Передозуванням якого з психоактивних засобів може бути викликана така 
	клінічна картина:  
A	* Опіоїдами  
B	Похідними коноплі  
C	Седативними препаратами  
D	Психостимуляторами  
E	Снодійними засобами  


 	95
	У хворого, після тривалого запою, розвинувся стан психомоторного збудження з 
	тривогою, страхом, напруженням, агресивністю. Хворий тримає ножа, щоб захищатися від
	 переслідувачів, розмовляє сам з собою, заглядає по кутках, під стіл, бачить кольорові 
	зорові галюцинації страхітливого характеру. Правильно називає власне ім’я та прізвище, 
	проте дезорієнтований у місці та часі. Шкіряні покриви вологі, пульс 120/хв, АТ- 140/90 мм рт.ст. Проявом якого клінічного стану є поведінка хворого?   
A	*Алкогольний делірій (біла гарячка)    
B	Маніакальне збудження  
C	Кататонічне збудження    
D	Депресивний стан  
E	Епілептичний статус  


 	96
	У доставленого в приймальне відділення хворого 40 років відзначається запах алкоголю 
	з рота, відкривання очей та словесні відповіді відсутні, нецілеспрямований рух на біль, 
	дихання часте (>40/хв), поверхневе, артеріальний тиск 90/40 мм рт.ст., пульс- 112/хв. Що треба зробити в першу чергу?  
A	* інтубація трахеї  
B	зондове промивання шлунка  
C	форсований діурез  
D	позаниркові методи детоксикації (гемодіаліз, гемосорбція)  
E	внутрішньовено бемегрід  


 	97
	Хвора 70 років 2 тижні тому перенесла операцію ендопротезування кульшового суглоба. 
	Страждає ІХС, гіпертонічною хворобою II ст., хронічним бронхітом. Раптово з(явився біль 
	в лівій половині грудної клітки, задуха, потім надсадний кашель. Відзначається ціаноз 
	шкіри, зліва дихання послаблено, тони серця приглушені, пульс 120/хв., арітмія, 
	артеріальний тиск 80/60 мм рт.ст., на ЕКГ - зубець S в I та Q в III відведеннях. Ваш діагноз:
A	* тромбоемболія легеневої артерії  
B	інфаркт міокарда  
C	набряк легенів  
D	кардіогенний шок  
E	спонтанний пневмоторакс  


 	98
	Хворий, 58 років, знаходиться на лікуванні в офтальмологічному центрі з приводу 
	катаракти. Хворіє на цукровий діабет понад 20 років. Отримує інсулін. Під час 
	проведення лікувально-діагностичної маніпуляції різко піднявся з ліжка. З’явились: 
	збудження, неадекватна поведінка, тремор кінцівок, пітливість, порушення зору. 
	Невдовзі втратив свідомість.  Який патологічний стан розвинувся у хворого?  
A	* Гіпоглікемічна кома  
B	Епілептичний напад   
C	Істеричний напад  
D	Кетоацидотична кома  
E	Ортостатичний колапс  


 	99
	Хворий 79 років добу тому упав, вдарився головою, була втрата свідомості 1-3 хвилини. 
	Скаржиться на незначний головний біль, шум в голові. При огляді наявне правобічне 
	підвищення рефлексів. Тактика лікаря?   
A	*Ургентна госпіталізація до нейрохірургічного стаціонару.  
B	Ургентна госпіталізація до хірургічного стаціонару.   
C	Ургентна госпіталізація до неврологічного стаціонару.  
D	Планова госпіталізація до неврологічного стаціонару.  
E	Динамічне спостереження.   


 	100
	Хворий 40 років на вулиці раптом втратив свідомість, розвинулись генералізовані 
	судомні напади, мимовільне сечовипускання. На момент огляду свідомість відновлена, 
	судом немає, вогнищева неврологічна симптоматика відсутня. Тактика лікаря, що 
	здійснює первинний огляд?   
A	*Транспортування до медичного закладу.  
B	Введення сібазону.   
C	Введення сульфата магнію.   
D	Введення клоназепаму.  
E	Динамічне спостереження.   


 	101
	У хворого 60 років після закінчення курсу променевої терапії з приводу злоякісної 
	пухлини носоглотки з’явився біль у горлі. При обстеженні у глотці на мигдаликах, слизовій
	 оболонці виявлені ділянки некрозу. Багато каріозних зубів. В крові на фоні лейкопенії 
	майже повністю відсутні нейтрофільні гранулоцити. Лейкоцити представлені в основному
	 лімфоцитами та моноцитами. Про яке з перелічених захворювань слід думати у 
	наведеному випадку?  
A	*ангіна агранулоцитарна  
B	ангіна лакунарна  
C	ангіна Венсана-Симановського  
D	ангіна сифілітична  
E	дифтерія глотки  


 	102
	Після використання інсектициду у хворої 45 років  з’явився:головний біль, загальну 
	слабість,погіршення зору,приступи задухи, болі в ділянці серця.Хвора у вимушеному 
	положенні,плечовий пояс фіксований,шкіра та слизові ціанотичні, фібрилярні 
	посмикування м’язів обличчя, міоз. В легенях жорстке дихання, множинні сухі свистячі 
	хрипи,брадікардія, зниження АТ до 90/60 мм.рт.ст.Яка початкова доза введення 0,1% 
	р-ну атропіну?   
A	*2-4 мл  
B	1-2 мл  
C	4-8 мл  
D	6-8 мл  
E	8-10 мл  


 	103
	В палати інтенсивної терапії доставлений потерпілий 34 р., який заснув на пляжі. Під 
	час огляду: свідомість відсутня, шкіра та видимі слизові сухі, зіниці розширені, реакція їх 
	на світло в’яла, ністагм, пульс 148/хв., АТ-80/40 мм.рт.ст., дихання Чейнс-Стокса – 40/хв., клонічні судоми, температура тіла 42оС. Ваш діагноз?  
A	*тепловий удар  
B	гіперглікемічна кома  
C	гостре порушення мозкового кровообігу  
D	отруєння ФОС  
E	черепно-мозкова травма  


 	104
	Хворий, 58 р., з трансмумуральним інфарктом міокарда , раптово втратив свідомість, 
	з’явилось агональне дихання. Пульс на центральних  артеріх не визначається, тони 
	серця не вислуховуються. При ЕКГ – моніторингу: низько-амплітудні хвилі різної 
	величини і частоти, неоднакової форми, ізолінія відсутня. Які розклади ритму у хворого?  
A	*Миготіння шлуночків
B	Надшлуночкова пароксизмальна тахікрдія
C	Пароксизми шлуночкової тахікардії  
D	Миготіння передсердь
E	Асистолія шлуночків   


 	105
	У хворого, 50 р., який часто скаржився на напади стенокардитичного болю, і хворіє на 
	гіпертонічну хворобу, внаслідок стресу, з’явився інтенсивний біль у грудях, втратив 
	свідомість. Лікар, який прибув  через 15 хв., відзначив блідість шкірних покровів (холодний піт, АТ не визначається. На ЕКГ: шлуночкова пароксизмальна тахікардія (200/хв.). Хворому ввели лідокаїн 2%-80 мл довенно, Стан хворого погіршувався. Ваша тактика?  
A	*Атропін довенно  
B	Новокаїнамід довенно   
C	Кальцію хлорид довенно  
D	Строфантин довенно  
E	Ехоктирична  дефібриляція    


 	106
	У хворого, 63 р., який  тривало хворів ішемічною хворобою серця, доставлений в БРІТ 
	кардіологічного відділу з діагнозом: гострий інфаркт міокарда, наявні сплутана свідомість, блідість шкірних покровів, акроціаноз, холодний липкий піт. АТ-80/50 мм рт.ст., ниткоподібний пульс, ЧСС 140/хв., поверхневе часте дихання (ЧД – 30/хв.); олігурія. Чим обумовлений даний стан?  
A	* Кардіогенний шок  
B	ТЕЛА  
C	Колапс  
D	Обморок  
E	Перфоративна виразка  


 	107
	У Хворого, 50 р., приступ серцебиття, яке розпочалось за годину до госпіталізації. Хворіє 
	на ІХС і стенокардію. Блідий, шкіра волога, набухання шийних вен. АТ 80/60 мм рт.ст. 
	Тахікардія, підрахувати число серцевих скорочень неможливо. На ЕКГ ЧСС- 220/хв., 
	комплекс QRS 0,09 секунд, альтерація зубця R. Які розлади ритму у хворого?   
A	*Пароксизм надшлуночкової тахікардії  
B	Пароксизм мерехтіння шлуночків  
C	Пароксизм миготливої аритмії  
D	Пароксизм шлуночкової тахікардії  
E	Пароксизм синусової тахікардії  


 	108
	Хворий, 48 р., скаржиться на приступи втрати свідомості з судомами. Стан тяжкий, ціаноз
	 губ. АТ 160/80 мм рт.ст. . На ЕКГ атріветрикулярна блокада з ЧСС 30/хв., від’ємний зубець Т і ST нижче ізолінії в V2 - V4. З чого  почати лікування?  
A	* Довенно атропін   
B	Електроімпульсна терапія  
C	 Довенно серцеві глікозиди
D	Довенно нітрогліцерин   
E	Довенно вазодилетатори  


 	109
	Хворий, 52 р., доставлений в БРІТ без свідомості. Стан важкий, зіниці розширені, реагує 
	на світло. Дихання шумне, пульс на променевих і сонних артеріях не прощупується. На ЕКГ – мерехтіння шлуночків з частотою 210/хв. З якого з методів слід розпочати реанімаційні заходи?  
A	*Внутрішньовенне введення кордарону  
B	Внутрішньовенне введення лідокаїну  
C	Електроімпульсна терапія (дефібриляція)  
D	Зовнішній масаж серця   
E	Внутрішньовенне введення адреналіну з атропіном  


 	110
	У хворого сопорозний стан, анасарка, ядуха, АТ – 200/120 мм рт.ст. Аналіз крові: 
	креатинін – 0,96 ммоль/л, сечовина – 38,5 ммоль/л. Аналіз сечі: білок – 3,3 г/л, лейкоцити
	 – 5-15, еритроцити вилужені – 3-4, циліндризернисті – 12-15, восковидні – 2-4 в полі 
	зору. Найбільш імовірний діагноз:  
A	*   Уремічна кома  
B	Гіпотиреоїдна кома    
C	Діабетична кома  
D	Печінкова кома  
E	Церебральна кома  


 	111
	У хворого 65 років, який знаходиться під постійним електрокардіоскопічним	спостереженням, розвинулась мілкохвильова фібриляція міокарду. Було діагностовано клінічну смерть. Який лікувальний захід треба запровадити на фоні масажу серця та штучної вентиляції легень в першу чергу:    
A	Ввести адреналін у магістральну вену.  
B	Ввести внутрішньосерцево розчин хлористого кальцію.  
C	Виконати високовольтову електричну дефібриляцію  
D	Ввести внутрішньо серцево розчин адреналіну  
E	Ввести внутрішньо серцево розчин атропіну  


 	112
	Чоловік Н., 44 років, з 30 років зловживає алкоголем, толерантність раніше висока 
	останнім часом впала, потяг до алкоголю компульсивний, запої по 14 днів, сформовано 
	абстинентний синдром із блювотою, артеріальною гіпотензією. П‘ять діб тому скінчився 
	запій, на тлі безсоння, тремору кінцівок та гіпергідрозу три години тому став бачити 
	гадюк. Під час огляду лікарем швидкої допомоги дезорієнтований в часі, психомоторне 
	збудження, „бачить зелену нитку” в порожній руці лікаря. Оберіть оптимальну схему 
	медикаментозного лікування.  
A	Внутрішньовенно ввести 20 мг седуксену  
B	Дати всередину 10 мг рудотелю  
C	Внутрішньовенно крапельно ввести 25 мг аміназину  
D	Дати всередину 300 мг фенобарбіталу  
E	Внутрішньовенно ввести 25 мг тизерцину  


 	113
	Чоловік М., 25 років, перебуває в клініці інфекційних хвороб з підозрою на вірусний 
	енцефаліт. Ввечері на тлі гарячкового стану виникла збудженість - не може лежати у 
	ліжку, намагається втекти від уявної небезпеки. З(явилася безпредметна тривога. 
	Хворий дезорієнтований у місці, часі. Не осмислює ситуації, у якій перебуває. Викрикує, 
	що на шкірі якісь предмети, гонить геть фантастичних істот. Ваш попередній діагноз?  
A	Інфекційний психоз  
B	Судинний психоз  
C	Симптоматичний психоз  
D	Фебрильна шизофренія  
E	Органічний психоз  


 	114
 Ж(нка  37 років, внаслідок тяжкої черепно-мозкової травми що була одержана у 
	20-річному віці страждає на великі судомні напади. Дві години тому розпочалися 
	генералізовані судомні пароксизми, протягом двох хвилин. У міжсудомний період 
	свідомість порушена. Хвора не відповідає на запитання, реакція зіниць на світло в(яла, 
	на больові подразники реагує слабо, виражена тахікардія. Оберіть найбільш вірогідну 
	терапію  
A	Боротьба з набряком мозку та протисудомна терапія  
B	Протисудомна терапія та призначення анальгетиків  
C	Боротьба з набряком мозку та призначення ноотропів  
D	Протисудомні та антигистамінні засоби  
E	Серцеві глікозиди та вітамінотерапія  


 	115
	Чоловік М., 43 років, страждає на хронічний алкоголізм протягом 6 років. Останні 5 діб 
	не приймає алкоголь. Скаржиться на головний біль, озноб, біль у ділянці серця. 
	Тривожний, метушливий. Увечорі посилився неспокій, рухове збудження, поривається 
	втікти, сховатися. Змітає з ковдри комах, тарганів, павуків. Оберіть оптимальну схему 
	лікування.  
A	Внутрішньовенно седуксен  
B	Внутрішньовенно галоперідол  
C	Внутрішньовенно анальгін  
D	Внутрішньовенно пірацетам  
E	Внутрішньовенно лазікс  


 	116
	Дівченка 12 років, прид час гри на річці провалилася під лід. Витягнута з холодної  води 
	через 15 хвилин після утоплення без ознак життя. Які дії доцільно почати?  
A	*Звільнити дихальні шляхи від води, створити  дренажне положення, почати 
	проведення серцево-легеневої реанімації  
B	Не проводити реанімаційні заходи  
C	Проводити зовнішній масаж серця
D	Не витрачаючи часу на видалення води з дихальних шляхів почати проведення 
	серцево-легеневої реанімації  
E	Проводити штучну вентиляцію за методом Сільвестра  


 	117
	У пацієнта 76 років, вдома, на тлі розвинутої картини гострого інфаркту міокарда 
	бригадою ШМД на ЕКГ діагностована великохвильова фібриляція шлуночків. 
	Першочерговим терапевтичним заходом є?  
A	*Електрична дефібриляція  
B	Введення адреналіну.  
C	Введення лідокаіну  
D	Введення кальцію хлориду  
E	Введення кордарону 


 	118
	У палату інтенсивної терапії доставлений пацієнт 38 років із тупою травмою живота 
	отриману при автокатострафі. Спонтанне дихання адекватне, тахікардія 120/хв., шкіряні 
	покрови бліді, АТ-85/40 мм рт.ст., ЦВТ- 5 мм.вод.ст. Яка найбільш ймовірна причина 
	такого стану?  
A	*Гіповолемія  
B	Гостра серцево-судинна недостатність  
C	Ендотоксичний шок  
D	Гостра дихальна недостатність  
E	Гіперкапнія  


 	119
	У жінки 30 років після  перебування  в душній кімнаті спостерігалось запоморочення, 
	після чого протягом 1 години розвинулись поступово 3 епілептичних напади, які 
	супроводжувались тонічними то клонічними судомами. При огляді: обличчя гіпереміроване, відсутня реакція зіниць на світло, артеріальний тиск 180/90 мм рт. ст., пульс 122/хв. Який найбільш імовірний діагноз?  
A	*Епілептичний статус  
B	Вегето-судинна дистонія  
C	Епілептичний напад  
D	Гіпертонічний криз  
E	Істеричний напад  


 	120
	У жінки 30 років раптово розвинулись тонічні та клонічні судоми на правій половині тулуба та кінцівках праворуч. При огляді: обличчя перекошено, реакція зіниць на світло відсутся, артеріальний тиск 160/90 мм рт. ст., пульс 102/хв.  Який найбільш імовірний діагноз?  
A	*Джексонівська епілепсія  
B	вегето-судинна дистонія  
C	Епілептичний статус  
D	Гіпертонічний криз  
E	Істеричний напад  


 	121
	Хвора Б., 15 років скаржиться на сильний пульсуючий біль в правій половині голови, 
	якому передувала поява райдужних кілець в правих полях зору. Напад тривав біля 3 
	годин, супроводжувався нудотою. Після нападу хвора заснула. З анамнезу відомо, що 
	подібними нападами страждає мати хворої. АТ 110/70 мм рт. ст, пульс 60/хв. РЕГ – ознаки зниження еластичності судин. Ваш діагноз?    
A	* Напад мігрені.  
B	Вегето-судинна дистонія  
C	Невралгія трійчастого нерва  
D	Гіпотонічний криз  
E	Істеричний напад  


 	122
	Молоду жінку з 14 років періодично турбують напади головного болю в скроні та ділянці 
	ока. Їм передують зорові порушення – випадіння поля зору. Інколи під час нападу буває 
	блювання. Напад триває декілька годин. Часто проходить після сну. Про яке 
	захворювання слід думати?    
A	* Мігрень.  
B	Вегето-судинна дистонія  
C	Субрахноідальна гематома  
D	Гіпертонічний криз  
E	Минущі порушення кровообігу мозку  


 	123
	Хворий 47 років скаржиться на появу геморагічних висипань на шкірі нижніх кінцівок. Рік 
	тому хворому проведена імплантація штучного клапана серця. З того часу приймає 
	фенілін. Який  показник необхідно дослідити у хворого?    
A	*протромбіновий індекс  
B	час згортання крові  
C	тривалість кровотечі  
D	кількість тромбоцитів   
E	фібриноген Б  


 	124
	Хвора 58 років знаходиться без свідомості. Шкірні покриви бліді, вологі. Тонус м’язів підвищений. Зіниці широкі, реакція їх на світло жива. Артеріальний тиск 140/90 мм рт.ст., 
пульс 110/хв. Дихання везикулярне. Живіт м’який безболісний при пальпації. Запах ацетону з рота не відзначається. Раптово втратила свідомість. Зі слів родичів, медикаментів не приймала. Що терміново треба ввести хворій з лікувальною та діагностичною метою?   
A	* 40% розчин глюкози
B	5% розчин глюкози
C	адреналін  
D	налоксон   
E	інсулін  


 	125
	Хворий 42 років, проводив обприскування пестицидом винограднику. Після роботи 
	почали турбувати головний біль, запаморочення, утруднене дихання. З'явились кашель, 
	задуха, слинотеча, нудота, фібрилярні посмикування м'язів. 0б-но: шкіра волога. Зіниці 
	звужені. Пульс 58/хв. АТ- 90/40 мм. рт. ст. Тони серця чисті. Дихання з утрудненим видихом, сухі свистячі хрипи. З боку органів черевної порожнини патологічних змін не виявлено. Ваш попередній діагноз.  
A	* Гостре отруєння фосфорорганічними сполуками  
B	Гостре отруєння хлорорганічними сполуками  
C	Гостре отруєння нітрофенольними пестицидами  
D	Гостре отруєння сполуками, що містять миш'як  
E	Гостре отруєння ртутьорганічними сполуками  


 	126
	Чоловік 67 років  скаржиться на повторні  синкопальні стани, що повторюються. Об-но: 
	Пульс=ЧСС 36/хв., ритмічний АТ 150/70 мм рт.ст. За даними ЕКГ: передсердні та шлуночкові комплекси слідують незалежно один від одного. Назвіть найбільш вірогідну причину непритоми.    
A	Повна А-В блокада    
B	Синусова брадикардія    
C	Синдром слабкості синусового вузла   
D	Сино-артериальна блокада    
E	Мерехтлива аритмія    


 	127
	Хвора А., 47 років, з приводу ГРВІ прийняла аспірин і бісептол (по 2 табл.). Через 4 
	години раптово стан погіршився: посилився озноб, виникли виразні болі у горлі, загальна
	 слабкість, а через 8 годин збільшилися шийні та пахвові лімфовузли, склери стали 
	іктеричними, шкіра тулуба та кінцівок вкрилася папульозно-макульозним висипом, далі 
	розвинулися жовтяниця, ангіна з некрозами і виразками на слизовій ротової порожнини.
	 Який попередній діагноз є найбільш вірогідним?   
A	* Імунний (гаптеновий) агранулоцитоз.  
B	Гострий мієлобласний лейкоз.  
C	Сепсис.  
D	Аутоімунний гепатит.  
E	Вірусний гепатит А.  


 	128
	При проведенні скарифікаційного тесту із сумішшю пилкових алергенів у 26-літнього 
	хворого Р., з клініко-анамнестичними ознаками алергічнного риніту раптово з’явилися 
	слабкість,  запаморочення, холодний піт на тлі АТ- 70/40 мм. рт.ст., ЧСС- 120/хв. Який 
	першочерговий захід необхідно вжити для усунення  даного ускладнення?   
A	*Обколювання місця введення алергену 0,1% розчином адреналіну до 1 мл., 
	накладання вище цього місця джгута   
B	Введення 0,9% розчину NaCl до 200 мл в/в струменево.  
C	В/в введення 40 мг дексаметазону.   
D	Прийом 30 мг преднізолону per os.  
E	Киснева терапія.  


 	129
	Хворий 45 років, після фізичного напруження відчув різкий головний біль з іррадіацією 
	вздовж хребта. Виникло блювання. Після прийому аналгетиків, головний біль не проходив. Об’єктивно: хворий збуджений, відмічаються загальна пітливість, тахікардія, 	температура тіла 37,5oС, АТ- 160/100 мм рт.ст., ригідність м’язів потилиці та симптом Керніга. Слабкості в м’язах кінцівок не виявлено. Про яке захворювання можна думати?  
A	*Субарахноїдальний крововилив  
B	Мігрень  
C	Менінгіт  
D	Ішемічний інсульт  
E	Гіпертонічний криз  


 	130
	У хворого 32-х років раптово виникли озноб, блювання, судоми, підвищення температури 
	до 40oС. За кілька годин з’явилися ригідність м’язів потилиці і симптоми Керніга, оглушення (9 балів за шкалою Глазго), анурія. Виявлені ціаноз шкірних покривів, поодинокі геморагічні висипання на шкірі, АТ – 70/40 мм рт.ст., пульс ніткоподібний – 110/хв. Яке ускладнення виникло у хворого?  
A	*Синдром Уотерхауса-Фридериксена 
B	Набряк і вклинення мозку в потиличний отвір
C	Бульбарний синдром 
D	Тромбоз кавернозного синусу 
E	Ішемічний інсульт  


 	131
	У хворого 55 років виникло порушення мови і оніміння правої руки, які тривали протягом 
	години. Лікар діагностував гостре порушення мозкового кровообігу. Назвіть, який 
	критерій буде головним для диференційної діагностики минучого і органічного 
	порушення мозкового кровообігу у хворого.   
A	*Тривалість вогнищевої симптоматики менше доби  
B	Ступінь вираженості вогнищевої симптоматики  
C	Ступінь вираженості загальномозкової симптоматики  
D	Наявність або відсутність крові у лікворі  
E	Наявність або відсутність “світлого проміжку”  


 	132
	У приймальне відділення лiкарні ургентно доставлений хворий 19 років.  Під час обстеження спостерігаються   багаторазові розгорнутi повторні судомні напади, свідомість відсутня, піна з роту, шкіра сірувато-білого кольору, на лобі підшкірна гематома 1х2 см, ЧСС 120/хв, коливання АТ 130/80-170/100 мм.рт.ст. При неврологичному обстеженні: зiницi на свiтло не реагують, зiр не фiксує,  патологiчнi рефлекси з нижнiх кiнцiвок. Який стан  у хворого?  
A	* Епiлептичний статус  
B	Правець  
C	Гостре порушення мозкового кровообігу  
D	Менінгит 
E	Делірій


 	133
	Больной 36 лет поступил на второй день после отравления грибами с жалобами на общую слабость, тошноту, позывы на рвоту, головную боль, желтушное окрашивание кожных покровов, появление мочи бурого цвета. Объективно: пульс 80/мин., ритмичный, АД 170/110 мм.рт.ст., печень +3 см. В анализе мочи – удельный вес-1039, белок-0,78г/л., эритроцитов -большое количество. Креатинин и мочевина увеличены в 7 раз. Какой диагноз наиболее вероятен?  
A	*Гепато-ренальный синдром 
B	Токсический гастрит  
C	Токсический панкреатит  
D	Острый энтерит  
E	Токсический гломерулонефрит  


 	134
	У больного 23 лет, после рожистого воспаления правой голени появились головная 
	боль, отеки лица, моча красного цвета. Выявлено: АД 150/110 мм.рт.ст., в анализе мочи: 
	относительная плотность 1028, содержание белка 2,6 г/л., эритроциты 20-30 в поле 
	зрения, цилиндры гиалиновые, зернистые 6-8 в поле зрения. Какая наиболее вероятная
	 патология у больного?  
A	*Острый гломерулонефрит  
B	Острый пиелонефрит  
C	Туберкулез почек  
D	Амилоидоз почек  
E	Мочекаменная болезнь  


 	135
	У больного сахарным диабетом I типа после инъекции 32 ед  инсулина появилась	головная боль, слабость, чувство голода, тремор рук, потеря сознания. Об-но: больной без сознания, зрачки расширены,  судороги мышц конечностей, АД 140/100 мм рт ст., пульс - 90/мин, ритмичный, кожа влажная. Какой препарат необходимо ввести в первую очередь?  
A	*40% р-р глюкозы в/в струйно до 100мл.  
B	инсулин 40 ед. в/в  
C	глюкоза 10% 200,0 + инсулин 6 ед.  
D	физиологический р-р  200мл
E	глюкагон в/м  


 	136
	У больного эпилепсией развился припадок тонико-клонических судорог. Сознание 
	отсутствует, отмечается цианоз кожных покровов, выраженная тахикардия. Какие 
	действия необходимо предпринять в то время, пока длятся судороги?  
A	*Предупредить получение пациентом травм  
B	Ввести внутривенно сибазон  
C	Обеспечить проходимость дыхательных путей  
D	Произвести спинномозговую пункцию  
E	Произвести трахеостомию  


 	137
	Больной 48 лет жалуется на одышку, перебои в работе сердца, развившиеся внезапно, 2
	 часа назад. При объективном обследовании – , ЧСС 130/мин, пульс аритмичный 90/мин. АД 130/80 мм рт.ст. ЭКГ – мерцательная аритмия, ЧСС- 110-130.  Выберите наиболее oптимальный препарат:  
A	*Кордарон
B	верапамил  
C	лидокаин  
D	дигоксин  
E	анаприлин   


 	138
	Больной К. 50 лет  с передним крупноочаговым инфарктом миокарда внезапно ощутил 
	резкую слабость и головокружение. АД 160/90 мм рт.ст.  Пульс ритмичный 32/мин. 
	На ЭКГ разобщение деятельности предсердий и желудочков. Назовите наиболее 
	вероятную клиническую ситуацию:  
A	*атриовентрикулярная блокада III степени 		   
B	электромеханическая диссоциация  
C	синусовая брадикардия  
D	синоатриальная блокада   
E	Синдром слабости синусового узла  


 	139
	Больная М., 38 лет с хроническим пиелонефритом и артериальной гипертензией 
	внезапно ощутила боли за грудиной, сердцебиение,  резкую слабость и одышку. АД 
	100/60 мм рт.ст., тоны сердца сильно приглушены, тахикардия. Пульс слабого 
	наполнения. На ЭКГ – на фоне синусового ритма регистрируются эпизоды тахикардии с 
	частотой 148 в минуту. Комплексы  QRS продолжительностью 0,14с. напоминают 
	блокаду правой ветви пучка Гиса. Назовите наиболее вероятную клиническую ситуацию  
	 
A	*желудочковая тахикардия  		  
B	синусовая тахикардия    
C	наджелудочковая тахикардия  
D	мерцательная аритмия  
E	фибрилляция желудочков  


 	140
	Хворий, 26 років, скаржиться на слабкість, загальне нездужання., біль у горлі.  Хворіє 
	третій день. За 5 днів був у контакті з хворою дитиною, яка була госпіталізована в 
	інфекційне відділення. Загальний стан важкий, шкіра блідна, температура 37,6oС, пульс 
	98/хв. Має місце скловидний набряк м’якого піднебіння. Піднебінні мигдалики покриті сірим нальотом, який розповсюджується на піднебінні дужки, знімається важко, після зняття  поверхня помірно кровоточить. Спостерігається набряк шиї до їі середини. Який найбільш вірогідний діагноз?  
A	*  Діфтерія глотки  
B	Заглотковий абсцесс  
C	Гострий фарингіт  
D	Паратонзилярний абсцес  
E	Виразково-плівчаста ангіна Симановського-Венсана  


 	141
	Хвора, 16 років, скаржиться на слабкий біль у горлі. впродовж  трьох місяців. Лікувалась 
	самостійно.  Загальний стан задовільний, температура 36,6oС. Під час фарингоскопіії на
	 правому піднебінному мигдалику виявлена виразка з підритими краями, сальним дном. 
	 В підщелепній ділянці знайдено збільшений рухомий лімфатичний вузол. Рентгенографія грудної клітки без патологічних змін. Який найбільш вірогідний діагноз?  
A	*  Сифіліс глотки  
B	Діфтерія глотки  
C	Туберкульоз глотки  
D	Рак мигдалика  
E	Виразково-плівчаста ангіна


 	142
	Больной А., 43 лет, доставлен скорой медицинской помощью в приемное отделение 
	ЦРБ с жалобами на внезапно возникшую слабость, головокружение, мелькание 
	“мушек” перед глазами, однократный обильный жидкий стул дёгтеобразной 
	консистенции. При осмотре больной бледный, пульс 100/мин, пальпация брюшной 
	полости безболезненная, симптомы раздражения брюшины отрицательны. Какой 
	метод диагностики необходимо провести больному в первоочередном порядке?  
A	Фиброгасродуоденоскопия  
B	Анализ кала на скрытую кровь  
C	Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки  
D	УЗИ органов брюшной полости  
E	Наблюдение хирурга в палате неотложной терапии  


 	143
	Больная К.,страдает бронхиальной астмой 14 лет. В течение 2-х часов ингалировала 
	Беротек 8 раз в связи с развившемся приступом , однако, облегчение состояния не 
	наступило. Необходимым мероприятием скорой помощи являются:   
A	*  Преднизолон внутривенно  
B	Эуфиллинвнутривенно  
C	Дополнительно  ингаляции атровента  
D	Папаверин внутривенно  
E	Ипратропиум бромид ингаляторно  


 	144
	Больной С., 37 лет, на следующий день после резкого переохлаждения возникли общее 
	недомогание, чувство жара, кашель с кровянистой мокротой. Объективно: температура 
	тела 39,2oC, частота дыхания – 28/мин, АД 90/55 мм рт ст, ЧСС-130/мин. Аускультативно в проекции средней и нижней долей правого легкого выслушиваются мелкопузырчатые хрипы.  Необходимая врачебная тактика:  
A	*  Срочная госпитализация в пульмонологический стационар  
B	Безотлагательное назначение антибактериальной терапии амбулаторно  
C	Рентгенография грудной клетки для уточнения изменений в легких  
D	Направление на бронхоскопию для выявления причины кровохарканья  
E	Гемостатическая терапия  амбулаторно


 	145
	Больной С., 26 лет грузчик. После подъема тяжести возникли острая боль в левой 
	половине грудной клетки, отдающая в шею, ключицу, резкая слабость. Объективно: кожа
	 бледная , влажная, пульс –125 в мин, АД –100/50 мм рт ст, физикально-резко 
	ослабленное дыхание слева, смещение границ сердца вправо, тоны сердца глухие. 
	Наиболее вероятный диагноз:  
A	*Спонтанный пневмоторакс  
B	Инфаркт миокарда  
C	Перелом ключицы  
D	Тромбоэмболия легочной артерии  
E	Грудной радикулит  


 	146
	Хворий 25 років страждаеє на епілепсію, протиепілептичні засоби приймає не 
	впорядковано. Після психоемоційного стресу у хворого розвинулась серія эпіприпадків, 
	між якими він не приходив до свідомості. Яку назву має цей стан?  
A	Эпістатус  
B	Псіхомоторне збуждення.  
C	Делірій  
D	Кома  
E	Сопор  


 	147
	Хворий, 65 років, після фізичного навантаженн  відчув сильний головний біль як “удар по
	 голові”, знепритомнів, після чого розвинулись генералізовані  тоніко-клонічні судоми. 
	При обстеженні лікарем швидкої допомоги були выявлені менінгіальні знаки. З 
	анамнезу відомо, що хворий довгий час страждає артеріальною гіпертензією. Яке 
	дослідження  в першу чергу необхідно зробити для встановлення достоменного діагнозу?
A	* Дослідження спиномозгової рідини.  
B	Компьютерна томограма  
C	Електрокардіографія   
D	Ультразвукова доплерографія .  
E	ЭХО-енцефалографія   


 	148
	Хворий 50 років, доставлений в приймальне відділення з   втратою свідомості по шкалі 
	Глазго 8-10 балів. Відомо, що хворий довгий час страждає артеріальню гіпертензією. 
	Черепно-мозкове ушкодження виключено. При обстеженні хворого були виявлені 
	менінгіальні знаки і проведено дослідження спіномокової рідини (СМР). СМР кольору 
	“мясних помиїв”, эритроцити в великій кількості. Ваш діагноз?  
A	* Субарахноїдальний крововилив.  
B	Ішемічний інсульт.  
C	Внутрішньомозкова гематома  
D	Транзіторно ішемічна атака  
E	Гіпертонічний криз  


 	149
	У женщины, болеющей диффузной формой токсического зоба после психо-эмоционального стресса ухудшилось состояние. Появились жалобы на сильные головные боли, сердцебиение. Объективно: психическое и двигательное возбуждение, профузный пот, кожные покровы гиперемированы, фибрильная температура, тахикардия 150/мин, гипертензия 150/50. Какое осложнение развилось у больной?  
A	*Тиреотоксический криз.  
B	Микседематозная кома.  
C	Адреналовый криз.  
D	Пароксизм мерцательной тахиаритмии.  
E	Острый гиперпаратиреоз.  


 	150
	Больной 28лет предъявляет жалобы на головные боли преимущественно в затылке, 
	головокружение, сердцебиение, потливость. Объективно: температура 41oС, АД- 240/160 mm Hq, тахикардия. Установлено повышение экскреции метаболитов катехоламинов с мочой. Какое заболевание можно диагностировать в данном случае?   
A	*Феохромоцитома  
B	Гиперальдостеронизм.  
C	Гипертоническая болезнь.  
D	Тиреотоксикоз  
E	Диэнцэфальный синдром.  


 	151
	В приёмный покой доставлен молодой человек. Глубокая кома. Двусторонний миоз, 
	фотореакция отсутствует. Дыхание поверхностное, частота 10 в минуту. Гипотония 80/60 
	mm Hq. В области локтевых сгибов обнаруженны множественные следы инекций. Какое 
	мероприятие необходимо провести в первую очередь.  
A	*Внутривенно ввести налоксон.   
B	Ввести дыхательный аналептик.  
C	Установить желудочный зонд.  
D	Внутривенно ввести 40% р-р глюкозы.  
E	Провести дефибрилляцию.  


 	152
	Больной доставлен в стационар с клиникой общего переохлаждения: сопор, кожные 
	покровы мраморно-цианотичны, ректальная температура 32oС, брадикардия 48/мин, артериальная гипотензия 80/30 mm Hq. Какое из нижеперечисленных мероприятий необходимо провести в первую очередь?    
A	*Внутривенная инфузия кристаллоидов, подогретых до темперауры 37oС.    
B	Немедленное помещение пострадавшего в горячую ванну (t- 45oC).   
C	Обложить больного грелками с температурой 40oС.  
D	Дать больному выпить алкоголю.  
E	Растереть кожные покровы спиртом.  


 	153
	В стационар доставлен мужчина в тяжелом состоянии, которое развилось после приёма ягод красного цвета. Объективно: в сознании, выраженное психомоторное возбуждение, кожа гиперемирована, сухая, сухость слизистых, гипертермия 38,2oС, зрачки расширены, тахикардия 190/мин. Какой препарат необходимо ввести в первую очередь.  
A	*Аминостигмин.  
B	Унитиол.  
C	Атропин.  
D	Налоксон.  
E	Бемегрид.  


 	154
	У больного во время внутривенного введения антибиотика появились жалобы на резкую
	 слабость, головокружение, чувство нехватки воздуха. Объективно: инспираторная одышка, жёсткое дыхание со свистящими хрипами, гипотония 60/20mm Hq. Введение препарата было немедленно прекращено. Что необходимо предпринять в первую очередь?       
A	*  внутривенно адреналин   
B	Внутривенно преднизолон
C	 подкожно адреналина.  
D	 введение реополиглюкина.  
E	положить на место иньекции лёд.  


 	155
	В приемный покой поступил больной, который с целью суицида около 2 часов назад 
	выпил примерно 50 мл. уксусной эссенции. Предъявляет жалобы на боли в горле, 
	тошноту. Внешнее дыхание не нарушено, гемодинамика стабильная. Развития какого 
	осложнения следует ожидать у больного в ближайшее время?  
A	*Острой почечной недостаточности  
B	Острой печеночной недостаточности  
C	Токсического шока  
D	Аррозивного кровотечения  
E	Асфиксии  


 	156
	Больная в бессознательном состоянии доставлена в приемный покой. Кожные покровы бледные, лицо одутловато, отмечается диффузное уплотнение и увеличение толщины подкожной клетчатки. Дыхание поверхностное, АД = 80/20, ЧСС=56/мин. Гипотермия до 35oС. Диурез снижен. Известно, что около полугода назад больная перенесла операцию – тиреоидэктомию по поводу рака щитовидной железы. Наиболее вероятно предположить у больной:  
A	*  Гипотиреоидную кому  
B	Гипогликемическую кому  
C	Хроническую надпочечниковую недостаточность  
D	Болезнь Иценко – Кушинга  
E	Кетоацидотическую кому  


 	

157
	Мужчина 35 лет получил электротравму. В настоящий момент у него имеет место картина клинической смерти. Через какой максимальный промежуток времени можно рассчитывать, что восстановление кровообращения приведет к полному выздоровлению пострадавшего?  
A	*4-5 минут  
B	1-2 минуты  
C	0,5-1 минута  
D	6-8 минут  
E	8-10 минут  


 	158
	40-річний чоловік постраждав у дорожньо-транспортній пригоді. Відразу після ДТП 
	відмічалась втрата свідомості. Хвориий скаржиться на болі у шиї. При дослыдженны 
	виявлена рвана рана голови, ретроградна амнезія, ригідність м’язів, фотофобію. Через 
	декілька годин після доставлення постраждалого у приймальне відділення у нього виникла блювота. Яке допоміжне дослідження найбільш доцільно провести у цьому випадку?  
A	*Комп’ютерна томографія   
B	М-ЕХОенцефалографія
C	Електроенцефалографія  
D	Рентгенографія черепа  
E	Реоенцефалографія  


 	159
	У хворого, який страждає хронічною наднирковою недостатністю, після апендектомії різко погіршився стан – прогресуюче зниження АТ, глухість тонів серця, тахікардія, пульс слабкого наповнення, акроціаноз, "мармуровість" шкіри. Яке ускладнення виникло у хворого?  
A	Гостра надниркова недостатність.  
B	Перитоніт.  
C	Кишкова непрохідність.  
D	Гіповолемічний шок.  
E	Серцева недостатність.  


 	160
	Хвора М., 32 роки, привезена в реанімаційне відділення лікарні з скаргами на різке 
	зменшення відділення сечі (до 10 мл на добу), різку слабкість, нудоту, тупий біль у 
	попереку. Захворіла раптово, через кілька годин після  використання їжи грибів. З’явилась блевота, понос, біль у животі, потім різке зниження діурезу. При огляді загальмованість свідомості хворої, ектеричність шкіри, пульс 100/хв., ритмичний, АТ- 80/50 мм рт.ст. Мочевина  крові 35 ммоль/л, рівень К+ 6,2 мекв/л. Яка невідкладна допомога необхідна?  
A	Гемодіаліз  
B	Сечогінні засоби  
C	Корекція електролітного вмісту крові   
D	Введення антидоту  
E	Катетерізація сечового міхура  


 	161
	Чоловік, 30 років, на виробництві одержав травму електрострумом з наступним розвитком клінічної смерті. Лікарем медпункту негайно почате проведення зовнішнього масажу серця, штучної вентиляції легень. Реанімаційна бригада швидкої допомоги, що прибула через 20 хвилин, при ЕКГ-дослідженні виявила асистолію. Найбільш доцільні наступні дії    
A	Внутрісерцеве введення адреналіну.   
B	Електроімпульсна терапія   
C	Внутрішньовенне введення рЕ0поліглюкину.   
D	Внутрішньовенне введення лідокаїну.   
E	Припинення реанімації в зв'язку з явною безперспективністю.   


 
	162
	Хворий 48 років, скаржиться на  виникнені слабкість, задішку,шум у вухах, запоморочення, темні плями в очах, з’явлення комашок перед очами, сухість у роті, нудоту, холодний піт. Хворий вялий, заторможений, блідий, шкіра холодна, волога. Пульс слабкий, АТ зниженний, тахікардія. У аналізі крови Hb- 60 г/л, Er- 3,5*1012/л, Л- 9,5*106/л, нейрофилез, тромбоцити 800 тис. Ваш діагноз?  
A	* анемія  
B	Гострий інфаркт міокарду  
C	 Гостра печінкова недостатність  
D	Гострий гломерулонефрит  
E	-


 	163
	Хворий Н., 25 років, звернувся до дільничного лікаря зі скаргами на головний біль, 
	нудоту, запаморочення, біль у попереку. Три дні тому після тривалого перебування на 
	холоді з’явилася гематурія, біль у попереку. При огляді спостерігалась блідість та 
	припухлість обличчя і повік. АТ 180/110 мм.рт.ст., ЧСС 60/хв. Посилення верхівкового 
	повштоху при пальпації та II тону над аортою при аускультації. Добовий діурез 400 мл. 
	Ан.сечі: виражені гематурія і протеінурія. Ваш діагноз?  
A	Гострий гломерулонефрит   
B	Гострий пієлонефрит   
C	Сечокам”яна хвороба   
D	Аміолоїдоз нирок   
E	Гіпернефрома   


 	164
	Хвора  А.,48 років, звернулася про допомогу у поліклініку зі скаргами на відсутність апетиту, нудоту, однократну блевоту, гіперкінез м’язів повій, анурію. Погіршення стану на протязі 3 діб (з’явилась олігоурія, а потім і анурія). Тиждень тому хвора була виписана зі стаціонару, де лікувалась з приводу гострого холероподібного гастроентериту. У сироватці крові cпостерегається підвищення креатенину, гіпопротеінемія, гіперкаліємія та гіпонатріємія. Ан.сечі:  значна протеінурія, масивна циліндурія, гематурія. На ЕКГ ознаки гіперкаліємії. Ваш діагноз?  
A	Гостра ниркова недостатність   
B	Хронічна ниркова недостатність   
C	Обструкція сечовивідних шляхів   
D	Сечокам”яна хвороба   
E	Гіпернефрома   


 	165
	Хворий К., 52 років, був привезений у приймальне відділення міської лікарні машиною 
	ШМД з приводу нападу дуже сильного болю у попереку та бокових відділах животу більш 
	праворуч, які проводилися у піхву, статеві органи та внутрішню поверхню стегна. Хворий 
	“не знаходить собі місця” у ліжку, скаржиться на нудоту. Ан. сечі: незначна протеінурія, 
	мікрогематурія, незначна лейкоцитурія та кришталурія. Погіршення стану хворого на 
	протязі 2 годин. Ваш діагноз?  
A	Сечокам”яна хвороба   
B	Гострий пієлонефрит   
C	Гострий гломерулонефрит   
D	Жовчокам”яна хвороба   
E	Гострий аппендицит   


 	166
	У хворого ревмокардитом раптово почалися блювання, сильний головний біль. Була 
	короткочасна непритомність. При огляді через 2 доби: покриви обличчя бліді, на щоках 
	рум’янець. У неврологічному статусі: глибокий правобічний спастичний геміпарез, 
	геміаноксія. Яке захворювання можна припустити?  
A	*Ішемічний емболічний інсульт.  
B	Минуще  порушення мозкового кровообігу.  
C	Геморагічний інсульт.  
D	Субарахноідальний крововилив.  
E	Ішемічний тромботичний інсульт.  


 	167
	Чоловік 64 років з гіпертонічною хворобою в анамнезі, після емоційного перенапруження відчув сильний біль голови, виникло блювання, втратив свядомість. Був госпіталізований. При огляді: шкірні покриви гіперемовані, загальний гіпергідроз, АТ- 180/120 мм рт.ст., дихання типу Чейн-Стокса, опущений правий кут рота, права рука звисає "нагайкою", права стопа ротована назовні. Ваш ймовірний діагноз?  
A	*Геморагічний інсульт  
B	Гостра гіпертонічна енцефалопатія  
C	Субарахноідальний крововилив  
D	Геморагічний менінгоенцефаліт  
E	Ішемічний інсульт  


 	168
	У хворого 36 років розвилася серія тоніко-клонічних судомних припадків. Напередодні в 
	мить сильного фізичного напруження з’явився гострий распираючий головний біль 
	(відчуття “удару по голові”), що наростав та не знімався аналгетиками. При об’єктивному 
	обстеженні АТ 160/80 мм.рт.ст., виражений менінгіальний симптомокомплекс. Ваш 
	імовірний діагноз?  
A	*Судомний синдром при спонтанному субарахноїдальному крововиливі.  
B	Дебют ідіопатичної епілепсії.  
C	Судомний синдром при пухлині головного мозку  
D	Гостра гіпертонічна енцефалопатія.  
E	Судомний синдром при дисметаболічної енцефалопатії  


 	169
	У хворого 30 років розвинувся вперше в житті епілептичний припадок, з втратою свідомості, тоніко-клонічними судомами, прикусом язика та урінацією. Ваша тактика на догоспітальному етапі?  
A	*Обов’язкова госпіталізація хворого для спеціального дообстеження.  
B	Лікування хворого протисудомними препаратами в амбулаторному порядку.  
C	Динамічне спостереження за хворим лікаря загальної практики  
D	Проведення ЕЕГ обстеження в плановому порядку.  
E	Проведення інфузійної терапії на догоспітальному етапі   


 	170
	Хворий 38 років четвертий день знаходиться на лікуванні у травматологічному відділенні 
	у зв’язку з переломом лівого стегна. Останню ніч погано спав, був тривожний, на стінах 
	“бачив якісь фантастичні фігури”, “чув голоси незнайомих людей, які розмовляли про 
	нього”, намагався встати з ліжка, щоб десь зховатися, відчував страх. Вранці мати хворого
	 розповіла лікарю, що більше 10 років зловживає алкоголем, мали місце запої, після 
	отриманої травми не пив. Об’єктивно: не знає поточної дати, де знаходиться, себе 
	називає правильно;  обличчя й конюнктиви гіперемовані, загальний гіпедгідроз, 
	відзначається тремор рук, деяке підвищення сухожильних рефлексів. Ваш діагноз?  
A	*Алкогольний делірій  
B	Гострий приступ шизофренії  
C	Епілептичні сутінки  
D	Інфекційний делірй  
E	Травматичний делірій  


 	171
	25-літній чоловік на протязі 2-х днів скаржиться на головний біль, світлобоязнь, 
	підвищення температури тіла до 40,0oС, болі в суглобах, відімічає також появу висипки 
	на шкірі кінцівок, живота. За декілька днів до появи цих скраг переніс ГРВЗ. Температура
	 тіла: 39,3oС, АТ 100/70 мм ртст, пульс 108/хв., ЧД 28/хв., геморагічна висипка на шкірі 
	кінцівок та тулуба, позитивні симптоми Керніга, Брудзинського. Попередній діагноз: 
	менінгіт. Який з перерахованих кроків найбільш обгрунтований для верифікації діагнозу? 
A	* Люмбальна пункція з дослідженням ліквора  
B	Рентген дослідження черепа в 2-х проекціях   
C	Посів  крові на стерильність  
D	Серологічне дослідження крові ни риккетсіози  
E	Реоенцефалографію  


 	172
	Хвора на системний червоний вовчак, 38 років, протягом 5-ти років постійно отримувала 
	30-40 мг преднізолону на добу та, на протязі останніх 3-х місяців – імураном в дозі 
	150мг/добу і індометацином 75 мг/добу. В першу добу після видалення флегмонозного 
	апендициту раптово виникли: різка слабкість, запаморочення, різкі головні болі, болі в 
	животі, підвищилась температура тіла. При огляді: ЧСС 140/хв., АТ 40/10 мм рт.ст., 
	температура тіла 37,8oС, хвора збуджена. При пальпації живота та УЗД: симптоми 
	подразнення очеревини відсутні, ознак внутрішньої кровотечі немає. В сироватці крові: 
	Na – 105 мЕкв/ л, К- 6,4 мЕкв/л, глюкоза – 3,3 ммоль/л. Якого невідкладного лікування 
	потребує хвора?  
A	*Гідрокортизон в/в, фізрозчин в/в  
B	Антибіотики парентерально, фізрозчин в/в  
C	Ревізія черевної порожнини, антибіотики парентерально  
D	Седативні, антибіотики  парентерально  
E	Седативні, глюкокортикостероїди в/в    


 	173
	Хворий 53 років поступив у клініку зі скаргами на нудоту, блювоту, спрагу, сонливість, 
	зменшення виділення сечі (до 200 мл за добу). В анамнезі лікування гентаміцином на 
	протязі 10 днів. Яка можлива причина даного стану?  
A	*Токсична нирка  
B	Шокова нирка  
C	Судинна обструкція  
D	Гостра обструкція сечовивідних шляхів  
E	Гостра інфекційна нирка  


 	174
	Хворий 40 років скаржиться на задишку, набряк обличчя, кров у сечі. Два тижні тому 
	переніс стрептококову інфекцію шкіри. Дизуричних явищ немає. В аналізі сечі виявлено: 
	вилужені еритроцити, еритроцитарні циліндри, протеїнурію. Яка причина гематурії?  
A	*Гострий гломерулонефрит  
B	Гострий пієлонефрит  
C	Системний червоний вовчак  
D	Доброякісна гіпертрофія простати  
E	Сечокам’яна хвороба  


 	175
	У хворої після пернесеного грипу з’явились скарги на судоми тонічного характеру в 
	м’язах лиця та верхніх кінцівок. Із анамнезу відомо, що 3 місяці тому перенесла операцію
	 у зв’язку з дифузним токсичним зобом. При додатковому обстеженні: подовжений 
	інтервал Q-T на ЕКГ, рівень кальцію крові - 1,8 ммоль/л, фосфору – 1,9 ммоль/л. Ваш 
	попередній діагноз?  
A	*Гіпопаратиреоз  
B	Пухлина мозку  
C	Епілепсія  
D	Інтоксикація лікарськими препаратами  
E	Вірусний менінгіт  


 	176
	У клініку поступила пацієнтка 56 років із затьмареною свідомістю. При обстеженні: 
	пастозність лиця, блідість, сухість та лущення шкіри, виражені тверді набряки нижніх 
	кінцівок. Пульс – 46/хв, АТ 75/50 мм рт.ст., to тіла 34,8oC, дихання поверхневе, 
	сповільнене, сухожильні рефлекси знижені.  Ваш діагноз?  
A	*Гіпотироїдна кома  
B	Мозковий інсульт  
C	Хронічна серцева недостатність  
D	Уремічна кома  
E	Гіпоглікемічна кома  


 	177
	Хвора, 24 роки, зі скаргами на раптовий розпираючий головний біль, ознобоподібне 
	тремтіння, серцебиття, страх, при огляді обличчя та склери гіперемовані, блідість кінчика
	 носа, виражений озноб, тремтіння, тахікардія, температура тіла 38,2oC, нудота. Після 
	введення судинорозширюючих препаратів – поліурія, гіпергідроз, покращення стану. 
	Імовірний діагноз:  
A	*Діенцефальний вегетативно-вісцеральний напад  
B	Епілепсія  
C	Істерія   
D	Мігрень  
E	Порушення водно-сольового обміну  


 	178
	Дівчина, 16 років, з незрозумілих для батьків причин намагалась покінчити з собою 
	(подряпала собі ножем руку), після чого втекла з дому. На прийомі відмовляється 
	пояснити свій стан, плаче, замикається в собі, закриває обличчя руками, не дає до себе 
	доторкнутися, здригається при спробі наблизитись до неї. При наданні невідкладної 
	допомоги виявлені фізичні пошкодження. Ваша тактика?   
A	*Госпіталізувати для всебічного обстеження та лікування  
B	Призначити медикаментозне лікування  
C	Відпустити додому  
D	Забезпечити захист від насильства в домашніх умовах  
E	Провести психотерапевтичну бесіду  


 	179
	Пацієнт, поступив у приймальне відділення лікарні  в супроводі дружини. Протягом 3 років зловживає алкоголем. При огляді: свідомість порушена, ціаноз шкірних покривів, t=	35,5oС, різке зниження м’язового тонусу, частота дихання 12 /хв, артеріальний тиск 100/60 мм рт.ст., пульс 60/хв. Різкий запах алкоголю з рота. Вміст алкоголю в крові – 2,5‰ (проміле). Лікування слід розпочати з?  
A	*Промивання шлунка   
B	Введення кардіотонічних засобів  
C	Введення проносних засобів  
D	Введення антибіотиків  
E	Введення седативних засобів  


 	180
	Пацієнт, поступив в приймальне відділення психлікарні. Зловживає алкоголем 15 років, 
	неодноразово лікувався. Останній запій тривав 2 місяці. 3 дні не вживав алкоголю, став 
	збудженим, непосидючим, вночі не спав. При огляді: шкірні покриви вологі, гіперемія 
	обличчя, виражений тремор; оглядається, під ліжком бачить щурів та павуків, 
	намагається їх спіймати. Дезорієнтований у місці, часі. Діагноз?  
A	*Алкогольний делірій  
B	Епілепсія  
C	Манія  
D	Депресія  
E	Ускладнення після грипу  


 	181
	Пацієнт, поступив в приймальне відділення психлікарні. Зловживає алкоголем 15 років, 
	неодноразово лікувався. Останній запій тривав 2 місяці. 3 дні не вживав алкоголю, став 
	збудженим, вночі не спав. При огляді: шкірні покриви вологі, гіперемія обличчя, 
	виражений тремор; оглядається, під ліжком бачить щурів та павуків, намагається їх 
	спіймати. Дезорієнтований у місці, часі. Лікування має проводитись:  
A	*У відділенні інтенсивної терапії  
B	В умовах приймального покою  
C	В домашніх умовах  
D	У терапевтичному відділенні  
E	У неврологічному відділенні  


 	182
	Пацієнт, поступив в приймальне відділення психлікарні. Зловживає алкоголем 15 років, 
	неодноразово лікувався. Останній запій тривав 2 місяці. 3 дні не вживав алкоголю, став 
	збудженим, вночі не спав. При огляді: шкірні покриви вологі, гіперемія обличчя, 
	виражений тремор; оглядається, під ліжком бачить щурів та павуків, намагається їх 
	спіймати. Дезорієнтований у місці, часі. Препаратом першого вибору є?  
A	*Седуксен  
B	Анальгін  
C	Аспірин  
D	Вітамін С  
E	Фінлепсин  


 	183
	35-річний чоловік поступив до лікарні з вогнепальною раною пахової ділянки. Хворий 
	блідий. Пульс 108/хв., АТ 70/35 мм рт.ст. Після перв’язки рани через декілька годин  
	виявили подальше падіння АТ. Виявили позаочеревинну кровотечу, яку вдалось 
	припинити. Ввели кров і норадреналін. Лабораторні дані (ммоль/л) на наступний день: 
	сечовина - 21,5, креатинін - 0,25, Na+  - 142, К+ - 4,2. Який діагноз?  
A	*Гостра преренальна ниркова недостатність  
B	Хронічна ниркова недостатність  
C	Нецукровий діабет  
D	Гіперальдостеронізм  
E	Гіпоальдостеронізм  


 	184
	Хворий 35 р. Викликано бригаду швидкої допомоги. Скарги на гострий нестерпний біль у 
	поперековій і правій пахвинній ділянці, статевих органах і правій нозі, нудоту, блювоту. 
	При огляді хворий неспокійний, живіт напружений. Незначна болючість в правій 
	здухвинній ділянці при глибокій пальпації. Позитивний симптом Пастернацького справа. 
	Дизурія. Діагноз?  
A	*Ниркова коліка  
B	Печінкова коліка  
C	Кишкова коліка  
D	Гострий холецистит  
E	Гострий панкреатит  


 	185
	Хворий 36 р. в приймальному відділенні. Скарги: раптовий біль в епігастрії і за грудиною 
	протягом 2 год. Протягом року мав подібні болі без зв’язку з навантаженням, що 
	самостійно зникали. Хворий блідий, стогне, холодний піт. Частота серцевих скорочень 
	100, екстрасистолія, артеріальний тиск 100/70 мм рт. ст. Живіт болючий, напружений. З 
	діагностичною метою необхідно:  
A	*Зняти електрокардіограму  
B	Зробити загальний аналіз крові  
C	Провести фіброгастродуоденоскопію  
D	Провести рентгенообстеження органів грудної клітки  
E	Провести рентгенообстеження черевної порожнини  


 	186
	У хворого 20 років внаслідок дії струму на виробництві настала клінічна смерть. Проведені реанімаційні заходи відновили серцеву  діяльність через 3-4 хв., самостійне дихання з’явилось через 8-10 хв. Яке небезпечне ускладнення електротравми можна спостерігати в подальшому?  
A	*  Розлади ритму серця  
B	Раптова втрата притомності  
C	Судоми м’язів кінцівок  
D	Переломи, вивихи кінцівок  
E	Гостра коронарна недостатність  


 	187
	Клінічна смерть наступила від дії електроструму. Серцево-легенева реанімація 
	проведена успішно. Під час транспортування потерпілого погіршення показників 
	гемодинаміки, на електрокардіограмі - політопна шлуночкова екстрасистолія. Якій 
	антиаритмічний препарат найбільш ефективний в даній ситуації?  
A	*  Лідокаїн  
B	Новокаїнамід  
C	Ізоптин  
D	Кордарон  
E	Дігоксин  


 	188
	Хвора 54 років з дифузним токсичним зобом IV ступеню доставлена в важкому стані із 
	скаргами на підвищення температури тіла до 40o0, серцебиття, задуху, нудоту, блювоту, 
	пронос. При огляді обличчя маскоподібне, очні щілини широко розкриті, шкіра гіперемірована, волога, тахікардія до 200/хв. Назвіть ускладнення дифузного токсичного зобу:  
A	*Тиреотоксична криза  
B	Судинна криза  
C	Гостра серцево-судинна недостатність  
D	Гострий психоз  
E	Гіпотиреоїдна кома  


 	189
	Хвора 42 років доставлена із скаргами на гострий біль в  шиї зліва, який посилюється при
	 повороті голови, головний біль, слабкість, підвищення температури тіла до 39-40oC. 
	Хворіє 5 днів. В анамнезі хронічний тиреоїдит. При огляді: на передній поверхні шиї в зоні
	 щитовидної залози гіперемія шкіри, при пальпації пухлинне новоутворення, флюктуація, 
	біль. Яке захворювання Ви запідозрюєте?  
A	*Гострий гнійний тиреоїдит  
B	Підгострий тиреоїдит  
C	Абсцес бокової кісти шиї   
D	Гострий гнійний лімфаденіт  
E	Гострий струміт  


 	190
	Чоловіка 75 років доставлено до приймального відділення лікарні зі скаргами на 
	інтенсивний біль у попереку, відсутність сечі на протязі доби. Обєктивно:  АТ- 170/90 мм 
	рт.ст., притуплення перкуторного звуку у надлобковій ділянці. Металевим катетером 
	виведено 750 мл сечі. Лабораторне дослідження сечі: сліди білка, лейкоцити 10-12 екз. у
	 полі зору, еритроцити 3-5 у препараті. Вміст сечовини у крові 7,8 ммоль/л, креатиніну 
	0,11 ммоль/л. Назвіть причину відсутності сечі.     
A	*Гостра затримка сечі внаслідок обструкції сечовипускника  
B	Гострий гломерулонефрит   
C	Сечокам?яна хвороба  
D	Хронічна ниркова недостатність  
E	Гостра ниркова недостатність  


 	191
	У хворого 35 років через 3 тижні після перенесеної вірусної інфекції з’явився біль у 
	попереку, сеча прийняла вигляд “м’ясних помиїв”. Набряки обличчя, АТ 160/100 мм рт.ст., діурез знизився до 700 мл. В клінічному аналізі сечі – еритроцити на все поле зору, білок 0,73 г/л, циліндри гіалінові та зернисті 2-3 в препараті. Який діагноз?   
A	*Гострий гломерулонефрит   
B	Гострий папілярний некроз   
C	Полікістоз нирок   
D	Нирковокам?яна хвороба  
E	Амілоїдоз нирок  


 	192
	У хворого 25 років після травми, отриманої у 18-річному віці, через рік почалися 
	тоніко-клонічні напади із частотою 5-6 у рік. Прооперований у хірургічному відділенні з 
	приводу апендициту. На 3-й день після операції розвинувся епілептичний статус, напади 
	повторювались через 25 хвилин і між ними хворий не приходив до тями. Який препарат є
	 засобом першого вибору у даному випадку?  
A	*Седуксен внутрішньовенно.   
B	Аміназин внутрішньовенно.  
C	Галоперідол внутрішньовенно.  
D	Сірнокисла магнезія внутрішньом`язово.  
E	Бромід натрію внутрішньовенно.  


 	193
	Хворий, 49 років якій зловживає алкоголем, потрапив у хірургічне відділення для 
	оперування грижі. Того ж вечора був дратівливий, погано спав, скаржився на жахливі 
	сновидіння. Наступного дня після успішної операції спостерігається порушення орієнтації, був метушливий, казав, що по шкірі повзають павуки, не впізнавав лікаря. Стверджує, що він у в’язниці, і його не випускають стіни. Оказує опір утримуючим. Температура 380С, тремор, озноб. Пульс аритмічний,  гіпергідроз. Живіт спокійний. Який діагноз найбільш імовірний?  
A	*Алкогольний делірій.  
B	Післяопераційний психоз  
C	Гострий алкогольний галюциноз  
D	Гострий алкогольний параноїд.  
E	Гостра єнцефалопатія Гайє-Верніке  


 	194
	Чоловік 36 років раптово спалив на собі волосся. Потім схопив свою 12-річну доньку і 
	хотів скинути її з балкону. Був затриманий родичами. Свій вчинок пояснив тим, що 
	“виконував наказ, який звучав у нього  в голові”. Визначте  тактику лікаря-терапевта, якого
	 викликали родичі.       
A	*Викликати спеціалізовану бригаду швидкої медичної допомоги  
B	Призначити хворому  лікування вдома    
C	Терміново госпіталізувати в психіатричну лікарню, використавши транспорт родичів  
D	Зафіксувати хворого до моменту заспокоєння  
E	Оформити виклик консультанта лікаря - психіатра  


 	195
	Хворий С., 30 років, доставлений до лікарні машиною швидкої допомоги без свідомості. 
	Зі слів рідних відомо, що більш ніж 10 років страждає на цукровий діабет, приймав 
	інсулін. При огляді: запах ацетону з роту, шкіра суха, язик обкладений коричневим 
	нальотом, сухий, тонус очних яблук знижений, дихання типу Куссмауля. У додаткових 
	дослідженнях: цукор крові 27,5 ммоль/л, ацетон сечі +++.  Який діагноз найбільш 
	вірогідний?   
A	*Кетоацитодична кома  
B	Гіперосмолярна кома  
C	Гіперлактацидемічна кома  
D	Гіпертиреоїдна кома  
E	Гіпоглікемічна кома  


 	196
	Хвора А., 42 років, доставлена без свідомості до лікарні машиною швидкої допомоги. З 
	анамнезу, що зібраний зі слів рідних відомо, що хвора страждає на цукровий діабет. 
	Напередодні відмічалось неодноразове блювання. При огляді: риси обличчя загострені, 
	очні яблука м’які, шкіра та слизові оболонки дуже сухі, епілептиформні судоми, 
	артеріальний тиск 70/40 мм рт ст. У додаткових дослідженнях: цукор крові - 55,5 
	ммоль/л, глюкозурія, відсутність ацетону в сечі, осмолярність крові – 480 мосмоль/л.  
	Який діагноз найбільш вірогідний?  
A	*Гіперосмолярна кома  
B	Гіперацидотична кома  
C	Гіперлактацидемічна кома  
D	Гіперкетонемічна прекома  
E	Гіпопітуїтарна кома  


 	197
	Хворий Д., 27 років, що страждає на цукровий діабет, доставлений без свідомості до 
	лікарні машиною швидкої допомоги. При огляді: шкіра волога, тонус м’язів високий, 
	судоми, зіниці розширені, тонус очних яблук підвищений. У додаткових дослідженнях: 
	цукор крові – 1,3 ммоль/л; аглюкозурія, відсутність ацетону в сечі.  Який діагноз найбільш 
	вірогідний?  
A	*Гіпоглікемічна кома  
B	Гіпотиреоїдна кома  
C	Гіперлактацидемічна кома  
D	Гіперосмолярна кома  
E	Гостра недостатність кори наднирників  


 	198
	Хворий Н., 22 років, раптово втратив свідомість. З анамнезу (зі слів рідних) відомо, що 
	багато років страждає на цукровий діабет, лікується інсуліном. Харчування нерегулярне у 
	зв’язку з постійними відрядженнями. При огляді: шкіряні покрови вологі, судоми, зіниці 
	розширені, пульс та артеріальний тиск нормальні. В додаткових дослідженнях: цукор 
	крові – 1,5 ммоль/л, аглюкозурія.  Які невідкладні заходи потрібно вжити?   
A	*Внутрішньовенне струминне введення 40% розчину глюкози  
B	Введення інсуліну  
C	Внутріншьовенне краплинне введення 2,5% розчину ізотонічного розчину  
D	Внутрішньовенне струминне введення 5% розчину глюкози    
E	Внутрішньом’язове введення 0,5% розчину ДОКСА  


 	199
	У хворого М., 47 років, що переніс 2 роки тому вірусний гепатит В, спостерігається	постійний диспепсичний синдром, схуднення. Раптово після їжі та незначного фізичного навантаження з’явилася блювота темною кров’ю. Об'єктивно: шкіра бліда, волога, іктеричність склер, АТ 80/50 мм рт ст. Пульс 102/хв, асцит, гепатоспленомегалія. Яка найбільш вірогідна причина кровотечі?   
A	( Розрив варикозно розширених вен стравоходу  
B	Синдром Меллорі-Вейса  
C	Синдром Бадда-Кіарі  
D	Ахалазія стравоходу  
E	Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки  


 	200
	У пацієнта К., 42 років, що хворіє на хронічний холецистит, з'явився постійний колючий 
	біль у правому підребер'ї, спостерігалась періодична жовтяниця, лихоманка. Під час 
	лікування в терапевтичному відділенні розвилася постійна жовтяниця, з'явилися ознаки 
	"гострого" живота. При УЗД виявлений не функціонуючий жовчний міхур. Яка подальша 
	тактика ведення хворого?  
A	( Негайне переведення хворого до хірургічного відділення   
B	Введення спазмолітиків  
C	Призначення антибактеріальних засобів  
D	Призначення кортикостероїдів  
E	Призначення хенофальку або урсофальку  


 	201
	У хворого 35 років через день після вдихання парів поліамідної фарби з’явились нудота, 
	біль у попереку, підвищення температури тіла. В аналізі сечі: густина 1012 г/л, білок 1,8 
	г/л, лейкоцити 5-8 в п/з, еритроцити 20-25 в п/з, гіалінові циліндри 2-3 в п/з. Креатинін 
	крові 1,32 ммоль/л, сечовина крові 48 ммоль/л, Нb 120 г/л. Ваш діагноз?  
A	* Токсична нирка з гострою нирковою недостатністю  
B	Токсичний гастрит  
C	Токсичний панкреатит  
D	Папілярний некроз  
E	Гострий гломерулонефрит  


 	202
	У хворої на гострий гломерулонефрит на 5-й день перебування в лікарні зменшився 
	діурез до 100 мл/добу, збільшились набряки, з’явились нудота, головний біль, 
	сонливість. Об’єктивно: пульс 68, АТ 160/100, набряки обличчя, верхніх і нижніх кінцівок, 
	передньої черевної стінки. В аналізі сечі: висока протеїнурія, гематурія, циліндрурія. В 
	аналізі крові: ШОЕ 45 мм/год., Нb 100 г/л, креатинін крові 0,45 ммоль/л., сечовина крові 
	38 ммоль/л. З яким ускладненням гострого гломерулонефриту ми маємо справу?  
A	* Гостра ниркова недостатність   
B	Ниркова еклампсія  
C	Гострий інтерстіціальний нефрит  
D	Некротичний капілікт  
E	Нефротичний синдром  


 	203
	У потерпілого з отруєнням однією з сильних неорганічних кислот у місцях контакту 
	кислоти зі слизовими оболонками виявлені шкурки жовтуватого кольору.  Яка кислота, 
	швидше за все, стала причиною отруєння?  
A	* Азотна  
B	Сірчана  
C	Соляна  
D	Фосфорна  
E	Молочна  


 	204
	У хворого 32 років з лівосторонньою крупозною пневмонією виникли болі в області 
	серця, задишка, напади слабкості, відчуття страху, утруднення при проходженні їжі, 
	хрипкий голос. Об’єктивно: шкіра бліда, синюшний відтінок губ, носа, набряк обличчя, шиї.
	 Сидить, нахилившись уперед, спираючись лобом у подушку. Тони серця ослаблені, 
	артеріальний тиск знижений, венозний – підвищений, знижене наповнення пульсу, на 
	вдиху пульс інколи зникає (“парадоксальний пульс”). Печінка збільшена, болісна. Яка 
	найбільш вірогідна патологія зумовлює таку клінічну картину?  
A	* Тампонада серця  
B	Міокардит  
C	Метаболічна кардіопатія  
D	Плеврит  
E	Сухий перикардит  


 	205
	У хворого 32 років з лівобічною крупозною пневмонією виникли болі в області серця, 
	задишка, напади слабкості, відчуття страху, утруднення при проходженні їжі, хрипкий 
	голос. Об’єктивно: шкіра бліда, синюшний відтінок губ, носа, набряк обличчя, шиї. Сидить,
	 нахилившись вперед, спираючись лобом на подушку. Тони серця ослаблені, 
	артеріальний тиск знижений, венозний – підвищений, знижене наповнення пульсу, на 
	вдиху пульс інколи зникає (“парадоксальний пульс”). Печінка збільшена, болісна. Який з 
	діагностичних методів дослідження найбільш доцільно застосувати в цьому випадку?  
A	* Ультразвукове дослідження  
B	Електрокардіографію  
C	Лабораторні дослідження  
D	Фонокардіографію  
E	Рентгеноскопію  


 	206
	Больной 30 лет доставлен в реанимационное отделение после производственной 
	электротравмы. Сознание спутанное, кожные покровы влажные, цианоз. Нарушена 
	ритмика дыхания: брадипноэ 10-12 в мин. АД 100/70 мм рт.ст., тахикардия 100/мин. 
	Периодически возникают судороги. Какое из неотложных  мероприятий в данной 
	ситуации наиболее показано?  
A	* Эндотрахеальная интубация с ИВЛ  
B	Катетеризация трахеи  
C	Крикотиреотомія  
D	Ингаляция кислорода  
E	Искусственное дыхание “рот в рот”  


 	207
	Больной 60 лет поступил в палату интенсивной терапии по поводу острого 
	трансмурального инфаркта миокарда. На вторые сутки состояние больного внезапно 
	ухудшилось: потеря сознания, остановка дыхания, цианоз. Пульс и АД не определяются. 
	На кардиомониторе - крупноволновые линии. Какое осложнение развилось у больного с
	 острым инфарктом миокарда?  
A	* Фибрилляция желудочков.  
B	Желудочковая тахикардия  
C	Желудочковая асистолия  
D	острая тампонада сердца
E	Полная атрио-вентрикулярная блокада


 	208
	Больной 60 лет поступил в палату интенсивной терапии по поводу острого 
	трансмурального инфаркта миокарда. На вторые суткисостояние больного внезапно 
	ухудшилось: потеря сознания, остановка дыхания, цианоз. Пульс и АД не определяются. 
	На кардиомониторе – крупноволновые линии. Какое из реанимационных мероприятий 
	является первостепенным?  
A	* Электрическая дефибрилляция  
B	Закрытый массаж сердца и искусственное дыхание  
C	ИВЛ  
D	Адреналин внутрисердечно  
E	Дофамин внутривенно  


 	209
	Хворий 17 років надійшов у клініку зі скаргами на слабість, спрагу, підвищений апетит, 
	сверблячку шкірних покривів, часте і рясне сечовипускання,зхуданеня. Хворий протягом 
	двох місяців. Захворювання розвилося після перенесеного важкого грипу. При дослідженні: глюкоза крові 29,5 ммоль/л, глюкоза в сечі, ацетон у сечі. Яке захворювання в хворого.    
A	* Цукровий діабет, кетоацидотична прекома   
B	Цукровий діабет, гіперосмолярна кома  
C	Цукровий діабет, гіпоглікемічна кома  
D	Цукровий діабет, кетоацидотична кома  
E	Цукровий діабет, лактацидемічна кома  


 	210
	Хвора 34 років надійшла в клініку без свідомості. Зі слів родичів страждає інсулінозависною формою цукрового діабету. Об'єктивно: шкіра волога , підвищений м'язовий тонус, АТ 110/70, чсс- 108, глюкоза крові 2 ммоль/л. у сечі немає ацетону і цукру. Як лікувати дану хвору?   
A	*Уведення 40% глюкози  
B	Уведення 5% глюкози  
C	Уведення глюкагона  
D	Введення інсуліну  
E	Уведення 4%бікарбонату натрію  


 	211
	У хворої виник виражений стан з різким зниженням настрою, тривогою, злобністю, руховим збудженням, різкою напруженістю злобного афекту, агресією до родичів. Вербальній корекції не піддається. Який препарат призначити з метою зняття збудження?  
A	* Амітриптилін  
B	Діазепам   
C	Депакін   
D	Фенітоін  
E	Аміназин  


 	212
	У хворого виник  психічний розлад з дезорієнтацією у місці, часі, з афективною 
	напруженістю, зоровими та слуховии галюцинаціями, агресивними тенденціями до 
	оточуючих, психомоторним збудженням. Яку комбінацію препаратів з перечислених 
	доцільно призначити з метою зняття збудження?  
A	* Аміназин + галоперидол  
B	Діазепам + терален   
C	Депакін + аміназин  
D	Фенітоїн + меліпрамін   
E	Фінлепсин + амітриптилін  


 	213
	Жінка 38 років хворіє на епілепсію. Після повільного зниження доз антиепілептичних 
	препаратів з'явилася серія тоніко-клонічних припадків із порушенням свідомості в 
	інтервалах між ними. Назвіть препарат першої допомоги.  
A	* Діазепам   
B	Аміназин   
C	Депакін   
D	Ламотриджин  
E	Фінлепсин  


 	214
	Хворий під наглядом наркологів із приводу 3-ї стадії хронічного алкоголізму. Захворів 
	гостро дві доби тому. На тлі безсоння – тремор кінцівок, головний біль, блювання, 
	пронос, порушення орієнтації, виражені вегетативні порушення, зниження АТ до 90/60 
	мм рт.ст., відчуває страх, бачить “бандитів, що лізуть у вікно, щоб його вбити”, бігає по 
	кімнаті, просить допомоги, ховається під ліжко. Який препарат призначити?  
A	* Діазепам   
B	Аміназин  
C	Галоперидол   
D	Тизерцин   
E	Клопіксол - акуфаз  


 	215
	Хвора 52 років перебуває на лікуванні у терапевтичному відділенні з приводу 
	гіпертоничноі хвороби. Два останніх тижні тривожна, плаксива, порушився сон. Увечері 
	стала метушитися, кричить, що вона “велика грішниця”,  вимагає “судити, вбити її, бо 
	через неї гинуть люди”, психомоторно збуджена, намагається нанести собі ушкодження. 
	Який психотропний препарат призначити хворій?  
A	* Амітриптилін  
B	Діазепам   
C	Тизерцин  
D	Аміназин  
E	Галоперидол  


 	216
	Пацієнтка 37 років після захворювання ангіною стала скаржитись на набряки обличчя, 
	грудної клітки, кінцівок, зростання артеріального тиску до 160/90, зменшення кількості 
	сечі, зміну її кольору (червоний). В клінічному аналізі сечі: протеїнурія 1,3 г/л., гематурія 
	50-100 екз. в полі зору, в клінічному аналізі крові: лейкоцитоз 9,7·109/л., ШОЕ- 30 мм/год. 
	Якому захворюванню найбільш властиві вищевказані симптоми?  
A	* Гострий гломерулонефрит  
B	Гострий пієлонефрит  
C	Гострий цистит   
D	Амілоїдоз нирок  
E	Пухлина нирок  


 	217
	Хвора 21 року після сильного переохолодження стала скаржитись на підвищення tо тіла 
	(38,3oC), часті позиви на сечовиділення, біль при виділенні сечі, червоний її колір. Ваш діагноз?  
A	* Гострий цистит  
B	Гострий пієлонефрит  
C	Гострий гломерулонефрит  
D	Пухлина сечового міхура  
E	Сечокам'яна хвороба  


 	218
	Чоловік 25 років був доставлений у лікарню у дуже важкому стані. Продуктивний контакт 
	відсутній. Анамнез захворювання невідомий. З рота - аміачний запах. Дихання рідке, шумне, глибоке. Шкіра суха, сліди розчосів. При аускультації легенів - шум тертя плеври у нижніх відділах. Тони серця глухі, аритмічні, шум тертя перикарду. АТ 90/65 мм рт.ст. Пульс 112/хв. У сечовому міхурі при катетеризації сеча відсутня. Який діагноз найбільш вірогідний?  
A	* Гостра ниркова недостатність  
B	Гостра печінкова недостатність  
C	Гостра надниркова недостатність  
D	Кетоацидотична кома  
E	Інфекційно-токсичний шок  


 	219
	Чоловік 43 років випив біля 100 мл антифризу. На 5-ий день перебування у 
	токсикологічному відділенні з’явилися нудота, блювання, головний біль, спрага, 
	анорексія, шкірний свербіж. Кількість сечі на добу становила 200 мл. Який діагноз 
	найбільш вірогідний у даного хворого?  
A	* Гостра ниркова недостатність  
B	Гостра печінкова недостатність  
C	Гостра нирков0-печінкова недостатність  
D	Гострий гастрит  
E	Гострий холецистит  


 	220
	Дівчина 18 років з метою суїциду випила біля 40 мл оцтової есенції. Через 3 години хвора
	 виділила 100 мл сечі бурого кольору. Протягом першої доби діурез становив 250 мл, на 
	другий день зафіксована анурія. Який стан розвинувся у хворої?  
A	* Гостра ниркова недостатність  
B	Гострий гломерулонефрит  
C	Опіковий шок  
D	Синдром тривалого здавлювання  
E	Гостра печінкова недостатність  


 	221
	Чоловік 48 років знайдений у стані алкогольної коми. Лежав на лівому боці з 
	приведеними до живота колінами. Анамнез захворювання невідомий. При катетеризації 
	сечового міхура отримано 200 мл сечі бурого кольору. У хворого спостерігається 
	міоглобінурія, пігментні циліндри, гіперкаліємія (рівень калію плазми - 6,7 ммоль/л). 
	Який діагноз найбільш вірогідний у даного хворого?  
A	* Синдром тривалого здавлювання. Гостра ниркова недостатність  
B	Гостра печінкова недостатність  
C	Алкогольна енцефалопатія  
D	Токсична нефропатія  
E	Гострий гломерулонефрит  


 	222
	Хворій 25 років при проведенні гемотрансфузії було перелито 200 мл іногрупної 
	еритроцитарної маси. У хворої з’явилися інтенсивні болі у попереку, катетером із 
	сечового міхура виведено 100 мл сечі червоно-лакового кольору. Яке ускладнення 
	розвивається у хворої?  
A	* Гостра ниркова недостатність  
B	Радикуліт  
C	Гострий гломерулонефрит  
D	Ниркова коліка  
E	Остеохондроз  


 	223
	У хворого гостре отруєння блідою поганкою. На фоні проведеної інтенсивної терапії 
	добовий діурез становить 300 мл, сечовина крові - 55 ммоль/л з добовим приростом 
	більше 5 ммоль/л, калій плазми - 6,7 ммоль/л, рівень стандартного бікарбонату плазми -
	 8 ммоль/л. Ваша лікувальна тактика?  
A	* Гемодіаліз  
B	Декстрани  
C	Форсований діурез  
D	Петльові діуретики  
E	Гемосорбція  


 	224
	Хвора 29 років страждає на системний червоний вовчак протягом 14 років, весь цей час 
	приймає полькортолон у добовій дозі 20-24 мг. Тиждень тому самостійно припинила 
	прийом полькортолону. Доставлена у лікарню у дуже важкому стані. Спостерігаються 
	адинамія, астенія, болі в животі, нудота, пронос, олігурія, різка слабкість, зниження АТ до
	 50/0 мм рт.ст., тахікардія - 168/хв. Ваш діагноз?  
A	* Гостра надниркова недостатність  
B	Гостра ниркова недостатність  
C	Гостра серцева недостатність  
D	Гострий живіт  
E	Позаматкова вагітність  


 	225
	Хворий 45 років страждає на хронічну наднирникову недостатність внаслідок 
	туберкульозу наднирників. Під час відпочинку в Криму після тривалого перебування на 
	сонці посилилась загальна слабкість, тахікардія досягла 150/хв, АТ знизився 
	до 70/20 мм рт.ст., з’явилися олігурія, адинамія, нудота, блювання, болі у животі, 
	депресія. Який діагноз найбільш вірогідний у даного хворого?  
A	* Гостра наднирникова недостатність  
B	Сонячний удар  
C	Гостра серцева недостатність  
D	Гостра ниркова недостатність  
E	Гостра печінкова недостатність  


 	226
	У хворого з інфекційним ендокардитом з ураженням мітрального клапану виникла 
	інтенсивні болі у попереку, зліва та справа. Протягом доби у хворого посилилась 
	загальна слабкість, апатія, тахікардія, АТ знизився до 55/10 мм рт.ст., з’явилися 
	блювання, понос, холодний липкий піт, олігурія. Чим ускладнився перебіг захворювання?
A	* Гострою наднирковою недостатністю внаслідок крововиливу у наднирники   
B	Гострою нирковою недостатністю внаслідок інфаркту нирок  
C	Гострою серцевою недостатністю  
D	Гострою печінковою недостатність  
E	Гострою нирково-печінковою недостатностю  


 	227
	У юнака 21 року, хворого на хронічний вірусний гепатит С, з’явилися ейфорія, дезорієнтація, які змінилися сонливістю, сплутаною свідомістю, на шкірі - геморагічні висипання, носова кровотеча, з рота - солодкий запах. Яке ускладнення найбільш вірогідне?  
A	* Гостра печінкова недостатність  
B	Гостра ниркова недостатність  
C	Геморагічний васкуліт  
D	Гіпоглікемічна кома  
E	Гіпохлоремічна кома  


 	228
	Чоловік, 32 роки, після рибалки захворів на лептоспіроз. Знаходиться у стаціонарі. На 4 
	день хвороби з’явилась жовтяниця, носова кровотеча, геморагічна висипка на шкірі, болі
	 у правому боці, виникли рухове та мовне збудження, агресивність, безсонниця у нічний 
	час. Наступного дня – сонливість, підвищення температури, "печінковий" запах із рота. 
	Чим ускладнився перебіг основного захворювання?  
A	* Гострою печінковою недостатністю  
B	Гострою нирковою недостатністю  
C	Геморагічним шоком  
D	Гострою нирково-печінковою недостатністю  
E	Мозковою комою  


 	229
	Хворий 55 років був прооперований з приводу холедохолітіазу. Через 3 доби з’явилася 
	апатія, головний біль, анорексія, прогресивно наросла жовтяниця, що супроводжувалася
	 інтенсивною шкірною сверблячкою. Спостерігаються крововиливи у склери та кон’юнктиви, задишка, тахікардія, сонливість, "печінковий" запах із рота. Ваш діагноз?  
A	* Гостра печінкова недостатність  
B	Механічна жовтяниця  
C	Гостра ниркова недостатність  
D	Вірусний гепатит  
E	Гострий холангіт  


 	230
	Хвора 22 років, наркоманка, страждає на вірусний гепатит В. Самовільно покинула 
	лікарню, зі слів батьків, додому заявилася у стані алкогольного сп’яніння. Вранці стан 
	різко погіршився: збільшилась інтенсивність жовтяниці, була блювота "кавовою гущею", 
	хвора дезорієнтована у просторі, агресивна, з рота - солодкий запах. Тахікардія, 
	гіпотонія. Розміри печінки зменшились. Найбільш вірогідний діагноз?  
A	* Гостра печінкова недостатність  
B	Отруєння алкоголем  
C	Наркотичне отруєння  
D	Наркотична абстиненція  
E	Гостра ниркова недостатність  


 	231
	Хворий 17 років переніс ангіну. Через 2 тижні з’явилися набряки на обличчі, слабкість, 
	головний біль. АТ підвищився до 140/110 мм рт.ст. Сеча бурого кольору, мутна. Добовий 
	діурез - 650 мл. В аналізі сечі - білок 1,48 г/л, еритроцити на все поле зору, циліндри 
	гіалінові 7-8 в препараті. Яка найбільш вірогідна причина гематурії?  
A	* Гострий гломерулонефрит  
B	Сечокам’яна хвороба  
C	Травма уретри  
D	Гострий пієлонефрит  
E	Пухлина сечового міхура  


 	232
	Хвора 40 років, інженер, скарги на пароксизми гострих болів у лівій половині обличчя, 
	тривалістю 1-2 хвилини. Частота нападів  до 10 разів на добу. Провокуються   напади 
	болів умиванням, прийманням їжі, розмовами, дотиком до лівої щоки (“куркова зона”). 
	Вперше напади зявилися після перенесеного грипу. В соматичному статусі патології не 
	виявлено. Болісність при пальпації супраорбітальної точки зліва. Зниження больової 
	чутливості в лівій половині обличчя. Статика і координація в нормі. Сформулюйте 
	клінічний діагноз.  
A	* Невралгія трійчастого нерва   
B	Пухлина головного мозку  
C	Лицьова симпаталгія  
D	Неврит лицьового нерва  
E	Невралгія великого потиличного нерва  


 	233
	Хворий 30 років звернувся зі скаргами на раптовий гострий свердлячий головний біль, в 
	лобно-виличній області, в області очниці та за очним яблуком. Головний біль зріс 
	протягом 20 хвилин, потім приєдналася нудота та однократна блювота, після чого 
	головний біль поступово стих. Приступ головного болю був спровокований голодуванням 
	протягом доби. Аналогічний приступ повторюється 1 раз у півроку. Розвиток якого 
	синдрому обумовило стан хворого? 
A	*  мігрень  
B	Гострий енцефаліт (маніфестація)  
C	Симпатоадреналовий пароксизм  
D	Гіпертензійно-гідроцефальний пароксизм  
E	Гіпертонічна криза  


 	234
	Хворий 40 років скаржиться на раптовий інтенсивний  головний біль по типу сильного 
	удару в голову, що виник на фоні психоемоційного перенапруження, також тривожить 
	нудота, блювання, світлобоязнь. Об’єктивно – психомоторне збудження, АТ 180/100 мм 
	рт.ст., пульс 82, температура 37,5. Менінгеальний симптомокомплекс: ригідність 
	задньо-шийних м’язів, симптоми Керніга, Брудзинського. Лабораторно – помірний 
	лейкоцитоз. При люмбальній пункції ліквор витікає під високим тиском, інтенсивно 
	забарвлений кров’ю. Ваш діагноз?  
A	* Субарахноїдальний крововилив   
B	Менінгіт  
C	Енцефаліт  
D	Мігрень   
E	Вегетативно-судинна дистонія   


 	235
	У хворого на епілепсію в стаціонарі виник статус генералізованих тоніко-клонічних припадків. Який з немедикаментозних заходів може бути використаний для покращення стану хворого?   
A	* Краніо-церебральна гіпотермія  
B	Електрофорез комірцевої зони  
C	Магнітотерапія  
D	Бальнеотерапія   
E	Су-джок терапія  


 	236
	Хвора 64 років 2 місяці тому перенесла ішемічний інсульт у басейні лівої середньо-мозкової артерії, внаслідок чого розвинувся помірний парез правої ноги, періодично турбували посмикування у правій стопі. Протягом години у хворої спостерігаються клонічні судоми в правій нозі, що періодично розповсюджуються на праву руку й праву частину обличчя. Діагноз – епістатус парціальних моторних нападів. Перша допомога?  
A	* Введення діазепаму в/в або ректально  
B	Введення гіпотензивних препаратів під контролем АТ  
C	Карбамазепін  перорально  
D	Введення еуфіліну в/в  
E	Введення вазоактивних препаратів  


 	237
	До приймального відділення машиною швидкої допомоги доставлено хворого чоловіка 
	віком 20 років. Рівень свідомості – сопор. Артеріальний тиск 75/40 мм.рт.ст. Температура
	 тіла 39,3oС. Хворого 7 днів тому виписано з лікарні, де він лікувався з приводу склеродермії. При виписці рекомендовано продовжувати терапію преднізолоном 40 мг на добу, але хворий перестав приймати преднізолон. Після чого почались головні болі, втома, блювота, діарея, велика потреба у солі та вище перелічені скарги. Набільш вірогідний діагноз -  
A	* Гостра наднирникова недостатність, синдром “відміни”  
B	Синдром Рейє  
C	Гостра ниркова недостатність  
D	Гострий гастроентероколіт  
E	Гіповолемічний шок  


 	238
	Хворий 68 років доставлений у стаціонар із скаргами на дифузний головний біль з 
	перевагою в тім’яній ділянці, неодноразову блювоту, слабкість у лівих кінцівках, 
	сонливість. 10 днів тому упав, вдарився головою, свідомість не втрачав, блювоти не 
	відмічалося. Вищеописані скарги розвивалися поступово, на протязі 3 днів. Об’єктивно: 
	АТ 160/100 мм рт.ст., пульс 86/хв., у неврологічному статусі: дещо загальмований, 
	мідріаз справа, офтальмопарез справа, лівосторонній геміпарез, легкий менінгеальний 
	синдром. Перше, про що можна подумати після первинного огляду?  
A	* Посттравматична субдуральна гематома  
B	Гіпертензивно- лікворний синдром
C	Струс мозку  
D	Ішемічний інсульт  
E	Пухлина мозку  


 	239
	Чоловік 58 років доставлений у лікарню в помірному  оглушенні. Зі слів рідних захворів 2 
	години тому, коли раптово почав скаржитися на інтенсивний головний біль дифузного 
	характеру, відмічалася блювота, з’явилася слабкість в лівих кінцівках, хворий упав. 
	Страждає на гіпертонічну хворобу на протязі 15 років, антигіпертензивні препарати 
	приймає нерегулярно. Об’єктивно: шкіра обличчя гіперемована, АТ 240/140 мм рт.ст., 
	пульс 88/хв., t- 37,8oC, у неврологічному статусі: лівостороння геміплегія, гіпотонія у 
	лівих кінцівках, cухожильні рефлекси з рук та ніг s>d, патологічні знаки зліва, симптом 
	Керніга справа.  Який попередній діагноз найбільш вірогідний?   
A	* Геморагічний інсульт  
B	Субарахноїдальний крововилив  
C	Ішемічний інсульт  
D	Абсцес мозку  
E	Гостра гіпертонічна енцефалопатія  


 	240
	Дівчина 18 років скаржиться на інтенсивний пульсуючий та розпираючий головний біль у 
	правій половині голови, який з’явився декілька годин тому, після сну, нудоту, блювоту. За 
	півгодини до нападу з’явилися зорові порушення у вигляді „іскр” перед очима. Відомо, що
	 у старшої сестри дівчини відмічаються такі ж напади. АТ 105/80 мм рт.ст., пульс 80/хв. При огляді осередкової неврологічної симптоматики не виявлено, шкіра обличчя блідна, справа відмічається ін’єкція склер, праве око слезиться, набряклість навколо орбітальної та скроневої ділянок справа. R-гр. черепа, очне дно, ЕЕГ, РЕГ без відхилення від норми. Який діагноз найбільш вірогідний у  хворій?  
A	* Мігрень  
B	Синдром хребетної артерії  
C	Нейропатія тройчастого нерву  
D	Тромбоз кавернозного синусу  
E	Пухлина мозку  


 	241
	Жінка, 32 роки, скаржиться на головний біль, який супроводжується блюванням, 
	нудотою, знобінням, підвищенням температури тіла до 39,8oС. Захворіла гостро. 
	Об’єктивно: хвора збуджена, шкіра гіперемірована, АТ 110/70 мм рт.ст., пульс 58/хв. 
	У неврологічному статусі: виражений менінгеальний синдромокомплекс, віі птозировані, 
	зіниці d>s, парезів немає, при виконанні люмбальної пункції ліквор витікав під підвищеним тиском, ліквор мутний, жовтувато-сірого кольору, аналіз ліквору: нейтрофільний плеоцитоз до 5000 кліток у 1 мм?, білок 10 г/л. У клінічному аналізі крові: Hb 115 г/л, лейкоцити 12•109/л, ШОЕ 36 мм/год. Який діагноз найбільш вірогідний у хворої?     
A	* Менінгіт бактеріальний  
B	Менінгіт серозний  
C	Субарахноїдальний крововилив  
D	Енцефаліт 
E	Гостра гіпертонічна енцефалопатія  


 	

242
	Хвора, 34 роки, доставлена в клініку непритомною. Зі слів матері, страждає на епілепсію 
	з 16 років, за останні 3 години після стресу у доньки відмічалося 4 напади з судомами, 
	вона “синіла”, на звертання до неї не реагувала. Останній напад відмічався у машині 
	швидкої допомоги 20 хвилин тому. У неврологічному статусі: вії птозировані, зіниці d=s,  
	мідріаз, зіниці на світ не реагують, відмічається розходяща косоокість, м’язова сила в 
	кінцівках дифузно знижена, рефлекси з рук та ніг торпідні, симптом Бабінського з обох 
	сторін, менінгеальних знаків немає. Як розцінити характер приступів у хворої?  
A	* Епістатус  
B	Правець
C	Вегето-судинні пароксизми  
D	Істеричні напади  
E	Нарколептичні напади  


 	243
	Хворий 40 років, що знаходився у відділенні реанімації з приводу інфаркту міокарда 
	раптом збліднів, утратив свідомість, зіниці розширились. На екрані кардіомонітору 
	зявилась дрібнохвиляста лінія. Назвіть найбільш імовірний діагноз:  
A	* Фібриляція шлуночків.  
B	Шлуночкова тахікардія.  
C	Фібріляція передсердь
D	Асистолія.  
E	Суправентрікулярна тахікардія.  


 	244
	Хворий 35 років госпіталізований в коматозному стані. Зі слів родичів, погіршення 
	самопочуття – протягом доби - на тлі ОРВІ з’явились сильний біль в животі, нудота, 
	блювання, діарея, різка значна слабість у м’язах, t підвищилась до 39,20С. Об’єктивно: 
	сопор, шкіра суха з геморагічним висипом, акроцианоз, тургор знижений, тонус м’язів та 
	сухожильні рефлекси збільшені. Дихання часте, АТ= 6540 мм рт.ст, пульс – 96/хв., 
	слабкий. При пальпації живота – здуття, симптоми подразнення очеревини. Глікемія – 
	2,9 ммоль/л, кортізол – 17 мкг/100 мл. Яка найбільш вірогідна патологія, що зумовлює 
	таку картину?  
A	* Адисонічний криз  
B	Кетоацидотична діабетична кома  
C	Гіпоглікемічна кома  
D	Гіпотиреоідна кома  
E	шлунково-кишкова кровотеча


 	245
	У хворого 65 років з ІХС виник пароксизм шлуночкової тахікардії. ЧСС- 125/хв. АТ- 90/60 
	мм рт.ст.  Хворий скаржиться  на задишку. Ваша тактика?  
A	* Електроімпульсна терапія  
B	Нагляд. Моніторування ЕКГ та АТ.  
C	Ввелсти в/в дігоксин  
D	В/в мезатон  
E	В/в В-блокатор  


 	246
	 хворий на ІХС 55 років поступив з нападом Миготливої аритмії, що   виник вперше добу 
	назад.  ЧСС 150/хв. АТ 100/70 мм рт.ст. Яка тактика найдоцільніша в цьому випадку?  
A	* Електрична кардіоверсія  
B	Нітрогліцерин під язик  
C	Морфій довенно  
D	Дігоксин довенно  
E	Новокаінамід довенно  


 	247
	Хворому на артеріальну гіпертензію 75 рокiв виник  пароксизм миготливой аритміі з 
	частотою серцевих скорочень 150/хв. АТ- 120/70 мм рт.ст. З якого препарату ви не будете 
	розпочинати лікування пароксизму?  
A	*  Новокаінамід  
B	Дігоксин  
C	Атенолол  
D	Верапаміл  
E	Ділтиазем  


 	248
	У хворого 24 років 2-й день хвороби. Захворів раптово, з підйома температур до 39,5oC, 
	ознобу. Відразу відчув значний біль у лівій пахвовій ділянці, який примусив його зменшити обсяг рухів лівою рукою. 3 доби тому повернувся з В'єтнаму. Об'єктивно: Свідомість потьмарена, періодично ознаки психо-моторного збудження. Т-37oС. Язик вкритий білим "крейдяним" нальотом. Очі налиті кров'ю. ЧД-30/хв, пульс-120, АТ- 80/60 мм рт. ст. Серцеві тони глухі. Олігурія. Місцями геморагії у шкіру. Яке ускладнення розвинулось  у хворого скоріше за все?  
A	Інфекційно-токсічній шок  
B	Внутрішня кровотеча  
C	Гіповолемічний шок  
D	Гостра судинна недостатність  
E	Горка ниркова недостатність


 	249
	Хворий 30 років скаржиться на судоми в м'язах щелепи та верхньої частини тулубу. За 4 
	доби до хвороби отримав колоту  рану  правої  кисті. Об'єктивно:Сардонічна посмішка. 
	Двохсторонній тризм. Тонічне скорочення  м'язів  шиї, спини та живота. На тилі правої 
	кисті рана розміром до 3 см, болюча при промацуванні. При цьому з'являються 
	інтенсивні клонічні судоми м'язів. ЧД-20. Пульс 100, АТ-110/65 мм рт.ст. Свідомість не 
	потьмарена. Який медичний захід найперший?  
A	Введення літичної суміши  
B	Введення міореляксантів  
C	Хірургічної обробки рані  
D	Введення протиправцевої сироватки  
E	Антибіотикотерапії  


 	250
	У хворої 35 років після частого проносу протягом доби  відзначається сухість язика та слизових, зниження тургору шкіри, пульс -100, АТ-90/55, ЧД-26. Що потрібно зробити першочергово?
A	Ввести "Трисоіль" внутрішньовенно  
B	Ввести розчин натрію хлоріда 0,9% в/о
C	Ввести 5% розчин глюкози в/в 
D	Промити шлунок  
E	Дати ентеросорбенти  


 	251
	У хворого 32 років з’явилися загальна слабкість, пітливість, відчуття печіння та м’язові 
	посмикування в правій стопі, яка була травмована за три дні до цього під час прогулянки 
	в лісі. При поступленні до стаціонару to тіла 37,1oС, куточки рота відтягнуті догори, очні 
	щілини звужені, дрібні зморшки в куточках очей та на лобі. Права стопа набрякла, 
	гіперемійована, на підошві – колота рана. Тонус м’язів рук і ніг, за винятком кистей і стоп,
	 тулуба значно підвищений. Під час огляду з’явилися генералізовані судоми. Яку 
	невідкладну допомогу потрібно надати хворому?  
A	застосування хлоралгідрату, нейролепаналгезія  та введення лікувальної сироватки       
	    
B	введення лікувальної сироватки та первинна хірургічна обробка рани  
C	застосування міорелаксантів та переведення на ШВЛ  
D	первинна хірургічна обробка та введення спазмолітиків  
E	введення пеніциліну  


 	252
	У хворого 21 року після 3-х діб нежиті та помірного болю в горлі з’явилось раптово 
	підвищення температури тіла до 40°С із ознобом, сильна слабкість, запаморочення. 
	При обстеженні виявлено зниження артеріального тиску до 90/ 60 мм рт. ст. Та 
	температури тіла до 36,0oС, тахікардію, геморагічний висип на тулубі та кінцівках. Що за 
	ускладнення розвилось у хворого?  
A	Інфекційно-токсичний шок  
B	Гіповолемічний шок  
C	Анафілактичний шок  
D	Гостра серцева недостатність  
E	Гостра ниркова недостатність  


 	253
	Хворий 25 років, 1-й день хвороби: Т-39,5oС, різкий головний біль, нудота, 
	блювання,менінгеальний синдром, на кінцівках геморагічний висип, ЧСС-120/хв, АТ-80/ 50 мм рт.ст.  Який діагноз найбільш ймовірний?  
A	Менінгококова хвороба  
B	Субарахноідальний крововилив  
C	Легіонельоз  
D	Туберкульозний менінгит  
E	Стафілококовий сепсіс  


 	254
	Хвора 18 років, 1-й день хвороби, стан вкрай тяжкий: адинамія, 
	прострація,Т-36oC,численні геморагічні  висипи на кінцівках, тулубі, сідницях. 
	Менінгеальний синдром помірний. ЧСС-130/хв. АТ-60/20 мм рт.ст. Початок хвороби був 
	раптовим, озноб, Т-39oC, головний біль, критичне погіршення стану протягом декількох 
	годин. Напередодні 3 дні відчувала легкій біль у горлі, закладання носа. Який буде 
	антибіотик першого вибіру?  
A	Левоміцетина сукцинат натрія  
B	Пеніцилін  
C	Ампіокс  
D	Цефалоспоріни 2-ої генерації  
E	Гентаміцин  


 	255
	Хвора 28 р., 3-я доба хвороби, Т0 тіла 38,7oС, стан тяжкий: збуджена, бліда, акроціаноз;
	 рухливість крил носу та втягнення над- та підключичних ямок на вдиху, інспіраторна 
	задишка; голос афонічний, кашель беззвучний; набряк шиї до середини, застійна 
	гіперемія в ротоглотці, набряк мигдаликів та uvula, щільне сіре нашарування на мигдаликах та передніх дужках, при ларингоскопії – нашарування на голосових складках; тахікардія, тони серця приглушені; тахіпноє, дихання чути на відстані; гіпотонія. Невідкладний захід?
A	Трахеотомія  
B	Пеніцилін  
C	Еритроміцин  
D	Тетрациклін  
E	Цефтріаксон  


 	256
	У хворого  53 р., доставленого в стаціонар бригадою ”швидкої допомоги” з рясними 
	водянистими випорожненнями до 10 разів на добу, бурчанням у животі, спрагою, сухістю 
	язика, шкіри, незначною тахікардією (90/хв) та гіпотонією (100/60 мм рт.ст.) 
	запідозрена холера. З якою швидкістю слід вводити перорально глюкозо-сольові 
	розчини?  
A	* по 15-20 мл з інтервалом 3-5 хвилин  
B	По 50 мл кожні 3-5 хвилин  
C	По 100 мл кожні 30 хвилин  
D	По 200 мл щогодини  
E	По чайній ложці кожні 10 хвилин   


 	257
	У хворого 54 років, який близько 4-х років хворіє на цироз печінки під час обстеження на 
	приймальному покої з’явилося блювання, запаморочення, неадекватна реакція, після 
	чого втратив свідомість. Об-но: шкіра жовтушна, „печінковий” запах з рота. П= 54 на 
	хвилину, слабкого наповнення. Тони серця ослаблені. Живіт дещо збільшений у розмірі. 
	Печінка не пальпується. Селезінка +3см. Пастозність гомілок. Який з наведених 
	сечогінних засобів слід використати в даному випадку?  
A	*Манітол   
B	Гіпотіазид  
C	Фуросемід  
D	Верошпірон  
E	Діакарб  


 	258
	У хворого з гострим інфарктом міокарда з‘явились скарги на серцебиття, трясовицю, загальну слабкість. В анамнезі гіпертонічна хвороба. Загальний стан важкий, АТ 200/160 мм рт.ст., пульс 90/хв., ритмічний. Дихання везикулярне. Набряки відсутні. З якого препарату треба розпочати лікування?  
A	Нітрогліцерин, в/в.  
B	Клофелін, в/м.  
C	Верапаміл, в/в.  
D	Еуфілін, в\в.  
E	Дібазол в/м.  


 	259
	Хворий на інфаркт міокарда скаржиться на виражену задуху, піняве харкотиння. 
	Загальний стан важкий, АТ 90/75 мм рт.ст., пульс 120/хв., ритмічний. Тони серця 
	ослаблені, акцент ІІ тона над легеневою артерією, в нижніх відділах багато чисельні 
	вологі хрипи. Який препарат доцільно призначати хворому?  
A	Дофамин
B	Стофантин.  
C	Анаприлін.  
D	Пентамін.  
E	Ділтеазем.  


 	260
	Хворий поступив зі скаргами на напад серцебиття, задуху, перебої в роботі серця,  такий 
	стан спостерігались і раніше. На ЕКГ: миготлива аритмія, ЧСС 160/хв. За даними 
	ЕхоКГ: зниження фракції викиду до 45%. З якого препарату доцільно надавати 
	невідкладну допомогу?    
A	Дигоксин
B	Анаприлін.  
C	Верапаміл.  
D	Новокаїнамід.  
E	Кордарон.  


 	261
	Хворий скаржаться на біль в ділянці прямої кишки при дефекації, яскраво-червону кров 
	на калових масах, яка з‘являється на початку акту дефекації, закрепи. Загальний стан 
	задовільний. Тони серця ритмічні, ЧСС 74/хв. Живіт м’який, не болючий. Яке інструментальне дослідження найбільш інформативне для остаточного виставлення діагнозу?  
A	*Ректоскопія.  
B	Пальцеве дослідження прямої кишки.  
C	Ірігоскопія.  
D	Копрограма.  
E	Фіброколоноскопія.  


 	262
	Хворий після приема доксозазина при вставанні з ліжка відчув запаморочення. 
	Свідомість загальмована. Шкірні покрови бліді, холодні. АТ- 75/40 мм рт.ст., пульс погано 
	пальпується більше 120/хв. Тони серця значно ослаблені. Дихання часте, везикулярне. Живіт м’який, не болючий. В якому положенні хворого слід надавати невідкладну допомогу?  
A	Горизонтальне положення з приподнятим нижнім кінцем  
B	Горизонтальне положення з приподнятим верхнім кінцем.  
C	Сидячи біля відкритого вікна.  
D	В колінно-ліктьовому положенні.  
E	Горизонтальне на лівому боці.  


 	263
	Хворий С, 43 років, після стрибка з висоти раптово відчув різкий біль у правій половині 
	грудної клітки, сухий кашель, задишку. Об-но: ЧСС 120/хв. АТ 80/60 мм.рт.ст. ЧД – 34/хв. права половина грудної клітки збільшена в об’ємі, перкуторно-тимпанічний звук дихання не вислуховується. Рентгенологічно - лінія вісцеральної плеври зправа наближена до кореня, назовні від неї легеневий малюнок не визначається. Ваш діагноз?
A	*Правобічний напружений пневмоторакс  
B	Правобічна гостра превмонія  
C	Правобічний сухий плеврит  
D	Тромбоемболія легеневої артерії  
E	Правобічний ексудативний плеврит  


 	264
	Хворий 28 років тривалий час хворіє на епілепсію. Після порушення режиму лікування у 
	нього з’явилися часті великі судомні напади, між якими хворий залишається 
	непритомним. На больові подразники не реагує. Зіниці вузькі, реакція на світло квола. 
	Тонус м’язів знижений. Визначіть психопатологічний стан.  
A	Епілептичний статус   
B	Гіпоглікемічна кома  
C	Гіперглікемічна кома  
D	Кома внаслідок інтоксикації.  
E	Алкогольна кома.  


 	265
	У хворого на епілепсію з’явились постійні великі судомні напади з тонічними і 
	клонічними судомами, між якими хворий залишається непритомним. На доторкання і 
	больові подразники не реагує. Зіниці вузькі, реакція на світло квола. З якого препарату 
	необхідно розпочати надання невідкладної допомоги?  
A	Сибазону   
B	Аміназину  
C	Дімедролу  
D	Барбовал
E	Ардуан


 	
266
	У хворої 19 років з дитинства спостерігаються судомні напади тривалістю до 3 хв., з 
	втратою свідомості. У день поступлення в стаціонар у неї ввечері з’явилися судомні 
	напади, між якими залишалася непритомною. На доторкання і больові подразники не 
	реагує, реакція зіниць на світло відсутня. Визначить психопатологічний стан.  
A	епілептичний статус  
B	гіперглікемічна кома  
C	істеричний напад  
D	алкогольне сп’яніння   
E	гіпоглікемічна кома  


 	267
	У хворої протягом 2-х годин спостерігаються дуже часті напади, під час яких вона 
	знаходиться в одному положенні, погляд її спрямований в одну точку, а в окремих м’язах 
	обличчя і рук постійно виникають короткочасні недовільні посмикування. Свідомість у 
	хворої весь час порушена. Ваша тактика?  
A	*госпіталізація в реанімаційне відділення  
B	Госпіталізація в психіатричне відділення  
C	Госпіталізація в неврологічне відділення  
D	Призначення амбулаторного лікування  
E	Призначення консультації лікаря-епілептолога  


 	268
	Хворий 38 років тривалий час хворіє на епілепсію. Вранці виникли часті великі судомні 
	напади, в перервах між якими він залишався непритомним. На доторкання і больові 
	подразники не реагує. Зіниці вузькі, реакція на світло квола. Тонус м’язів знижений.  
	Наявні ознаки порушення дихання. З яких заходів необхідно розпочати надання 
	невідкладної допомоги?  
A	*відновлення прохідності дихальних шляхів  
B	попередження травматизації голови  
C	проведення протисудомної терапії  
D	проведення дегідратаційної терапії  
E	проведення люмбальної пункції  


 	269
	Бригадою швидкої медичної допомоги надається допомога чоловікові, віком 25-30 років. 
	Свідомость відсутня, зіниці звужені, не реагують на світло, ціаноз, дихання поверхневе, 
	частота дихань 8-10 за хвилину. Проводиться допоміжна штучна вентиляція легень мішком “Амбу” Які із перерахованих лікарських засобів необхідно використати в першу чергу?  
A	*Налоксон  
B	Фізостигмін  
C	Флумазеніл  
D	Кордіамін  
E	Бемегрид  


 	270
	Хворий С., 27 років. У сім’ї часті конфлікти сексуального характеру, тривалий час 
	зловживає алкоголем. Об’єктивно: тривожний, метушливий, заглядає під ліжко, щось 
	струшує з ковдри і топче ногами. На підлозі „бачить мишей, щурів”. Алопсихічно 
	дезорієнтований. Ваш діагноз?  
A	*Алкогольний делірій  
B	Травматичний делірій  
C	Реактивний психоз  
D	Інфекційний психоз  
E	Епілептичний статус  


 	271
	У хворого 21 року діагностовано гострий гломерулонефрит, що ускладнився нирковою 
	недостатністю. Об-но: хворий в'ялий, загальмований; пульс – 66/хв., AT- 130/110 мм рт.ст., ЧД – 24/хв. Виражена м'язова слабкість. Добовий діурез - 75 мл сечі; креатинін плазми крові - 1100 мкмоль/л, сечовина - 25 ммоль/л. ЕКГ - комплекси QRS розширені, сегмент S-T зміщений нижче ізолінії, високі та симетричні зубці Т. Які зміни з боку іонограми Ви очікуєте отримати в цього хворого?  
A	*Гіперкаліємія, гіпонатріємія, гіпокальціємія  
B	Гіпокаліємія, гіпернатріємія, гіпокальціємія  
C	Гіпокаліємія, гіпонатріємія, гіпокальціємія  
D	Гіпокаліємія, гіпернатріємія, гіперкальціємія  
E	Гіперкаліємія, гіпернатріємія, гіперкальціємія  


 	272
	У хворого 21 року діагностовано гострий гломерулонефрит, що ускладнився гострою 
	нирковою недостатністю. Об'єктивно: пульс – 66/хв., AT - 130/110 мм.рт.ст. За добу 
	виділив 75 мл сечі, калій крові - 7,3 ммоль/л, креатинін 1100 мкмоль/л, сечовина - 25 
	ммоль/л. Який лікувальний захід необхідно провести хворому в першу чергу?  
A	*Гемодіаліз   
B	Оперативне втручання   
C	Антистрептококову терапію  
D	Корекцію вмісту калію  
E	Корекцію антигіпертинзивної терапії  


 	273
	Хвора А. на цукровий діабет хворіє 10 років, знаходиться у комі. Об-но: шкіра суха, 
	дихання шумне, запах ацетону у видиханому повітрі. АТ- 100/60 мм рт.ст. Пульс 90/хв., 
	рН крові – 7,2. Ваш діагноз?  
A	*Кетоацидотична    
B	Гіпоглікемічна  
C	Гіперосмолярна  
D	Молочнокисла  
E	Мозкова (інсульт)  


 	274
	Хворий А., 48 років, спостерігається з приводу цирозу печінки впродовж 10 років. 
	Поступово з’явились скарги на сонливість, відмову від прийому їжі, запаморочення, 
	кровоточивість ясен та носові кровотечі. Об-но: атаксія, “печінковий” запах з рота, 
	гіперрефлексія, жовтяниця, асцит, спленомегалія. Лабораторні дані: тромбоцити 120 
	тис., протр.індекс – 56%, альбуміни 32%, глобуліни, білірубін 116, АЛТ –1,5, АСТ – 1,2 
	ммоль/лхг  Яке із ускладнень розвинулось у хворого?  
A	*Гостра печінкова недостатність  
B	Кровотеча із варикозно розширених вен стравоходу  
C	Асцит-перитоніт  
D	Рак печінки  
E	Тромбоз ворітної вени  


 	275
	Хвора І., 28 років, поступила у нефрологічне відділення після отруєння з ознаками 
	анасарки. Протягом 2 днів діурез 50 мл на добу, загальна слабкість. Креатинін крові – 
	350 мколь/мл, сечовина – 11 ммоль/л. Клубочкова фільтрація – 10 мл/хв. На УЗД в 	сечовому міхурі сечі немає. Нирки нормальних розмірів. Яке ускладнення розвинулося у 
	хворої?  
A	*Гостра ниркова недостатність  
B	Гострий гломерулонефрит. Нефротичний синдром  
C	Хронічна ниркова недостатність  
D	Гострий гломерулонефрит, сечовий синдром  
E	Підгострий злоякісний гломерулонефрит  


 	276
	Хвора 28 років. Скарги на біль у животі який супроводжується кривавим блюванням, 
	лихоманкою, дрібними висипаннями на ногах, болем у суглобах. Об-но: петехії різної 
	інтенсивності на кінцівках, живіт м(який, здутий, болючий по ходу кишечника. Гомілкові 
	суглоби припухші, гарячі на дотик, лей.- 10,2х109/л, ЦІК-249 у.о., тром. 258х109/л. Ваш діагноз?  
A	Геморагічний васкуліт  
B	Виразкова хвороба шлунка  
C	Портальна гіпертензія  
D	Тромбоцитопенічна пурпура  
E	Неспецифічний виразковий коліт  


 	277
	Юнак 17 років під час їжі несподівано закашлявся. Об-но: виражений ціаноз, хворий збуджений, дихання неефективне, відмічається тахікардія. Ваші дії?  
A	* Застосувати прийом Геймліха
B	Провести негайно трахеостомію підручними засобами  
C	Провести терміново інтубацію трахеї  
D	Звільнити ротову порожнину від їжі та слизу  
E	Почати проводити штучне дихання “рот в рот” або “рот в ніс”  


 	278
	У хворої Д., 48 років, діагностовано дольову пневмонію. Від госпіталізації та застосування
	 антибіотиків категорично відмовилась. Об-но: посилились ціаноз та задишка ЧД 40/хв, ЧСС 120/хв., АТ 70/30 мм рт.ст, добовий діурез 200 мл, РСО2 крові 34 мм рт.ст., на шкірі гомілок петехіальна висипка. Чим зумовлено важкість стану хворої?  
A	Інфекційно-токсичним шоком  
B	Гіпоксичною комою  
C	Анафілактичним шоком  
D	Гострою нирковою недостатністю  
E	Геморагічним васкулітом  


 	279
	Хворий К., 60 років, хворіє на цукровий діабет 5 років. Стан погіршився після перенесеного гострого ентероколіту. Об-но: шкіра суха, язик сухий, обкладений білим нашаруванням, дихання поверхневе, запаху ацетону у повітрі не відчувається. У хворого нудота, проноси. Вірогідний діагноз?  
A	Гіперосмолярна кома  
B	Кетоацидотична кома  
C	Лактоцидотична кома  
D	Гіпоглікемічна кома  
E	Церебральна кома  


 	280
	Хворий, 25 років, хворіє на цукровий діабет впродовж 5 років. На інсулінотерапії. Після 
	перенесеної ГРВІ стан погіршився, діабетичні прояви посилились. З’явився біль у животі,
	 нудота, блювання. Свідомість відсутня, шкіра  та язик сухі. Дихання шумне. Печінка збільшена. Глюкоза крові – 28 ммоль/л, реакція на ацетон різко позитивна. Попередній 
	діагноз?  
A	Кетоацидотична кома  
B	Лактацидемічна кома  
C	Діабетичний кето ацидоз  
D	Гіперосмолярна кома  
E	Печінкова кома  


 	281
	У хворого 27 років на хронічний вірусний гепатит С, з’явилися ейфорія, дезорієнтація, які 
	змінилися сонливістю, сплутаною свідомістю, на шкірі - геморагічні висипання, сліди 
	розчісувань, носова кровотеча, з рота - солодкий запах, ЧСС 120/хв, АТ 90/60 мм рт.ст., 
	Нв 86 г/л, загальний білірубін 202 мкмоль/л, креатинін 167 мкмоль/л, сечовина - 10 
	ммоль/л.  Найбільш вірогідне ускладнення?    
A	*Гостра печінкова недостатність    
B	Гостра наднирникова недостатність  
C	Геморагічний васкуліт    
D	Гостра ниркова недостатність    
E	Гіпоглікемічна кома    


 	282
	Хворий 30 років, під час гемотрансфузії 200 мл еритроцитарної маси почав скаржитись 
	на головний біль, біль у попереку, дзвін у вухах, запаморочення. Симптоми наростали. 
	Трансфузію припинили. Діагностовано, що була проведена гемотрансфузія іншої групи 
	крові. Який провідний клінічний синдром може призвести до смерті хворого впродовж 
	2-7 діб від розвитку даного ускладнення?    
A	*Гостра ниркова недостатність    
B	Набряк легенів  
C	Кардіогенний шок  
D	Тромбоемболія легеневої артерії  
E	Пірогенна реакція  


 	283
	Хворий 24 років раптово відчув виражену слабкість, нудоту, після чого почалось 
	блювання з домішками крові. В анамнезі: 4 роки виразкова хвороба 12 палої кишки та 
	наявність гемофілії А. При обстеженні: виражена болючість в епігастрії. ЧСС – 120/хв, АТ 
	100/60 мм рт.ст. В крові: Ер. 2,3х1012/л, Нв 98 г/л, КП-0,9, лейк- 8,3х109/л, ШЗЕ-10 мм/год. 
	Найбільш ефективний патогенетичний засіб для зменшення кровотечі в даному випадку?    
A	Кріопреципітат  
B	Амінокапронова кислота  
C	Заморожена плазма  
D	Хірургічне втручання  
E	Діцинон  


 	284
	Хворий Н., 40 р., скаржиться на виражену задишку, біль в лівій половині грудної клітки,  
	сухий кашель. Захворів раптово годину тому після підняття важкого грузу. Об-но: ціаноз, 
	дихання поверхневе, 34/хв, зліва над легенею тимпанічний перкуторний звук, 
	аускультативно - дихання не проводиться. Попередній  діагноз?  
A	*Лівобічний спонтанний пневмоторакс  
B	Лівобічний ексудативний плеврит  
C	Тромбоемболія легеневої артерії  
D	Лівобічна плевропневмонія  
E	Астматичний статус  


 	285
	Хвора С., 52 р., вкрай важкий стан. 3 дні тому їла невідомі гриби. Об-но: хвора 
	загальмована, марить, t0 37,60С, АТ 90/60 мм рт ст, печінковий запах з рота, шкірні 
	геморагії, жовтяниця, судомні посмикування окремих м’язевих груп.  Живіт м’який, 
	болючий в правому підребер’ї. Розмір печінки по середньоключичній лінії 13 см. Який 
	стан розвинувся у хворої?  
A	*Гостра печінково-клітинна недостатність  
B	Геморагічний інсульт  
C	Перитоніт  
D	Кишкова непрохідність  
E	Тромбоемболія мезентеріальних судин  


 	286
	У хворої М., 33 р., діагностовано пароксизм суправентрикулярної тахікардії. Зразу після 
	швидкого в/в введення 10мл 10% розчину новокаїнаміду у хворої з’явились слабість, 
	потемніння в очах, холодний піт, вона втратила свідомість. Об-но: блідість, АТ 60/40 мм рт.ст, Ps 120/хв, слабкого наповнення, серцеві тони приглушені. Яке виникло ускладнення?
A	Колапс  
B	Кардіогенний шок  
C	Тромбоемболія легеневої артерії  
D	Порушення мозкового кровообігу  
E	Серцева астма  


 	287
	Хв-ий без свідомості. Об-но: жовтушність шкіри і склер, “печінковий запах” з рота, шкірні 
	геморагії, судомні посмикування окремих м’язів. Рs – 112/хв. АТ 80/55 мм рт.ст. Тони 
	серця ритмічні, ослаблені. Печінка виступає на 8 см з-під реберної дуги, щільна, край 
	гострий. Ан. крові: ер.- 2,4х1012/л, Нb – 82 г/л, Л– 12,9х109/л, ШЗЕ – 36 мм/год, білірубін 
	230 мкмоль/л, АлАТ – 2,79 ммоль/лхг, АсАТ – 1,84 ммоль/лхг. Який симптом ровинувся у 
	хворого?  
A	*Гостра печінкова недостатність  
B	Гостре порушення мозкового кровообігу  
C	Гостра алкогольна інтоксикація  
D	Гостра серцево-судинна недостатність  
E	Гостра ниркова недостатність  


 	288
	Лікаря викликали до 18-річного юнака з повторними тоніко-клонічними судомами, які 
	супроводжувалися втратою свідомості. Який препарат необхідно застоствувати в першу чергу?   
A	*Седуксен 0,5% 2-4 мл  
B	Гексенал 1% 300 мг  
C	Дроперідол 0,25% 1,0 мл   
D	Оксибутірат натрия 20% - 10,0 мл
E	Аминазін 2,5% - 1,0 мл


 	289
	Бригадою ШМД доставлений хворий, який частково дезорієнтований у місці, сонливий, 
	млявий, загальмований, байдужий, на запитання дає односкладні та уповільнені 
	відповіді, інструкції виконує не повністю. Рефлекси збережені, на больове подразнення 
	виникає цілеспрямована захисна реакція.  Ваша оцінка глибини порушеної свідомості?  
A	*Оглушення  
B	Сопор  
C	Кома помірна  
D	Кома глибока  
E	Кома позамежна  


 	290
	Бригадою ШМД доставлений хворий без свідомості, у якого при больових подразненнях 
	виникають координовані захисні рухи рукою, незрозумілі звуки. Хворий чітко сонливий. 
	Зіничні, кореальні та глибокі рефлекси збережені. Контроль за функцією тазових органів 
	порушений. Вітальні функції збережені.  Ваша оцінка глибини порушеної свідомості?  
A	*Сопор  
B	Оглушення  
C	Кома помірна  
D	Кома глибока  
E	Кома позамежна  


 	291
	Хворий 36 років систематично вживає алкоголь. На п’ятий день після чергового запою 
	вночі заявив рідним, що в кімнаті повнісінько мишей і пацюків, був збудженим, 
	дезорієнтованим в місті, відчував страх. Температура – 37,8оC, ЧСС – 120/хв., АТ 
	140/90 мм рт.ст. Визначте попередній діагноз захворювання  
A	*Алкогольний делірій  
B	Інфекційний психоз  
C	Абстинентний синдром
D	Психоз виснаження  
E	Патологічне сп’яніння  


 	292
	У хворого 34 років порушився сон, знизився апетит, з’явились відраза до їжі, нудота в 
	ранкові години, став дратівливим, емоційно напруженим, знизився настрій. 
	Спостерігається тремор рук, тахікардія, гіпергідроз, сухість у роті. Зловживає 
	алкогольними напоями більше 5 років, останній прийом алкоголю – 12 год. тому 
	Визначить психопатологічний синдром  
A	*Абстинентний синдром  
B	Деліріозний синдром  
C	Галюцинаторний синдром  
D	Аментивний синдром  
E	Депресивний синдром  


 	293
	Хворий 42 років через 10 годин після останнього прийому алкоголю майже не спав, 
	з’явились болі в серці, головокружіння, нудота, гіпергідроз, тремор рук, тахікардія, став 
	тривожним, відчував страх смерті, знизився настрій. Зловживає алкогольними напоями 
	більше 5 років. Визначте психопатологічний синдром  
A	*Абстинентний синдром  
B	Деліріозний синдром  
C	Депресивний синдром  
D	Дементний синдром  
E	Астенічний синдром  


 	294
	Хворий 46 років знаходиться на диспансерному обліку в наркологічному диспансері 
	(зловживає алкоголем). Протягом 2 днів – безсоння, з’явився страх, став тривожним, 
	збудженим, бачив страшні фігури, “схожі на чортів”, дезорієнтований в місті і часі, у 
	власній особі орієнтується. Ваша тактика:  
A	*Госпіталізація в наркологічне відділення  
B	Госпіталізація в неврологічне відділення  
C	Госпіталізація в терапевтічне відділення  
D	Госпіталізація в інфекційне відділення  
E	Госпіталізація в нейрохірургічне відділення  


 	295
	Хворий 36 років систематично вживає алкоголь. На п’ятий день після чергового запою 
	вночі з’явились складні зоогалюцинації, Хворий  збуджений, напружений, тривожний, 
	відчуває страх. Дезорієнтований в місці, часі, аллопсихічна орієнтація збережена. 
	Температура тіла– 37,8оC, ЧСС – 120/хв., АТ 140/90 мм рт.ст. Невідкладну допомогу 
	розпочинають з:  
A	*Усунення збудження та безсоння  
B	Дезінтоксикаційної терапії  
C	Попередження набряку головного мозку  
D	Зниження температури тіла  
E	Зменшення тахікардії  


 	296
	Хворий 36 років систематично вживає алкоголь. На п’ятий день після чергового запою 
	вночі з’явились складні зоогалюцинації. Хворий збуджений, напружений, тривожний, 
	відчуває страх. Дезорієнтований в місці, часі, аллопсихічна орієнтація збережена. Температура тіла– 37,8оC, ЧСС – 120/хв., АТ 140/90 мм рт.ст. Для невідкладної допомоги ввести:  
A	*Р-н сібазону 0,5% - 4 мл в/м  
B	Р-н пірацетаму 20% - 5 мл в/м  
C	Р-н дібазолу 1% - 1 мл в/м  
D	Р-н амітриптиліну 1% - 4 мл в/м  
E	Р-н анапріліну 0,1% - 1 мл в/м  


 	297
	У хворого 21 року діагностовано гострий гломерулонефрит, що ускладнився гострою 
	нирковою недостатністю. Об-но, пульс – 66/хв., AT - 130/110 мм.рт.ст. За добу виділив
	 75 мл сечі, калій крові - 7,3 ммоль/л, креатинін 1100 мкмоль/л, сечовина - 25 ммоль/л. 
	Які метод еферентної детоксикації є найбільш ефективним у даному випадку?  
A	*Гемодіаліз  
B	Плазмосорбція   
C	Гемосорбція   
D	Плазмофарез   
E	Кріоплазмофарез   


 	298
	В приймальне відділення доставлений хворий Н., 36 років, без свідомості. Брав участь у 
	ліквідації аварії на хімічному виробництві, пов'язаному з галогенованими вуглеводнями. 
	Об-но: зіниці розширені, на світло не реагують, дихання Куссмауля, ригідність м'язів 
	потилиці та кінцівок, позитивні рефлекси Бабінського, Гордона, Жуковського. Різко 
	виражена жовтяниця, петехіальна висипка. Температура тіла - 37,6oС. Яке захворювання
	 зумовило розвиток вказаного стану у хворого?  
A	*Гостра печінкова недостатність  
B	Гостра ниркова недостатність  
C	Геморагічна лихоманка  
D	Гостре порушення мозкового кровообігу  
E	Гостра наднирникова недостатність  


 	299
	У хвоpого К. внаслідок надмірного фізично_го наванта-ження в умовах переохолодження раптово з'явилися pізкий біль у гpудній клітині зліва, задуха, кашель. Об-но: шкіpа бліда, холодний піт, асіметрія гpудної клітини, тімпаніт та відсутність дихання зліва, зміщення сеpцево-судинного комплексу впpаво. Вірогідний діагноз?  
A	* Лівостоpонній пневмотоpакс   
B	Тромбоемболія легеневої артерії  
C	Гостра пневмонія  
D	Інфаркт міокарду  
E	Міозит  


 	300
	У хворого, якому 10 діб тому з приводу травми pуки була  введена протиправцева 
	сироватка, раптово з'явились слабкість, лихоманка, біль у суглобах, на шкіpі 
	плямисто-папульозний і уртикарний висип,  набpяк обличчя, ядуха, серцебиття. Над 
	легенями - сухі поширені свистячі хpипи. Тони сеpця глухі, ритмічні; пульс 102/хв; АТ - 
	90/60 мм. pт. ст. Де потрібно лікувати пацієнта?  
A	*в  відділенні інтенсивної терапії
B	в алергологічному відділенні   
C	в хірургічному відділенні  
D	в терапевтичному відділенні  
E	амбулаторно  


 	301
	У жінки, 56 pоків, що хвоpіє на цукpовий діабет і отримує інсулін, після тривалої перерви в
	 прийманні їжі стан pізко погіpшився: з'явились  слабкість, пітливість, невиpазна мова, 
	невдовзі - втрата свідомості. Об-но: коpчі кінцівок, мімічних м'язів обличчя, тонус очних 
	яблук збережений. Язик та шкіpяні покpиви вологі. Тони сеpця ослаблені. Пульс 96/хв. АТ 
	170/90 мм.pт.ст. Яке ускладнення у хворої?  
A	* Гіпоглікемична кома  
B	Кетоацидотична кома  
C	Гіперосмолярна кома  
D	Лактатемічна кома  
E	Геморагічний інсульт  


 	302
	В кваpтиpі з неспpавним пічним опаленням сусідами була знайдена непритомна 
	самотня людина похилого віку. Пpи огляді: шкіpяні покpиви яскpаво-чеpвоного кольоpу, 
	свідомість відсутня, судоми, гіпеpтеpмія до 38oС, інспіpатоpна задишка, тахікаpдія, АТ- 
	170/80 мм рт.ст. Який стан найбільш вірогідний?  
A	* Отpуєння чадним газом   
B	Гостра серцева недостатність  
C	Геморагічний інсульт  
D	Тепловий удар  
E	Епілептичний напад  


 	303
	У жінки, 23 років, яка з метою переривання вагітності прийняла якісь порошки,  
	З’явились дриж,  сильні болі в епігастрії, часта блювота, рідкий стілець,  виражена 
	слабкість. Хвора загальмована, пульс 106/хв., АТ- 105/60 мм рт. ст. Діурез знижений. В
	 яке відділення повинна бути госпіталізувана хвора?  
A	*токсикологічне   
B	реанімаційне   
C	гінекологічне   
D	урологічне   
E	терапевтичне   


 	304
	У хворого вдома після безконтрольного вживання фуросеміду за 3 години виділелося 
	5600 мл сечі. Легке запаморочення. Тургор шкіри знижений. АТ 80/60 мм рт. ст., пульс 
	108/хв. З якого розчину треба починати інфузійну терапію?   
A	* 0,9% натрію хлориду  
B	10% глюкози  
C	5% натрію гідрокарбонату  
D	1% калію хлориду  
E	7,5% натрію хлориду  


 	305
	У підлітка  15 років, з рани, яка утворилася після екстракції зуба, почалася сильна 
	кровотеча. При додатковому збиранні анамнезу, виявлено, що підліток хворіє на  
	гемофілію А. Терміново госпіталізований. Який препарат найбільш ефективний для 
	лікування такої кровотечі:   
A	*Криопреципітат  
B	Амінокапронова кислота  
C	Хлорид кальцію  
D	Вікасол  
E	Аскорутин  


 	306
	У хворої 43 років з мітральним стенозом  раптово почав-ся кашель з  пінистим харкотинням. Об-но: синюшний відтінок губ та кінчика носа. В легенях дихання послаблене, в нижніх відділках дрібнопухирчасті хрипи. ЧДР-28/хв. Тони серця глухі, миготлива аритмія. ЧСС-120/хв. Пульс-92/хв. АТ-105/60 мм рт.ст. Який стан виник у хворої?  
A	*Набряк легень  
B	Бронхіальна астма   
C	Істерична астма  
D	Серцева астма  
E	Спонтанний пневмоторакс  


 	307
	Хворий через 20 хвилин після в/в введення 1,0 мл 50% розчину анальгіну поскаржився 
	на раптове відчуття жару, різку слабкість, запаморочення. Об-но: стан  тяжкий, шкіра 
	бліда, акроціаноз, пульс слабкого наповнення,  ЧДР – 28/хв., ЧСС – 100/хв., АТ – 
	70/20 мм рт.ст. Який  препарат слід ввести хворому в першу чергу?   
A	*Адреналін  
B	Кордіамін  
C	Супрастин  
D	Преднізолон  
E	Дофамін  


 	308
	Хворий, 45 років, який страждає на бронхіальну астму, доставлений в приймальне відділення в астматичному стані. Погіршення пов’язує з початком лікування з приводу вперше виниклої стенокардії. Побічну дію якого препарата не прийняв до уваги лікар під час призначення терапії?  
A	*Пропронололу  
B	Панангіну  
C	Нітросорбіду  
D	Ловастатину  
E	Мілдронату


 	309
	У жінки 39 років, яка палить протягом 10 років та приймає пероральні контрацептиви, 
	на фоні повного благополуччя раптово з’явилася сильна задишка, біль в лівій половині 
	грудної клітки, який посилюється при диханні, серцебиття, почуття страху. При перкусії та 
	аускультації легень патологічних змін не виявлено. Ваш попередній діагноз:  
A	*Тромбоемболія легеневої артерії  
B	Трахеобронхіт  
C	Бактеріальна пневмонія  
D	Рак легень  
E	Спонтанний пневмоторакс  


 	310
	У виховательки дитячого садку, яка за характером своєї професійной діяльності годувала
	 та купала дітей, втановлено діагноз вторинного сифілісу з клінічними проявами на 
	слизовій оболонці порожнини роту та долонях. Яка Ваша тактика відносно дитячого 
	колективу?  
A	* Серологічне обстеження (РМП та пеакція Васермана)  
B	Превентивне лікування  
C	Профілактичне лікування  
D	Пробне лікування  
E	Клінічне спостереження на протязі 1 року  


 	311
	Чоловік 45 років, курець, скарг не пред’являв. Раптово почалося кровохаркання. На 
	рентгенограмі в правій легені виявили тінь 2x3 см з порожниною та вогнищами навколо. 
	Яке захворювання є вірогідним джерелом кровохаркання?   
A	* Туберкульоз легень  
B	Абсцедуюча пневмонія  
C	Рак з розпадом  
D	Загострення хронічного бронхіту  
E	Доброякісна пухлина   


 	312
	Чоловік 35 років, лікується в стаціонарі з приводу дисемінованого туберкульозу легень. 
	Після раптового погіршення стану на рентгенограмі зправа стала визначатися додаткова
	 смуга підвищеної прозорості. Назвіть ускладнення захворювання.  
A	* Спонтанний пневмоторакс  
B	Правосторонній ателектаз  
C	Ексудативний плеврит  
D	Ознаки легеневої кровотечі  
E	Правостороння пневмонія  


 	313
	Чоловік 39 років, звернувся до лікаря з приводу кровохаркання. Палить, схуднув на 5 кг. 
	Скарги на кашель, слабкість, нічну пітливість, to – 37,5oC увечері. До якого спеціаліста на 
	консультацію треба направити хворого?  
A	* Фтизіатр  
B	Онколог  
C	Терапевт  
D	Пульмонолог  
E	Хірург  


 	314
	Чоловік 40 років, лікується в стаціонарі з приводу туберкульозу легень. Скаржиться на 
	кашель з харкотинням рожевого кольору, задишку, набряки нижніх кінцівок, іноді біль у 
	серці. Раптово після нападу кашлю виникли сильний біль у грудях, посилилася задишка. 
	На рентгенограмі зліва відмічається край легені, латерально – смуга підвищеної прозорості. Яке ускладнення виникло у хворого?  
A	* Спонтанний пневмоторакс  
B	Гостре легеневе серце  
C	Перші ознаки легеневої кровотечі  
D	Хронічне легеневе серце  
E	Застійні явища в легенях  


 	315
	Дівчину 18 років було вийнято з річки через 5 хвилин після утоплення. Дихання та серцеві
	 скорочення не визначаються. У порожнині рота  водорості, мул. Яких заходів треба 
	вдатися в першу чергу?   
A	* Очистити дихальні шляхи  
B	Штучна вентиляція легенів  
C	Закритий масаж серця  
D	Натискання на епігастральну область  
E	Введення повітропровіда  


 	316
	Чоловік 60 років, що стаждає на миготливу аритмію скаржиться на раптово виниклу 
	задишку, біль у грудях, бухикання. Спостерігається синюха верхньої половини грудної 
	клітки у виді трикутника, вени шиї набряклі. АТ 200/100 мм рт.ст., пульс 110/хв. Який препарат треба ввести хворму першочергово?   
A	*Стрептокиназа
B	Аспирин
C	Плавикс
D	Дібазол  
E	Дроперідол  


 	317
	До лікаря звернувся постраждалий, який помилково  випив 20 мл чотирьоххлориcтого 
	вуглецю. Хворий скаржиться на головний біль, запаморочення. АТ 90/40 мм рт. ст., пульс 
	110/хв. Дихання самостійне, адекватне. Що треба зробити в першу чергу?   
A	* Промивання шлунку  
B	Інфузійна терапія  
C	Форсований діурез  
D	Переривчастий плазмаферез  
E	Безперервна ультрафільтрація  


 	318
	Постраждала 22 років під час прогулянки в лісі булі вжалена змією. Через 8 годин 
	відмічається запаморочення, шкірні пориви бліді, холодні на дотик. Права рука набрякла
	 та ціанотична від пальців до плеча. АТ 70/40 мм рт.ст., пульс 122/хв., частота дихання 22/хв. Яку невідкладну допомогу треба виконати в першу чергу?   
A	* Інфузійну терапію  
B	Форсований діурез  
C	Гострий гемодіаліз  
D	Введення антитоксичної сироватки  
E	Переривчастий плазмаферез  


 	319
	Доставлений чоловік 40 років, який був уражений блискавкою. Дихання 8/хв., частота
	 серцевих скорочень 60/хв. Які лікувальні заходи треба першочергово провести в даному випадку?  
A	* Штучна вентиляція легенів  
B	Введення дихальних аналептиків  
C	Введення атропіну сульфату  
D	Введення адреналіну гідрохлориду  
E	Електродефібріляція  


 	320
	Хворий С. 24 років госпіталізований до лікарні без свідомості, Зі слів дружини, захворів 
	учора ввечері коли з’явився сильний головний біль, підвищилась температура до 40 
	градусів, багаторазове блювання, сьогодні вранці втратив свідомість. При огляді 
	визначаються позитивні менінгеальні симптоми,  на шкірі кінцівок поодинока 
	геморагічна висипка. Температура 40,5, А/Т -  130/85 мм.рт.ст.. Яке дослідження 
	дозволить уточнити діагноз  
A	*Люмбальна пункція  
B	Рентгенологічне дослідження голови  
C	Загальний аналіз крові  
D	Глюкоза крові  
E	Сечовина крові  


 	321
	Хворого, 23 років, третій день непокоїть багаторазове блювання без попередньої нудоти,
	 частий пронос рясними випорожненнями, що мають вигляд “рисового відвару”. Голос 
	афонічний, акроціаноз, А/Т 30/0 мм.рт. ст., температура 35,8 градусів. Складка шкіри на 
	животі довго не розправляється. Пальпація живота безболісна. Який діагноз найбільш 
	вірогідний у хворого?  
A	*Холера  
B	Сальмонельоз  
C	Харчова токсикоінфекція  
D	Дизентерія  
E	Кампілобактеріоз  


 	322
	У чоловіка 43 років, через 3 дні після розділки туші корови вимушеного забою на правій 
	кисті з`явилося свербляче п’ятно,  потім міхурець на місці якого утворився безболісний 
	карбункул діаметром до 3 см та набряк, який сягає ліктя. Температура  до 37,8oC. Який 
	діагноз у хворого?  
A	* Сибірка  
B	Бешиха  
C	Еризипелоїд  
D	Флегмона  
E	Карбункул  


 	323
	Чоловік 19 років з суїцидальною метою одноразово вжив  25 таблеток осарсолу, що 
	тривало зберігався. Через 2 години відчув сильний біль в животі. Відмічалося блювання, 
	холероподібний пронос. Втратив свідомість. Які невідкладні заходи повинні бути 
	проведені в першу чергу?  
A	* Промивання шлунку  
B	Інфузійна терапія  
C	Форсований діурез  
D	Призначення активованого вугілля  
E	Призначення преднізолону  


 	324
	Хворий на перитоніт 40 років звернувся за медичною допомогою на 5 день після початку 
	больового синдрому, блювання. Тургор шкіри знижений, АТ 70/40 мм рт. ст. Пульс 124/хв., температура тіла 38,5оС. Діурез відсутній. З якого інфузійного розчину повинно 
	почати  внутрішньовенне ?  
A	* 0,9\% натрію хлориду  
B	10\% глюкози  
C	4\% натрію гідрокарбонату  
D	1\% калію хлориду  
E	3\% розчину натрію хлориду  


 	325
	Чоловік 53 років, що регулярно зловживав алкоголем, скаржився на головний біль, 
	слабкість, безсоння, потім почав марити, втратив свідомість. При огляді субіктерічність 
	склер. Печінка щільна, не збільшена. Кома I. Якого виду кома у хворого?  
A	*  Печінкова  
B	Уремічна  
C	Гіперосмолярна  
D	Кетоацидотична  
E	Лактацидемічна  


 	326
	Хворий 49 років відчув інтенсивний біль  за грудиною давлячого характеру з ірадіацією в 
	ліву руку. Вживання 3 табл. нітрогліцерину знеболюючого ефекту не дало. На ЕКГ - 
	з’явилась  елевація сегменту ST на 10 мм. З якого препарату слід розпочати лікування 
	для відновлення коронарного кровообігу?  
A	* Стрептокіназа.  
B	Гепарин   
C	Фраксіпарин  
D	Аспірин  
E	Фенілін  


 	327
	У хворого 68 років з гіпертензивним кризом  раптово  з'явився гострий біль  біль за 
	грудиною, задишка .Об-но: тахіпное,  пульс 90/xв., АТ-180/120 мм рт.ст., над легенями 
	–маса вологих різнокаліберних хрипів. На ЕКГ-картина гострого інфаркту міокарду. З 
	якого препарату слід розпочати  лікування ?  
A	* Нітрогліцерин
B	Еуфілін   
C	Морфін  
D	Обзидан   
E	Строфантин  


 	328
	Хвора на тромбофлебіт поскаржилась на гострий біль в грудній клітці, задишку, кашель з 
	прожилками крові. Об-но: здуття шийних вен, блідість шкіри. Акцент 2 тону над легеневою
	 артерією. ЧСС-118/хв, АТ 110/70 мм.рт ст. На ЕКГ- перевантаження правих відділів серця .
	 Який патологічний стан розвинувся у хворої?  
A	* Тромбоемболія легеневої артерії  
B	Повторний інфаркт міокарду  
C	Астматичний стан  
D	Спонтанний пневмоторакс  
E	Крупозна пневмонія  


 	329
	У хворої 56 років, яка   страждає на артеріальну гіпертензію  раптово підвищився АТ, 
	з'явились гострий стискаючий біль за грудиною, який віддавав у міжлопаткову ділянку, та
	  ядуха. Об-но: гіперемія шкіри, тони серця звучні, систолічний шум над аортою. ЧСС 94/хв., АТ - 230/120 мм. рт. ст. Який патологічний стан розвинувся у хворої?  
A	*Гіпертонічний криз  
B	Стенокардія  
C	Інфаркт міокарда  
D	Феохромоцитомний криз  
E	Тромбоемболія легеневої артерії  


 	330
	Лікар оглянув хворого на місті ДТП. Мужчина 25 років, скарг не пред’являє. Об’єктивно: АТ
	 110/70 мм рт.ст., ЧСС 48/хв; загальмований, менінгеальних ознак немає, анізокорія, 
	анізорефлексія. Права нижня кінцівка ротована назовні. В правій скроневій ділянці 
	забій мяких тканин. Яка тактика лікаря? 
A	* Госпіталізація в нейрохірургічне відділення   
B	Лікування в амбулаторних умовах  
C	Госпіталізація в травматологічне відділення  
D	Госпіталізація в неврологічне відділення  
E	Госпіталізація в хірургічне відділення  


 	331
	Чоловік віком 25 років знаходиться в лікарні в звязку з епілептичними нападами. Протягом 15 хвилин відзначено 4 судомні генералізовані припадки, свідомість до хворого не поверталася. Які препарати необхідно ввести для надання невідкладної допомоги?  
A	* Протисудомні  
B	Нейролептичні  
C	Спазмолітичні
D	Дегідратаційні  
E	Ноотропні  


 	332
	Чоловік віком 58 років доставлений до лікарні в комі 1 ст.  При огляді –  синці на обличчі, 
	брадикардія, анізокорія. В тем’яній ділянці на голові – рана м’яких тканин. Куди госпіталізувати хворого?  
A	*  Нейрохірургічне відділення  
B	Реанімаційне відділення  
C	Неврологічне відділення  
D	Терапевтичне відділення  
E	Хірургічне відділення  


 	333
	До приймального відділення доставлений чоловік 25 років. Скарг не пред’являє. 
	Об’єктивно: АТ 110/70 мм рт.ст., ЧСС 48/хв; загальмований, менінгеальних симптомів 
	немає, анізокорія, анізорефлексія. В правій скроневій ділянці забій мяких тканин. Яке 
	дослідження лікар приймального відділення повинен виконати першочергово?   
A	* Рентгенографія черепа  
B	Ультразвукова доплерографія  
C	Електроенцефалографія  
D	Електрокардіографія  
E	Реоенцефалографія  


 	334
	В приймальне відділення лікарні доставлено хворого 35 років, якого знайдено на вулиці 
	без свідомості.Обєктивно: кома I ст., позитивний менінгеальний синдром, періодичне 
	психомоторне збудження.Який метод дослідження необхідно провести першочергово 
	для постановки діагноза?  
A	* Аналіз спінномозгової рідини  
B	Аналіз крові на цукор  
C	Аналіз сечі на ацетон  
D	Печінкові показники крові  
E	Ниркові показники крові  


 	335
	Хворий доставлений до лікарні в звязку з епілептичними припадками. Хворіє протягом 
	2 днів. За цей період відмічалось 4 судомних припадкив. На рентгенограмі черепа 
	вдавлений перелом правої тімяної кістки. До якого відділення госпіталізувати хворого?  
A	*  Нейрохірургічне відділення  
B	Хірургічне відділення  
C	Реанімаційне відділення  
D	Терапевтичне відділення  
E	Неврологічне відділення  


 	336
	Бригада швидкої допомоги доставила до приймального відділення жінку 38 років. Зі 
	скаргами на різкий головний біль, що зявився раптово. АТ 190/100 мм рт.ст., t= 37,3oС, 
	загальмована, менінгеальні симптоми позитивні. При люмбальній пункції – ліквор 
	кров’янистий. В яке відділення треба госпіталізувати хвору?   
A	*Нейрохірургічне  
B	Хірургічне  
C	Терапевтичне  
D	Інфекційне  
E	Неврологічне   


 	337
	Жінка 50 років доставлена в лікарню в комі. Зі слів чоловіка захворіла гостро, коли під 
	час фізичного навантаження з’явилися  гострий головний біль, слабкість правих кінцівок. 
	Потім порушилась свідомість.  Який метод дослідження необхідно провести для 
	встановлення діагнозу?  
A	* Комп’ютерна томографія головного мозку  
B	Доплерографія судин головного мозку  
C	Електроенцефалографічне дослідження  
D	Рентгенографія черепа  
E	Реоенцефалографічне дослідження  


 	338
	Жінка 50 років доставлена в лікарню з ішемічним інсультом тромботичного генезу. Хвора
	 страждає на ішемічну хворобу серця з порушенням ритму.  Препарати якої групи 
	необхідно першочергово призначити хворій?  
A	* Антикоагулянти   
B	Нестероїдні протизапальні препарати   
C	Антиагреганти   
D	Вазоактивні препарати   
E	Антиоксиданти   


 	339
	У хворої 19 років, яка страждає на шизофренію, без зовнішньої причини виник стан 
	психомоторного збудження із великою кількістю слухових  галюцинацій, агресивними 
	тенденціями на адресу оточуючих. Який невідкладний стан виник у хворої?   
A	* Галюцинаторне збудження     
B	Маніакальне збудження  
C	Кататонічне  збудження  
D	Гебефренічне збудження  
E	Істеричне збудження  


 	340
	У хворого 23 років, який страждає на шизофренію, без зовнішньої причини виник стан 
	психомоторного збудження на підставі маячних ідей переслідування та впливу, які він 
	активно висловлював, з агресивними вчинками до матері. Препарати якої з перелікованих груп доцільно було б призначити для купірування невідкладного стану?   
A	*   Нейролептики     
B	Транквілізатори  
C	Антидепресанти  
D	Психостимулятори  
E	Ноотропи  


 	341
	У хворої 32 років, раптово виник психотичний стан, який проявлявся різким підвищенням
	 настрою, психомоторним збудженням, підвищеною говірливістю, скороченням потреби у
	 сні, підвищенням сексуального потягу. Який невідкладний стан виник у хворої?  
A	*Маніакальне збудження     
B	Кататонічне збудження  
C	Галюцинаторне збудження  
D	Маячне збудження  
E	Тривожно-депресивне збудження  


 	342
	У хворого 40 років, виник психотичний стан з психомоторним збудженням, який 
	проявлявся різким підвищенням настрою, підвищеною говірливістю, скороченням 
	потреби у сні, підвищенням сексуального потягу. Які препарати з перелікованих 
	доцільно використати для купірування цього невідкладного стану?  
A	* Нейролептики     
B	Психостимулятори  
C	Транквілізатори  
D	Ноотропи  
E	Антидепресанти  


 	343
	У хворого 29 років, що переніс черепно-мозкову травму, раптово виник стан із дезорієнтацією в місці,  часі, але з орієнтацією у власній особистості, з психомотрорним збудженням, що проявляється немотивованими агресивними вчинками на адресу оточення. Які препарати з перелікованих доцільно використати для купірування цього невідкладного стану?  
A	* Нейролептики       
B	Антидепресанти  
C	Психостимулятори  
D	Ноотропи  
E	Судинні препарати  


 	344
	У хворої 26 років, яка страждає на епілепсію, без зовнішньої причини раптово виник стан
	 психомоторного збудження з неадекватною поведінкою, афектом злоби, дратівливості, 
	руйнівними діями, вибухами гніву, дезорієнтацією в місті, у часі із збереженням орієнтації
	 у власній особистості. Який невідкладний стан виник у хворої?  
A	* Епілептичне збудження  
B	Гебефренічне збудження  
C	Кататонічне збудження  
D	Галюцинаторне збудження  
E	Тривожно-депресивне збудження  


 	345
	У хворого 46 років   непритомний стан, шкіряні  покрови  бліді вологі, липучі, холодні. 
	Тони  серця  глухі, пульс  слабкого  наповнення  і  напруженості. АТ 60/20 мм рт.cт. 
	Дихання  сповільнене, поверхове з появою його патологічних форм. Зіниці  широкі, 
	реакція  на  світло  відсутня. М’язевий  тонус  знижений, сухожильні  рефлекси  вудсутні. 
	Позитивний  синдром  Бабинського, ригідність  потиличних  м’язів. Позиви до блювання.
	 Із роту різкий дух алкоголю. Недержання  сечі. Який невідкладний стан виник у хворого?  
A	* Алкогольна кома    
B	Гіпоглікемічна кома  
C	Гіперглікемічна кома  
D	Кетоацидотична кома  
E	Уремічна кома   


 	346
	Лікарем швидкої допомоги оглянута хвора 56 років, у якої після емоційного напруження 
	раптово з’явився нестерпний біль за грудниною. Об-но: шкіра бліда, акроціаноз. Кінцівки
	 холодні. АТ-100/60 мм рт.ст. На ЕКГ - підйом сегменту ST над ізолінією. Який найбільш 
	вирогідний діагноз?    
A	*ГОстрий коронарний синдром.  
B	 Тромбоемболія легеневої артерії  
C	Аневризма аорти.  
D	Стабільна стенокардія.  
E	Перикардіт.  


 	347
	До лікарні доставлено дівчину 19 років, яка з 7 років страждає на цукровий діабет I-го типу. На дні народження подруги порушила дієту та з’їла багато солодощів без додаткового введення інсуліну. Хвора непритомна, шкіра суха, м’язовий тонус знижений, дихання шумне, типа Куссмауля, з запахом ацетону, АТ= 90/60 мм рт.ст. Р= 132/хв. Який діагноз найбільш вірогідний?  
A	*Кетоацидотична кома.   
B	Гіпоглікемічна кома.  
C	Гіперосмолярна кома.  
D	Уремічна кома.  
E	Печінкова кома.  


 	348
	В поліклініку для проведення ФГДС натщесерце (їжу не приймав 12 годин) прийшов 
	хворий 28 років. На протязі 15 років хворіє на цукровий діабет I-го типу. Раптово в 
	регістратурі втратив свідомість. Виражені гіпорефлексія та потовідділення, тонус м’язів 
	підвищений, періодами клоніко-тонічні судоми. АТ=140/90 мм рт.ст. Р=124/хв. Т= 36,5оС. Який діагноз найбільш вірогіден?   
A	* Гіпоглікемічна кома.  
B	Гіперглікемічна кома.  
C	Кетоацидотична кома.  
D	Алкогольна кома.  
E	Печінкова кома.  


 	349
	Жінка 46-ти років 3 роки тому перенесла операцію - струмектомію, після якої була 
	призначена замісна терапія. Останній час препарати приймала нерегулярно, в 
	результаті чого стан різко погіршався. В коматозному стані доставлена до лікарні. 
	Об'єктивно: ЧСС- 40/хв., АТ- 50/30 мм рт.ст., to- 34,2oC. Який діагноз найбільш вірогдний?   
A	*Гіпотіреоїдна кома  
B	Гіпертіреоїдна кома  
C	Гіпоглікемічна кома  
D	Наднирникова недостатність  
E	Гіперглікемічна кома  


 	350
	Чоловіку 61 року під час проведення проби на введення антибіотик раптово з’явився 
	набряк лиця, елементи крапивниці на грудній кліці та кінцівках, затруднене дихання. Що
	 необхідно зробити в першу чергу після припинення введення антибіотика?  
A	* обколоти місце введення адреналіном  
B	відновити оцк розчином рінгера-лактата  
C	ввести еуфілін  
D	ввести преднізолон  
E	ввести дімедрол (діфенін-гідрамін)  


 	351
	Хворий 58 років після фізичної загрузки відчув загрудинний біль стискаючого характеру з 
	ірадиацією в ліву руку, нижню щелепу та ліву половину грудної клітини. Доставлений в 
	реанімаційне відділення, де встановлений діагноз гострий інфаркт міокарда. Об’єктивно 
	стан хворого тяжкий, турбує загрудинний біль стискаючого характеру, акроцианоз, 	неспокій. АД 70-30 мм рт.ст., тахікардия до 124/хв. задишка до 26/хв. Що треба зробити в першу чергу?  
A	* аналгетики, нітрати  
B	інфузійна терапія  
C	введення гормонів  
D	наркотичні аналгетики  
E	проведення тромболітичної терапії  


 	352
	У больного 29 лет, страдающего хроническим гломерулонефритом, ХПН, находящегося 
	на программном гемодиализе, резко ухудшилось состояние. Сознание спутанное, дыхание клокочущее до 42/мин, откашливает пенистую мокроту. В легких выслуживается множество влажных хрипов. АД 220/130 мм рт.ст., пульс – 120/мин. Мочи – 300 мл за сутки. Какое осложнение развилось у больного?  
A	* Острый альвеолярный отек легких.  
B	Интерстициальный отек легких.  
C	Токсический шок.  
D	Гипертонический криз.  
E	Пневмония.  


 	353
	Неизвестный около 25 лет, бессознания, доставлен в реанимационное отделение. Выраженный цианоз губ, акроцианоз. Зрачки равномерно сужены, реакция на свет вялая. Мышечный тонус резко снижен. Дыхание шумное, клокочущее с частотой 10-12/мин. Аускультативно в легких масса проводных бронхиальных хрипов. Тахикардия – 124/мин. АД 80/40 мм рт.ст.. Изо рта резкий запах алкоголя. Непроизвольное мочеиспускание, Первоочередные реанимационные мероприятия  
A	*Интубация, ИВЛ, стабилизаци гемодинамики.  
B	Промывание желудка.  
C	Детоксикация методом форсированного диуреза.  
D	Проведение гемокарбоперфузии.  
E	Инсуфляция увлажненным кислородом.  


 	354
	У больной 46 лет , страдающей ревматическим пороком сердца  появилось чувство 
	нехватки воздуха, тахипноэ. Больная возбуждена, кожа бледная, АД 140/90 мм рт.ст. Пульс 120/мин. Аускультативно: крепитирующие и влажные хрипы над легочными полями, систолический шум на верхушке. Ваш диагноз?  
A	*  отек легких.   
B	Сердечная астма.  
C	Острый бронхит  
D	Тромбоэмболия легочной артерии.  
E	Бронхиальная астма.  


 	355
	Хворий Н.53 р. потрапив до інфекційного відділення з диагнозом гострої дизентеріі. На 6 
	добу у хворого раптом з’явилась задуха. Об-но: стан хворого тяжкий. Свідомість відсутня. 
	Шкіра дифузно ціанотична, волога.  Частота дихань 32/хв., над легенями дихання 
	везикулярне, жорстке.Діяльнісь серця ритмична тони приглушені. ЧСС – 130/хв. 
	АТ-80/40 мм рт.ст. Живіт без особливостей. Олігоурія. На ЕКГ – синусова тахікардія, 
	неспецифічни зміни зубця T. Ваш попередній діагноз?  
A	*Інфекційно-токсичний шок.  
B	Тромбоемболія легеневоЇ артеріі.  
C	Спонтанний пневмоторакс.  
D	Пневмонія.  
E	Інфаркт міокарду  


 	356
	Хворий С. 60 р. знаходився в стаціонарі з приводу гіпертонічної хвороби. Після фізичного 
	навантаження з’явились різкий біль в лівій половині грудної клітки, ядуха, потім  втратив 
	свідомість. Об-но: Шкіра ,блідна, волога акроціаноз. Частота дихань 40/хв. В легенях 
	дихання везікулярне. Діяльність серця ритмична , тони глухі. ЧСС – 140/хв. АТ 70/30 мм рт.ст. Живот м’який, печінка на 1,5 нижче від реберної дуги. На ЕКГ – синусова тахікардія, патологічний зубець Q, різкийпідйом S-T над ізолінією та негативний Т у відведеннях I ,II ,AVL, V1-4. Ваш діагноз ?    
A	*Інфаркт міокарду, кардіогенний шок.  
B	Інфаркт міокарду, набряк легень.  
C	Тромбоємболія легеневої артеріі  
D	Спонтанний пневмоторакс  
E	Респіраторний дисстрес синдром  


 	357
	Хворий К. 20 р. доставлен в центральну районну лікарню з скаргами на різку слабість, 
	головний біль, нудоту, запоморочення, біль в животі. За три години до цього обробляв 
	дерева в саду інсектицидами. Об-но: шкіра волога, бронхорея, зіниці звужені, фібриляція 
	м’язів, брадикардія, АТ 160/100 мм.рт.ст. Дихання свистяче, багато крупно - і 
	дрібнопурхирцевих вологих хрипів. Якими інсектицидами було отруєння?     
A	*Фосфорорганічними  
B	Вмічующими миш’як  
C	Дустом  
D	Хлорорганічними  
E	Тетраетілсвинцом  


 	358
	Хворий К. 19 р. доставлен в міську лікарню зі  скаргами на слабість, головну біль. За 
	годину до цього фарбував автомобіль при  працюючиму двигуну. Об-но: шкіра яскраво-червона. Над легенями везикулярне  дихання, ЧД –14/хв. Тони серця 	приглушені, ЧСС- 110/хв. АТ- 80/50 мм рт.ст. Органи черевної порожнини без особливостей. Якою речовиною має місце отруєння?  
A	*Оксидом вуглеці  
B	Тетраетілсвінцем  
C	Бензолом  
D	Толуолом  
E	Фосфорорганичними речовинами  


 	359
	Хворий А. 58 р. надійшов у міську лікарню з скаргами на  першиння у горлі, різь в очах, 
	виделення редивини із носа загальну нежить. Захворів після обпилювання дерев 
	пестицидами.  Об-но:гіперемія слизових очей і носа, гіпергідроз,тремор пальців рук. В 
	легенях вислуховуються сухі свистячи хрипи. Тони серця приглушені, пульс 100/хвил. АТ 
	100/60 мм.рт.ст. Органи черевної порожнини без особливостей.Болючисть по ходу  
	нервових стовбурів. Якими інсектицидами має місце отруєння?  
A	*Хлорорганічними.  
B	Фторорганічними.  
C	Фосфорорганічними.  
D	Вмічуючими мишьяк  
E	Ртутьорганічними  


 	360
	В отделение нейрореанимации доставлена пациентка 67 лет. Состояние ухудшилось 
	дома 16 часов назад. Появилась слабость в левой руке и ноге, бульбарные нарушения. 
	При осмотре отмечается левосторонняя гемиплегия. Заключение компьютерной томографии: ишемический инсульт в правой височной области. ЧДД – 20-22/мин. АД – 160/90 мм рт.ст., пульс 102/мин., показатели сахара крови 4,8 ммоль/л.  Какие препараты не должны быть включены в протокол интенсивной терапии больной?  
A	*Ксантины, растворы глюкозы   
B	Магнезиальная терапия  
C	Метаболики и ноотропы  
D	Антикоагулянты  
E	Противоотечная терапия   


 	361
	Чоловік К., 46 років, під час проведення ремонтних робіт у кімнаті випадково доторкнувся
	 до оголених проводів передпліччям На шкірі ознаки електричніх опіків, запаморочення. 
	З’явилося рухове і мовне збудження, блідість шкіри і слизових оболонок. У яке відділенння треба госпіталізувати хворого?    
A	*Интенсивної терапії  
B	Терапевтичне  
C	Опікове  
D	Хірургічне  
E	Неврологічне  


 	362
	У Дівчини  18 років, під час плавання  виникли  судоми у кінцівках, почуття нестачі повітря
	 та почала тонути. Потерпілу витягли з води. Об-но: свідомість відсутня, колір шкіри 
	блідий, зірниці розширені, пульс на центральних (сонних) артеріях не визначається, 
	нема дихальних екскурсій  грудної клітки. Яка невідкладна допомога повинна бути 
	проведена в першу чергу?  
A	*Штучна вентиляція легенів, непрямий масаж серця  
B	Виклик бригади швидкої допомоги  
C	Забезпечення прохідності дихальних шляхів  
D	Внутрішньовенне введення діуретичних засобів  
E	Госпіталізація до реанімаційного відділення  


 	363
	Пацієнтка М., 27 років, доставлена швидкою допомогою до відділення  невідкладної 
	допомоги після того, як була ужалена бджолою, зі скаргами на локальний набряк губ, 
	повіків, захриплість голосу, лаючий кашель, прогресуюче утруднення  дихання, запаморочення. АТ 110/70 мм рт. ст. Пульс 96/хв. Яка невідкладна допомога повинна бути проведена?  
A	*Введення преднізолону   
B	Введення лазіксу  
C	Проведення гемосорбції  
D	Проведення ентеросорбції  
E	Введення контрикалу  


 	364
	У пацієнта Н., 37 років, після першого введення анальгіну  виникла загальна слабість, 
	головний біль, запаморочення,  свербіж та почервоніння шкіри, озноб, відчуття жару, 
	шум у вухах, порушення зору та слуху, ядуха, біль у животі, блювання. Об-но: загальний 
	стан тяжкий, шкіряні покриви та слизові оболонки бліді. Пульс 110/хв., АТ 80/40 мм рт.ст. Яка невідкладна допомога повинна бути проведена?  
A	*Ввести адреналін  
B	Ввести мезатон  
C	Ввести дігоксин  
D	Провести оксигенотерапію  
E	Ввести кордіамін  


 	365
	Хвора Б., 67 років, доставлена  в зв'язку з раптовою утра-тою свідомості, розвитком 
	судорожного синдрому. Рані-ше на ЕКГ фіксувалися епізоди атріовентрикулярної 
	бло-кади 2 ступеня  (тип Мобітц 1). На момент нападу на ЕКГ визначається повне 
	роз'єднання діяльності передсердь і шлуночків: Cтан важкий. Діяль-ність серця 
	аритмічна, тони приглушені. Пульс 38/хв, АТ90/60 мм рт.ст. Ваш діагноз?  
A	*Минуща атріовентрикулярна блокада 3 ступеня (приступ Морган’ї-Адамса-Стокса)  
B	Синусова брадикардія  
C	Атріовентрикулярна блокада 1 ступеня  
D	Атріовентрикулярна блокада 2 ступеня  
E	Синдром Фредеріка  


 	366
	Больной И., 30 лет, поступил в хирургическое отделение по поводу обширного ожога 
	спины ІІ-ІІІ степени. Страдает сахарным диабетом 15 лет, получает инсулин 50 ЕД/сут. На
	 3-ий день пребывания в клинике появились сонливость, сопорозное состояние, 
	больной потерял сознание. Объективно: черты лица заострены, кожа сухая, тургор 
	резко снижен, гипотония глазных яблок. Запаха ацетона изо рта нет. Анурия. Гликемия 
	60 мМоль/л. Ваш диагноз?    
A	*Гиперосмолярная кома.  
B	Гиперкетонемическая кома.  
C	Гиперлактацидемическая кома.  
D	Острая почечная недостаточность.  
E	Острая надпочечниковая недостаточность.  


 	367
	Больная К., 18 лет, на протяжении 7 лет страдает сахарным диабетом. Получает 
	инсулин 42 ЕД/сут. Сегодня в 14.00 внезапно потеряла сознание. Кожа влажная. 
	Судороги мышц рук и ног. Пульс 86/мин, ритмичный. АД 105/60 мм рт.ст. С какого из 
	препаратов необходимо начать лечение?  
A	*40% раствор глюкозы.  
B	Инсулин короткого действия.  
C	Инсулин продленного действия.  
D	5% раствор глюкозы.  
E	Преднизолон.  


 	368
	Больной Р., 29 лет, болеет сахарным диабетом Ітипа 12 лет. Находясь в командировке в 
	течение 3-х суток не вводил инсулин. Доставлен в клинику в тяжёлом состоянии: 
	сознание затемнено, кожа сухая, тонус глазных яблок снижен, резкий запах ацетона изо
	 рта. Ваш диагноз?   
A	*Кетоацидотическая кома.  
B	Гипогликемическая кома.  
C	Гиперосмолярная кома.  
D	Лактацидемическая кома.  
E	Мозговая кома.  


 	369
	Больной К., 42 лет, в течение 5 лет страдает болезнью Аддисона, принимает 25 мг 
	кортизона в день. Два дня назад заболел гриппом. Участковый терапевт назначил 
	аспирин, аскорбиновую кислоту. Состояние не улучшалось. Скорой помощью доставлен 
	в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Резчайшая слабость, адинамия. Температура 
	тела 39,2oС. Над лёгкими везикулярное дыхание. Деятельность сердца ритмичная, тоны 
	ослаблены. ЧСС 100 в мин. АД 60/30 мм рт.ст. Ваш диагноз?  
A	*Аддисонический криз.  
B	Септический шок.  
C	Синдром Шмидта.  
D	Синдром Уотерхауза-Фридериксена.  
E	Сепсис.  


 	370
	Больной В., 40 лет, болеет сахарным диабетом, получает инсулин. Сегодня вечером 
	усилилась общая слабость, появились жажда, полиурия. Накануне имели место 
	сонливость, тошнота, неоднократная рвота, боль в животе. Объективно: без сознания. 
	Сухость кожи и слизистых, снижение тургора кожи и тонуса глазных яблок. ЧДД 30/мин. 
	Пульс 100/мин., слабого наполнения. Язык сухой, красный. Запах ацетона изо рта 
	отсутствует. Арефлексия. Глюкоза крови 42 ммоль/л, реакция на ацетон крови и мочи 
	отрицательная. Какое исследование необходимо провести для уточнения диагноза в 
	первую очередь?  
A	*Осмолярность крови  
B	Щелочная фосфотаза  
C	АСТ, АЛТ.  
D	креатинин крови.  
E	Биллирубин крови.  


 	371
	Больной И., 42 лет, болеет сахарным диабетом 10 лет. Течение заболевания крайне 
	лабильное. Гликемия натощак 10,2 мМ/л, , сахар в моче 2,5% при суточном диурезе до 2
	 литров. Во время выполнения тяжёлой физической работы на даче больной потерял 
	сознание. Объективно: гиперемия лица, кожа влажная, тонус глазных яблок нормальный. Запаха ацетона изо рта нет. Какой препарат  должен ввести врач скорой помощи в первую очередь?  
A	*40% раствор глюкозы.  
B	Инсулин короткого действия  
C	Преднизолон  
D	Кордиамин.  
E	5% раствор глюкозы.  


 	372
	Больная А., 30 лет, которая в течение 17 лет страдает сахарным диабетом І типа с 
	высокими цифрами сахара в крови и частыми коматозными состояниями, поступила в 
	хирургическое отделение в плановом порядке для проведения холецистэктомии в связи 
	с желчно-каменной болезнью. Получает инсулин продленного действия  (40 ЕД/сут). 
	Какие мероприятия необходимы для предупреждения развития коматозного состояния 
	в послеоперационном периоде?  
A	*Назначить инсулин короткого действия,отменив инсулин продлённого действия.  
B	Увеличить дозу инсулина продлённого действия.   
C	Уменьшить дозу инсулина продлённого действия.  
D	Отменить инсулин.  
E	К инсулину добавить манинил.  


 	373
	У хворого на гострий інфаркт міокарду в стаціонарі з’явилося запоморечення, різка 
	слабкість. АТ 90/50 мм рт.ст. Діяльність серця аритмічна 75/хв. На ЕКГ – політопна 
	шлуночкові екстрасистолія. Який препарат вибору для лікування аритмії?  
A	*Лідокаін  
B	Строфантін  
C	Хінідін  
D	Новокаінамід  
E	Верапаміл  


 	374
	Лікар швидкої медичної допомоги вдома у хворого встановив гострий інфаркт міокарду, що виник  добу тому. Стан важкий: блідий, ціаноз губ, акроціаноз. Ортопное, ЧДД- 30/хв. В легенях вислуховуються дрібно-пухирчасті хрипи. ЧСС- 120/хв., АТ 150/100 мм рт.ст. В легенях вислуховується велика кількість вологих хрипів, набряк гомілок. Який препарат слід насамперед ввести хворому?  
A	*Фуросемід  
B	Еуфілін  
C	Строфантін  
D	Лабеталол  
E	Гепарин  


 	375
	У Хворого на гострий інфаркт міокарду розвинувся напад ядухи. Стан важкий, шкіра 
	бліда, акроціаноз, ЧДД 28/хв. У нижніх відділах легенів вислуховуються сухі та дрібно 
	пухирчасті хрипи. Діяльність серця аритмічна, ЧСС- 100-120/хв., тони серця глухі, АТ 
	110/90 мм рт.ст. Живіт м’який, печінка на 2 см від края реберної дуги. Периферичних 
	набряків немає. Яке ускладнення розвинулось у хворого?  
A	*гостра лівошлуночкова недостатність  
B	Кардіогенний шок  
C	Аритмічний шок  
D	Розшаровуюча аневризма аорти  
E	Гостра правошлуночкова недостатність  


 	376
	У хворого з септичним шоком розвинулась гостра ниркова недостатність (ГНН). Через 5 
	діб сеча з’явилась, діурез становить 2 л/добу. У загальному аналізі сечі – відносна 
	щільність 1001, білка 3 г/л, ер. 10-15 п/з. Креатинін крові 0,45 ммоль/л, Калій крові 4,0 
	ммоль/л. Про яку стадію ГНН свідчать показники калію та креатиніну крові?  
A	*Пізня поліурична  
B	Початкова  
C	Олігурична  
D	Початкова поліурична  
E	Встановлення  


 	377
	У хворої, яка з приводу захворювання суглобів тривалий час приймала нестероїдні 
	протизапальні препарати, протягом 24 годин діурез становить 50 мл. Скаржиться на 
	головний біль, нудоту. Стан важкий: шкіра суха, язик вкритий коричневим налітом, 
	периодично – дихання Куссмауля, в легенях вислуховуються дрібно-пухирчасті хрипи 
	Живіт при пальпації болісний. АТ 100/70/хв. ЧСС- 100/хв. В аналізі сечі – вщ.1009, Л- 
5-9 у п/з, Ер. 15 у п/з, білок – 0,09 г/л. Креатинін крові 0,56 ммоль/л. Ваш діагноз?  
A	*Токсична нирка. Гостра ниркова недостатність,  
B	 Токсична нирка. Хронічна ниркова недостатність  
C	Загострення хронічного пієлонефриту  
D	Хронічний гломерулонефрит   
E	Амілоїдоз нирок  


 	378
	Перед операцієй з приводу гострої виразки шлунка у хворого була значна кровотеча 
	(близько 2 л), АТ знижався до 40/0 мм рт ст., через 2 дні у хворого нормализувався 
	артеріальний тиск  на рівні 110-100/70 мм рт.ст. Діурез становить до 100 мл/добу. Яка 
	форма гострої нирокової недостатності розвинулась у хворого?  
A	*Преренальна  
B	Реальна  
C	Постренальна  
D	Не має ГНН  
E	У хворого виявлена хронічна ниркова недостатність  


 	379
	У хворого з отруєнням сурогатами алкоголю протягом 3 доби розвинулась анурія, на фоні
	 внутрішньовенного введення фуросеміду, а потім манітолу сеча не з’явилась. Яка 
	подальша лікувальна тактика?  
A	*Гемодіаліз  
B	Гемосорбція  
C	Ультрафіолетове опромінювання крові  
D	Ентеросорбція  
E	В/в введення великих об’ємів кристалоїдів  


 	380
	В отделение реанимации поступил больной, которого 40 мин назад укусила пчела, 
	после чего состояние резко ухудшилось: появилась гиперемия кожи с резко выраженным отеком, шумное дыхание с затрудненным вдохом. Какие инфузионные растворы более показаны в данном случае?  
A	* Кристаллоидные   
B	Декстраны  
C	Альбумин  
D	Свежезамороженная плазма  
E	Гипертонические растворы глюкозы  


 	381
Через 5 минут после инъекции цефазолина больной потерял сознание, появилась 
	отечность всего тела, полиморфная сыпь, АД-30/0 мм рт. ст., ЧСС-120/мин. Применение какого препарата в данном случае является патогенетический	обусловленным?    
A	* Адреналин  
B	Преднизолон  
C	Хлористый кальций  
D	Димедрол  
E	Норадреналин  


 	382
	Хворий Ж., страждає цукровим інсулінозалежним діабетом у тяжкій формі. Діабет 
	компенсований. Хворий взяв участь у грі в теніс. Через 30 хвилин після початку гри 
	втратив свідомість. Об’єктивно: свідомість відсутня. Шкіра волога, тонус м’язів кінцівок 
	підвищений. Язик вологий. Пульс 80/хв, ритмічний. АТ 110/70 мм.рт.ст. Тони серця звичайної звучності. Дихання 28/хв., рівне, ритмічне. Менінгеальні симптоми відсутні. Прикусу язика та позасвідомого сечовиділення немає. Який з перелічених діагнозів відповідає вказаній клінічній картині?  
A	*Гіпоглікемічна кома  
B	Діабетична кетоацидотична кома.  
C	Діабетична гіперосмолярна кома.  
D	Лактацидемічна кома.  
E	Стан не пов’язаний з діабетом.  


 	383
	Хвора Є., 12 років, хворіє цукровим діабетом 3 роки. Отримує 18 од. інсуліну протягом 
	доби. Після перенесеної два тижня тому пневмонії стан погіршився. Посилилась спрага, 
	з’явилась біль у животі, нудота, блювання, сонливість. Вечором втратила свідомість. 
	Госпіталізована. Запах ацетону з роту. Пульс 120/хв, малий, АТ 80/45 мм.рт.ст. Свідомість відсутня, шкіра суха. Дихання шумне. Язик сухий.  Нижній край печінки на 3 см нижче від  реберної дуги. На пальпацію живота хвора не реагує. Реакція на ацетон різко позитивна, глюкоза крові – 28 ммоль/л. Який з перелічених діагнозів відповідає вказаній клінічній картині?  
A	*Діабетична кетоацидотична кома.  
B	Лактацидемічна  кома.  
C	Діабетична гіперосмолярна кома.  
D	Діабетичний кетоацидоз.  
E	Стан не пов’язаний з діабетом  


 	384
	Хворий Ю., страждає цукровим інсулінозалежним діабетом у тяжкій формі. Діабет 
	компенсований. Хворий взяв участь у грі в теніс. Через 30 хвилин після початку гри 
	втратив свідомість. Об’єктивно: свідомість відсутня. Шкіра волога, тонус м’язів кінцівок 
	підвищений. Язик вологий. Пульс 80/хв, ритмічний. АТ 110/70 мм.рт.ст. Тони  серця звичайної звучності. Дихання 28/хв., рівне, ритмічне. Менінгеальні симптоми відсутні. Прикусу язика та позасвідомого сечовиділення немає. Який з названих заходів необхідно провести в цьому випадку?  
A	*Внутрішньовенне струменеве введення 40% розчину глюкози.  
B	Інсулінотерапія.  
C	Внутрішньовенне покраплинне введення лужних розчинів.  
D	Внутрішньовенне покраплинне введення ізотонічного розчину натрію хлориду.  
E	Внутрішньовенне покраплинне введення гіпотонічного розчину натрію хлориду.  


 	385
	У хворого Ф., 55 років, із задишкою та раптовим інтенсивним болем за грудиною, який 
	триває до години, на ЕКГ знайдено: у V1 – V4 сегмент ST на 8 мм вище над ізолінією,... 
	Об(єктивно: ЧСС – 60/хв., тони серця послаблені. АТ – 140/90 мм рт.ст. При ЕХО КГ – 
	зона гіпокінезії в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. ФВ – 34%. Який із вказаних 
	лікувальних заходів є першочерговим?  
A	*Тромболітична терапія  
B	Інфузія дофаміну  
C	Інгаляція кисню  
D	Призначення бета-блокаторів  
E	Інфузія поляризуючої суміші.  


 	386
	Хворий Б., 43 років, раптово знепритомнів, посинів, з’явились судоми. Пульс і тиск не 
	визначаються. Дихання відсутнє. Зіниці широкі. Тони серця не вислуховуються. На ЕКГ: 
	безладні, різної величини і форми хвилі. Які заходи невідкладної допомоги слід застосовувати першочергово?  
A	*Дефібриляцію  
B	Преднізолон 
C	Електрокардіостимуляцію  
D	Інгаляцію кисню  
E	Дігоксин  


 	387
	Хворий З., 43 років, доставлений у лікарню з скаргами на головний біль, важкість в 
	потиличній ділянці, нудоту, підйом АТ 210/110 мм рт.ст, тупий біль в ділянці серця, 
	приступ серцебиття. На ЕКГ- синусова тахікардія, ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. 
	Ваш попередній діагноз?  
A	*Неускладнений гіпертензивний криз  
B	Симпато-адреналовий криз  
C	Ускладнений гіпертенивний криз  
D	Тіреотоксичний криз  
E	Гостра енцефалопатія  


 	388
	Хворого доставлено бригадою ШНМД на приймальний покій МКЛ зі скаргами на затримку сечопуску, яка триває більше 12 год. Хворий неспокійний, вказує на різкі болі в попереку і над лобком. В анамнезі – СКХ, напередодні тряска їзда на мотоциклі. Які лікувальні заходи необхідно здійснити в першу чергу?  
A	* Катетиризація сечового міхура м’яким катетером, при неефективності - епіцистотомія
B	Дати заспокійливі препарати  
C	Ввести спазмолітики  
D	Провести катетиризацію сечового міхура  
E	Дати сечогінні препарати  


 	389
	Чоловік, 39 років, скаржиться на підвищення температури тіла до 39oС, озноб, профузне 
	потовиділення. Тиждень тому переохолдодження. С-м Пастер. різко позитивний з обох 
	сторін. УЗД дані – збільшені розміри обох нирок. Аналіз крові: Le – 12*109/л, ШОЕ- 25 
	мм/год, е 2 п 15 с 45 л 30 м 8., Ан.сечі п.в. 1015, б – 0,035 0/00, л. – покрівают п/з, ер. – 
	8-10 в/з. слизь +++, бактерій +++. Поставте діагноз:   
A	* Гострий двобічний пієлонефрит  
B	Підгострий гломерулонефрит  
C	Гострий двобічний гломерулонефрит  
D	Хронічний пієлонефрит  
E	Амілоїдоз нирок  


 	390
	Хворий К., 20 років, доставлений в лікарню з кровотечею з різаної рани, яка триває 
	упродовж 4 годин. Об’єктивно: шкіра бліда, пов’язка на лівій нозі просякла кров’ю. Правий колінний суглоб деформований, рухи в ньому обмежені. Рідний брат хворого страждає на гемофілію А. Hb- 42 г/л, час кровотечі за Дьюком – 3 хв, час зсідання крові по Лі-Уайту – 20 хв. Кров не згортається. Ваша невідкладна допомога?  
A	*Довенне струменеве введення кріопреципітату  
B	Дом?язеве введення кріопреципітату  
C	Довенне краплинне введення кріопреципітату  
D	Довенне введення епсилон-амінокапронової кислоти  
E	Трансфузія тромбоконцентрату  


 	391
	Хворий 65 років  доставлений у стаціонар зі скаргами на задишку пр фізичному 
	навантажені,набряки на ногах, серцебиття. В анамнезі інфаркт міокардуї.Об’єктивно 
	виражений акроціаноз, ортопное. Пульс100/хв, АТ- 90/60 мм рт.ст. Серце – тони 
	послаблені, систолічний шум над верхівкою, набухання шийних вен. Набряки на ногах. 
	Печінка виступає з підребір’я на 2-3 см. Яке лікування треба призначити хворому?  
A	*Інгібітор АПФ
B	Блокаторі каліевих каналів  
C	Блокатори кальцієвих каналів  
D	нітрати   
E	тіазідние діуретики  


 	392
	Хворий, 50 років, скаржиться на погіршення зору, головний біль, загальну слабість, відчуття нестачі повітря. Ці явища виникли через 1,5-2 години після роботи на городі з інсектицидними препаратами. Об'єктивно: ціаноз слизових, фібрилярні посмикування окремих м'язів обличчя. В легенях - жорстке дихання, незвучні сухі свистячі хрипи. Відмічається брадикардія, зниження АТ до 90 і 60 мм рт.ст. З метою антидотної терапії даному хворому рекомендується призначити:  
A	*0,1% розчину атропіну підшкірно.  
B	10% розчину етилового спирту на 5% розчині глюкози довенно.  
C	30% розчину етилового спирту всередину.  
D	5% розчину унітіолу дом'язево.  
E	3% розчину нітриту натрію довенно.  


 	393
	У хворої 42 років виникла правобічна ниркова колька протягом наступних 8 годин 
	виділення сечі відсутнє. З анамнезу відомо, що 2 роки тому ліву нирки видалили через її 
	травму. Який механізм гострої ниркової недостатності?  
A	*Постренальний  
B	Ренальний  
C	Преранальний  
D	Отруєння нефротоксичними речовинами  
E	Аренальний  


 	394
	Хворий 31 року, госпіталізований з приводу кетоацидотичної коми. Проведені 
	невідкладні заходи. Однак, незважаючи на покращення лабораторних показників 
	(глікемія 8,6 ммоль/л при надходженні 32,0 ммоль/л, К+ - 3,6 ммоль/л при надходженні 
	2,8 ммоль/л). Хворий перебуває в стані глибокої коми. Яка найбільш імовірна причина 
	непритомного стану?  
A	*  Набряк мозку  
B	Гіпокаліемія  
C	Гіпоглікемічний стан  
D	Тромбоз мозкових судин  
E	Крововилив у головний мозок  


 	395
	У хворої 21 ріків біль в животі, нудота. Блювотні маси на зразок “кавової гущини”. Втрата  
	маси тіла, сухість слизових оболонок, олігурія. Хвора загальмована, дихання Куссмауля, 
	запах ацетону. Гіперглікемія, підвищений вміст креатиніну крові, рH крові  7.0. Ваш 
	діагноз?  
A	*  Цукровий діабет, кетоацидоз  
B	Шлункова кровотеча  
C	Уремічна кома  
D	Гіперосмолярна кома  
E	Печінкова кома  


 	396
	Хворий 60 років скаржиться на болі в лівій половині грудної клітини, які підсилюються 
	при поворотах тіла. Застосування нітрогліцерину не надало ефекту. Біль зменшився 
	після застосування диклофенаку. Аускультативна картина легенів та серця, ЕКГ без 
	патології. Діагноз?  
A	*Міжреберна невралгія.  
B	Стенокардія напруження  
C	Інфаркт міокарда  
D	Пневмонія  
E	Плеврит  


 	397
	У хворого 60 років під час ходьби з’явився різкий біль в області серця, задишка, кашель. 
	Доставлений у приймальне відділення. Хворий збуджений, шкіра бліда, волога, акроцианоз. АТ- 90/60 мм рт.ст. Над легенями у нижніх відділах сухі хрипи. На ЕКГ - зубець Q у V2-V4, депресія ST II, III, aVF. Діагноз?  
A	* Інфаркт міокарда
B	Прогресуюча стенокардія  
C	Тромбоемболія легеневої артерії  
D	непроникающий инфаркт миокарда
E	нестабильная стенокардия 


 	398
	Хворий 47 років, страждає на туберкульоз легенів 10 років. Періодично знаходиться на 
	лікуванні в відділенні хронічних форм туберкульозу. Викликав “швидку допомогу” в зв’язку 
	з появою кровотечі. З ротової порожнини на протязі 1 години виділилось 0,5 літра 
	пінистої яскраво-червоної крові. Куди треба госпіталізувати хворого?  
A	*Торакальне відділення протитуберкульозного диспансеру  
B	Терапевтичне відділення протитуберкульозного диспансеру  
C	Пульмонологічне відділення багатопрофільної лікарні  
D	Хірургічне відділення багатопрофільної лікарні  
E	Терапевтичне відділення загальносоматичної лікарні   


 	399
	Хвора 32 років госпіталізована в протитуберкульозний диспансер в зв’язку з 
	кровохарканням. Знаходиться на диспансерному обліку, як хвора з неактивним 
	туберкульозним процесом. Кровохаркання виникло 5 діб назад у вигляді прожилок крові 
	в харкотинні. Найінформативніший метод інструментального дослідження?   
A	*Бронхоскопія  
B	Рентгеноскопія органів грудної порожнини  
C	Бронхографія  
D	Гастроскопія  
E	Рентгенографія органів грудної порожнини  


 	400
	Хворий 53 років знаходиться на лікуванні в відділенні хронічних форм туберкульозу 
	легенів. Раптово у хворого виникла кровотеча. За 30 хв. з ротової порожнини виділилось 
	до 600 мл крові кольору ”кофейної гущавини” з вкрапленнями шлункового вміщення. 
	Джерело кровотечі?     
A	*Шлуноково-кишковий тракт  
B	Ясна  
C	Легені  
D	Задні відділи носоглотки  
E	  


 	401
	Хворий 47 років, страждає на туберкульоз легенів на протязі 10 років. Періодично 
	знаходиться на стаціонарному лікуванні в відділенні хронічних форм. Викликав “швидку 
	допомогу” в зв’язку з кровотечею. З ротової порожнини на протязі 1 години виділилось 
	до 0,5 літра пінистої яскраво-червоної крові. Джерело кровотечі?     
A	* Легені   
B	Стравохід  
C	Шлуноково-кишковий тракт  
D	Задні відділи носоглотки  
E	Ясна  


 	402
	Жінка 72 років, яка мешкає у приватному секторі, доставлена в стаціонар зі скаргами на 
	головний біль, головокружіння, біль в грудях, сухий кашель, сльозотечу, нудоту, блювання.
	 Який найбільш вірогідний діагноз?   
A	*Отруєння угарним газом  
B	Пухлина головного мозку  
C	Ішемічний інсульт  
D	Інфаркт міокарду  
E	Гіпертонічна криза  


 	403
	Хвора 35 років, на хронічний гломерулонефріт, доставлена зі скаргами на загальну слабкість, важкість у голові, головну біль, нудоту, блювання, неспокійність. Шкіра блідо-жовтуватого кольору, суха. Дихання по типу Куссмауля. Пульс - 100/хв, вислуховується шум тертя перикардя. Сухожильні рефлекси підвищені. Остаточний азот крові високий. Діурез знижений. Діагноз?  
A	*Уремічна кома  
B	Діабетична кома  
C	Екламптична кома  
D	Хлоргідропенічна кома  
E	Панкреатична кома  


 	404
	У чоловіка, 40 років раптово виник гострий біль у першому пальці правої стопи, набряк та
	 почервоніння шкіри над ним, підвищення температури тіла до 380C. Який діагноз найбільш вірогідний у хворого?  
A	*Подагра  
B	Гострий тромбофлебіт  
C	Рожісте запалення  
D	Вузлова ерітема  
E	панарицій


 	405
	Хворий страждає інфекційним ендокардитом. Раптово з’явився біль у грудній клітині 
	справа, задуха. Об’єктивно: стан важкий. ЧДД 30/хв. В легенях справа в нижніх відділах 
	вислуховуються дрібнопухирцеві хрипи, шум тертя плеври. АТ 80/40 мм.рт.ст. Яке 
	ускладнення виникло у хворого?   
A	*  Тромбоемболія легеневої артерії  
B	Пневмонія  
C	Сухий плевріт  
D	Пневмоторакс  
E	Інфекційно-токсичний шок  


 	406
	Жінка, 23 років, що страждає на цукровий діабет , доставлена в відділення інтенсивної 
	терапії на 28 тижні вагітності  безпритомною. Із роту -  різкий запах ацетону, дихання 
	шумливе, шкіра суха, тонус очних яблук і м’язів знижений. Пульс – 142/хв. АТ- 60/25 мм рт.ст Ваш діагноз?  
A	*Кетонемічна кома  
B	Лактатцидемічна кома   
C	Гіпоглікемічна кома  
D	Гіперосмолярна кома  
E	Печінкова кома  


 	407
	У вагітної жінки, що страждає на цукровий діабет, в строк 36 тижнів вагітності, раптово 
	з’явилась загальна слабкість, почуття голоду, тремтіння в тілі, значне потовиділення. 
	Об’єктивно: дихання нормальне, шкіра волога, тонус очних яблук і тонус м’язів 
	нормальний, пульс 98/мин., АД- 110/70 мм рт.ст. Першочергова допомога ?  
A	*Введення 40% розчину глюкози  
B	Введення адреналіну  
C	Введення інсуліну  
D	Введення 5% розчину глюкози  
E	Введення глікогену  


 	408
	Хвора 34 років через деякий час після струмектомії відчула судоми м’язів рук, які повторювались двічі на день. Об’єктивно: загальний стан задовільний, пульс 78/хв, АТ- 115/70 мм рт.ст. Паталогічних змін з боку внутрішніх органів не виявлено. Позитивні симптоми Хвостека і Трусо. Який препарат необхідно ввести для купування судом?    
A	*  Препарати кальцію   
B	Кальцітонін  
C	Протисудомні препарати  
D	Нейролептики  
E	Седативні  


 	409
	У жінки 44 років після переохолодження з’явилася  млявість, сонливість, важкість у лівій 
	половині грудної клітки. Брадикардія 44/хв., АТ 100/60 мм.рт.ст., t0 тіла 350С. Яким заходам треба віддати перевагу для боротьби з гіпотермією?  
A	*Помістити хвору в палату з t0 повітря 25оС.    
B	Дати гарячий чай  
C	Загальне зігрівання за допомогою джерела тепла  
D	Призначити пірогенал  
E	Помістити в гарячу ванну  


 	410
	Хворий 12 років, батько якого хворіє на туберкульоз, скаржиться на фебрилітет до 
	38,0-38,5°С, головний біль, який посилюється при шумі, яскравому світлі, блювання. 
	Об’єктивно: адинамічний, пригнічений. Виявляються ригідність потиличних м’язів, 
	симптом Керніга. Яке дослідження необхідно зробити в першу чергу?  
A	*Спинномозкову пункцію  
B	Рентгенографію органів грудної порожнини  
C	Комп’ютерну церебральну томографію  
D	Дослідження очного дна  
E	Електроенцефалографію   


 	411
	Хворий 25 років скаржиться на фебрилітет до 39,0-40,0°С на протязі 10 днів, зростаючу 
	задишку, сухий кашель. Загальний стан важкий, блідий, ціаноз губ, над легенями 
	тимпанічний звук, дихання жорстке, хрипи не вислуховуються. Пульс – 105/хв. 
	Першочергове обстеження?  
A	*Рентгенографію органів грудної порожнини  
B	Електрокардіографію  
C	Комп’ютерну церебральну томографію  
D	Пробу Манту з 2 ТО  
E	Загальний аналіз крові  


 	412
	При введені в\в рентгенконтрасної речовини хвора раптово втратила свідомість. Шкіра 
	бліда, вкрита холодним потом. Тахіпноє , брадікардія, гіпотонія Що треба ввести одразу? 
A	*  адреналін  
B	 глюкокортикоїди  
C	 ефедрін.   
D	Седуксен   
E	Дімедрол   


 	413
	У хворого 22 років, що страждає на інфекційний ендокардит на 5-й день перебування в 
	стаціонарі  раптово виник приступ задишки з ядухою, страх смерті, виділення рожевої 
	піни з рота. ЧСС 130/хв., АТ 80/20 мм рт.ст. Які першочергові заходи?  
A	*  допамін     
B	 мезатон 
C	 фуросеміду  
D	дигоксин
E	 преднізолон 


 	414
	Хворий 56 роки, скаржиться на інтенсивний біль в лівій поперековій області, прискорене
	 хворобливе сечовипускання, мочу червоного кольору. Погіршення другу добу, виникло 
	вперше після фізичної праці. Хворіє на подагру. Ваш діагноз?   
A	* Ниркова коліка  
B	Гіпернефрома  
C	Гострий пієлонефрит  
D	Некроз папілярних сосочків нирки  
E	Гострий гломерулонефрит  


 	415
	Хворий на хронічний гломерулонефрит після перенесеної ангіни відмітив зниження 
	сечовиділення, появу нудоти, блювання, сонливість. З’явилися набряки обличчя. 
	Об’єктивно: шкіра суха із слідами розчосів. Креатинин крові 820 мкм/л, клубочкова 
	фільтрація 10 мл/хв. Яким заходам слід віддати перевагу?  
A	* Гемодіаліз  
B	Гемотрансфузія  
C	Плазмаферез  
D	Гемосорбція  
E	Лімфоцитаферез  


 	416
	При внутрішньовенній ін’єкції хвора відчула слабкість, запаморочення, подразнення в 
	носі. Хвора зблідла, з’явилась синюшність шкіри, обличчя та верхньої половини тулуба, 
	задуха і кашель. АТ 60/40 мм рт.ст, пульс 110/хв. Заходи першочергової допомоги?  
A	* ввести адреналін  
B	Негайно “вийти” з вени  
C	Обкололи місце ін'єкції  адреналіном  
D	Ввести дексаметазон  
E	Ввести супрастін  


 	417
	У хворого після того, як були купований біль з приводу гострого інфаркту міокарду, 
	поступово:  АТ-80/40, ЧСС-100. Знижений діурез. Шкіра волога, бліда. Аускультативно над
	 легенями сухі хрипи, одинична екстрасистолія. Чим зумовлений такий стан хворого?   
A	* Кардіогенний шок  
B	Аритмічний шок  
C	Анафілактичний шок  
D	Набряк легенів  
E	Тромбоемболія легеневої артерії  


 	418
	Чоловік похилого віку на вулиці раптово знепритомнів. Пульсація сонної артерій не 
	визначається. З чого треба почати реанімаційні заходи?  
A	* Прекордіальний удар  
B	Дихання рот у рот  
C	Закритий масаж серця  
D	Дати дихнути пари нашатирного спирту  
E	Облити холодною водою  


 	419
	У хворого 60 років під час ходьби з’явився різкий біль в області серця, задишка. АТ 90/60 
	мм.рт.ст. На ЕКГ - зубець Q у V2-V4, депресія ST II, III, aVF. Що ще необхідно для 
	встановлення діагнозу?  
A	* ЕКГ і,  тропонін  
B	ЕКГ, ліпідограму  
C	ЕКГ,  аналіз крові  
D	ЕКГ,трансаминази 
E	добовий ЕКГ-моніторинг  


 	420
	Хворий на  ішемічну хворобу серця скаржиться на прискорену роботу серця, задишку та 
	ядуху, нудоту, слабість. ЧСС- 180/хв. АТ- 70/30 мм рт.ст. На кардіограмі зафіксована фібриляція передсердь. Строки її виникнення невідомі. Які заходи треба зробити у першу чергу?  
A	* Провести  електроімпульсну терапію    
B	Почати інфузію кордарону  
C	Призначити новокаїнамід  
D	Призначити серцеві глікозіди   
E	Призначити пропранолол  


 	421
	Хвора на нестабільну стенокардію під час огляду раптово втратила свідомість. Об’єктивно: відсутність пульсації на а. сarotis  та тонів серця, зіниці вузькі, дихання рідке, поверхневе. З чого доцільно почати реанімаційні заходи?  
A	* З удара кулаком у груднину  
B	З внутрішньосерцевого введення адреналіну   
C	З проведення  черезстравоходової електрокардіостимуляції  
D	З інтубації та проведення ШВЛ  
E	Налагодити дихання кислородом  


 	422
	Хворий 58 років, який госпіталізований з приводу гострого інфаркту міокарда, раптово 
	втратив свідомість.  ЕКГ- фібриляція шлуночків. Які невідкладні засоби доцільно провести?  
A	*Електроімпульсна терапія   
B	Налагодити дихання кислородом  
C	Ввести кордарон  
D	Черезстравоходова елктрокардіостимуляція  
E	Інтубацію та ШВЛ   


 	423
	Хвора на варикозну хворобу  нижніх кінцівок, на 3 день після апендектомії, при спробі 
	піднятися раптово втратила свідомість. Об’єктивно: цианоз обличчя, верхньої половини 
	тулуба, пульс на а. сarotis  відсутній, АТ не визначається. Який найбільш імовірний діагноз?  
A	* Тромбоемболія легеневої артерії  
B	Ортостатичний колапс  
C	Гострий інфаркт міокарду  
D	Набряк легенів  
E	Гостре порушення мозкового кровообігу  


 	424
	Ін’екційний наркоман скаржиться на слабкість, помірну жовтяницю, болі у правому підребір’ї. Білірубін крові 52,3 мкм/л, АЛТ- 3,2 ммоль/год*л. Яке обстеження підтверджує діагноз?  
A	* Маркерів печінки  
B	Ультразвукове дослідження печінки  
C	Дослідження АЛТ у дінамиці  
D	Комп’ ютерна томографія  
E	Імунограма  


 	425
	У хворого 52 років біль у нижній частині лівої половини грудної клітини, що виникла 
	відносно швидко, посилюється при диханні, нахилі вправо. Ліва половина грудної клітини 
	відстає у акті дихання, над нижньою частиною грудної клітині зліва вислуховується шум 
	тертя плеври. Серцевий ритм правильний. ЧСС- 78/хв. Ваш попередній діагноз?  
A	*Фібрінозний плеврит  
B	Міжреберна невралгія  
C	Ішемічна хвороба серця  
D	Спонтанний пневмоторакс  
E	Інфаркт легені  


 	426
	Хворий 30 років захворів гостро 3 дні тому, відзначались – фебрилітет, сухий кашель, біль
	 у правій половині грудної клітини, потім  з’явилась задишка. Права половина грудної клітини відстає при дихання, від V ребра до низу справа – тупий перкуторний тон. Ваш діагноз?  
A	*Екcудативний плеврит  
B	Сухий плеврит  
C	Спонтанний пневмоторакс  
D	Пневмонія   
E	Міжреберна невралгія  


 	427
	Хворий 25 років скаржиться на різку біль у правій половині грудної клітини, задишку, кашель, що з’явились раптово. Вкритий холодним потом, ціаноз губ, права половина грудної клітині запізнюється при диханні, над нею - тимпанічний звук, різко послаблене дихання. Яка найбільш вірогідна патологія?  
A	*Спонтанний пневмоторакс.  
B	Міжреберна міалгія.  
C	Сухий плеврит.  
D	Емпієма плеври.  
E	Інфаркт легені  


 	428
	У хворого 28 років значна задишка у покої, фебрилітет, сухий кашель. Ціаноз губ, права 
	половина грудної клітини відстає при диханні,  справа від ключиці до низу тупість, де 
	дихання не вислуховується. Пульс – 130/хв. Рентгенологічно – справа від 2-го ребра до
	 діафрагми інтенсивне гомогенне затемнення, органи середостіння зміщенні вліво. Який 
	першочерговий невідкладний захід?   
A	*Пункція плевральної порожнини і аспірація рідини  
B	Введення бронхолітичних препаратів  
C	Введення серцево-судинних препаратів  
D	Застосування кисню  
E	Проведення антибіотикотерапії   


 	429
	У хворого 20 років різкий біль у лівій половині грудної клітини, задишка, що з’явились 
	раптово після підняття ваги. Ціаноз губ, ліва половина грудної клітині не приймає участі в 
	 диханні, над нею – тимпанічний звук, дихання не вислуховується. АТ 70/50 мм рт.ст., 
	пульс – 130/хв. Куди госпіталізувати хворого?  
A	*Торакальне відділення   
B	Терапевтичне відділення протитуберкульозного диспансеру  
C	Пульмонологічне відділення   
D	Хірургічне відділення   
E	Торакальне відділення протитуберкульозного диспансеру  


 	430
	У хворого 20 років, що нещодавно завершив стаціонарне лікування в протитуберкульозному диспансері, різкий біль у лівій половині грудної клітини, задишка, що з’явились раптово після підняття ваги. Ціаноз губ, ліва половина грудної клітині не приймає участі в диханні, над нею – тимпанічний звук, дихання не вислуховується. АТ- 70/50 мм рт.ст., пульс- 130/хв. Куди госпіталізувати хворого?  
A	*Торакальне відділення протитуберкульозного диспансеру  
B	Терапевтичне відділення   
C	Пульмонологічне відділення   
D	Хірургічне відділення   
E	Торакальне відділення   


 	431
	Хворий 54 років скаржиться на прискорене серцебиття, перебої в роботі серця, які 
	виникли вперше 4 години тому.  АТ 130/85 мм рт.ст. На ЕКГ – фібриляція передсердь з 
	частотою серцевих скорочень 180/хв. Які заходи треба зробити в першу чергу?   
A	* Ввести beta-блокатори або дігоксин  
B	Призначити Аспірин та гепарин  
C	призначити Непрямі антикоагулянти  
D	Зачекати  спонтанного відновлення синусового ритму  
E	Провести Електричну кардіоверсію  


 	432
	У хворого на гіпертонічну хворобу віком 45 років раптово виник різкий головний біль у 
	лобовій області, слабкість лівих кінцівок. Через годину у нього виявлялись легке 
	пригнічення свідомості, ригідність потиличних м’язів, лівобічна геміплегія. Найбільш 
	вірогідний діагноз на даному етапі дослідження?  
A	* Крововилив у праву гемісферу головного мозку    
B	Пухлина лівої гемісфери мозку  
C	Менінгоенцефаліт  
D	Менінгіт   
E	 Субарахноидальній крововилив


 	433
	У хворого, що страждає епілепсією, після  алкоголізації та відмови від протисудомних 
	препаратів виникла серія генералізованих судом з частотою до 20 на годину, без 
	відновлення свідомості між нападами.  Препарат вибору для переривання епістатусу на 
	дошпитальному етапі.    
A	*Реланіум  
B	Сульфат магнію   
C	Аміназін  
D	Дроперидол
E	Преднизолон


 	434
	У хворої на гіпертонічну хворобу  раптово виникли різкий біль у потиличній області, 
	нудота та блювання. При огляді через 2 години - АТ 230/130 мм.рт.ст.; менінгеальні 
	симптоми, пригнічення свідомості до рівня сопору. Найбільш вірогідний діагноз.  
A	* Субарахноїдальний крововилив 
B	Гострий менінгіт  
C	Пухлина мозку  
D	Гіпоглікемічна кома  
E	Ішемичний інсульт


 	435
	Хворий 25 років доставлений у ЦРЛ у комі. За 20 хвилин до цього поступово втратив 
	свідомість. Частота пульсу 100/хв., АТ- 130/90 мм.рт.ст., дихання - 40/хв. Зіниці реагують на
	 світло. Страждає на цукровий діабет, одержує інсулін, цього дня нічого не їв. Яка 
	найбільш вірогідна причина коми?  
A	* Гіпоглікемія  
B	Ішемічний інсульт  
C	Гіперглікемія  
D	Гемогагічний інсульт  
E	Менінгоенцефаліт  


 	

436
	Хворий середнього віку доставлений в ЦРЛ у комі без анамнезу. Температура 39,9оС, 
	пульс 80/хв., АТ- 130/80 мм рт.ст.. Діагностовано виражений менінгеальний синдром. 
	Яке обстеження слід провести в першу чергу?  
A	* Люмбальна пункція 
B	Загальний аналіз крові  
C	Електрокардіографія  
D	Визначення глюкози крові  
E	Рентгенівське дослідження органів грудної клітки  


 	437
	У чоловіка з обтяженим алкогольним анамнезом після чергового запою та відміни алкоголю поступово розвинулися порушення сну, тремтіння, гіпертермія, слухові та зорові галюцинації. Діагноз?  
A	* Алкогольний делірій   
B	Малий синдром відміни алкоголю  
C	Істеричний напад  
D	Гостре порушення мозкового кровообігу  
E	Панічна атака  


 	438
	Чоловік 40 років знайдений у непритомному стані у гаражі в салоні працюючого автомобіля. Об`єктивно: вишневий окрас шкіряних покровів, зниження свідомості до сопору, широкі зіниці  зі збереженою фотореакцією, підвищення м’язового тонусу у кінцівках. Найбільш вірогідний діагноз?  
A	* Гостре отруєння чадним газом   
B	Гостре порушення мозкового кровообігу  
C	Гостре отруєння алкоголем  
D	Черепно-мозкова травма  
E	Гіпоглікемічна кома  


 	439
	Дівчина 13 років з синкопами в анамнезі під час здачі аналізу крові поскаржилася на 
	запаморочення, втратила свідомість, впала. АТ – 80/40 мм. рт.ст., пульс – 100/хв,	слабкого наповнення, поверхневе дихання, обличчя бліде, спітніле. Заходи невідкладної допомоги?  
A	* Покласти хвору на спину та припідняти кінцівки
B	Введення 2 мл кордиаміну  
C	Введення 10 мл 25% розчину магнію сульфату  
D	Посадити хвору, ввести 2 мл кордиаміну.  
E	Покласти хвору на спину з піднятою головою, забезпечити доступ повітря.   


 	440
	У хворого 72 років, нудота, зниження апетиту,  не може згадати який серцевий препарат 
	він приймає. На ЕКГ відмічено коритоподібне зміщення сегменту RS-T нижче ізолінії, 
	негативний асиметричний зубець Т, наявність шлуночкової екстрасистолії. Який 
	препарат може викликати такі зміни?  
A	*  Дігоксин   
B	Аспірин   
C	Пропранолол  
D	Аспаркам  
E	Каптоприл   


 	441
	Пацієнтка кардіологічного відділення, 60 років під час ходьби раптово впала. Констатована відсутність свідомості, пульсації на a. сarotis, вузькі зіниці та рідке, поверхневе дихання. З чого необхідно починати реанімаційні заходи?   
A	 *З удару кулаком по грудині.  
B	В/в введення адреналіну  
C	В/в введення атропіну  
D	Інтубації та проведення ШВЛ  
E	Непрямій масаж серця  


 	442
	Хвора 37 років доставлена в приймальне відділення в стані сопору Шкіра сірого кольору,
	 волога, тургор знижений. Пульс 110/хв. АТ 150/110 мм рт. ст. Тонус м’язів підвищений. 
	Гіперрефлексія. При диханні -  запах ацетону.  Попередній діагноз?   
A	*Гіперглікемічна кома  
B	Алкогольна кома  
C	Уремічна кома  
D	Гіпоглікемічна кома  
E	Інсульт  


 	443
	У больной 45 лет диагностирована дифтерия комбинированная, тяжелая форма. При
	 ведении 120 тысяч МЕ противодифтерийной сыворотки появилилась жалобы на слабость, беспокойство, ком в горле, головную боль, зудящую кожную сыпь При осмотре – крупно-пятнистая сыпь на коже тела, ЧД-30, АД 100/60 мм рт.ст., Ps-120/мин. Какое 	осложнение развилось у больного?  
A	*Анафилактический шок  
B	Дегидратационный шок  
C	Гиповолемический шок.  
D	Инфекционно-токсический шок  
E	Кардиогенный шок  


 	444
	У больной 20 лет, получающей 52 ЕД инсулина в сутки, через 2 часа после утренней 
	инъекции инсулина появились головная боль, головокружение, слабость, чувство 
	голода, онемение губ, мелкий тремор рук. При осмотре: сознание ясное, кожа влажная, 
	тремор пальцев рук. АД 130/80 мм.рт.ст. Возможные причины этого состояния:  
A	*Гипогликемия  
B	Гипогликемическая кома  
C	Гипергликемия  
D	Паркинсонизм  
E	Токсико-аллергическая реакция  


 	445
	У больного сахарным диабетом I типа 25 лет, через 1 час после очередной инъекции 
	инсулина появились слабость, чувство голода, потливость. Через 10 минут  появились 
	судороги, потеря сознания. При осмотре: сознание отсутствует, тонические и 
	клонические судороги мышц. Кожа влажная . АД 140/80 мм.рт.ст. РS- 90/мин., ритмичный. Запаха ацетона в выдыхаемом воздухе нет. Необходимая первая помощь:  
A	*В/в струйно 40% р-р глюкозы 60,0  
B	В/в капельно 5% р-р глюкозы 500,0  
C	В/в струйно 40% р-р глюкозы 60,0 с 6 ЕД инсулина  
D	В/в капельно 20% р-р глюкозы 200,0 с 10 ЕД инсулина  
E	В/в струйно 40% р-р глюкозы 500,0  


 	446
	Больная 66 лет доставлена в приемное отделение районной больницы без согласия. 
	Со слов родственников страдает сахарным диабетом в течение 5 лет, лечится 
	нерегулярно. При осмотре: пониженного питания, кожа сухая. Запаха ацетона в 
	выдыхаемом воздухе нет. “Парусит” левая щека. АД 90/60 мм рт.ст. РS-110/мин., 
	ритмичный. Сахар крови 50 ммоль/л. Предполагаемый диагноз:  
A	*Гиперосмолярная кома  
B	Кетоацидотическая кома  
C	Острое нарушение мозгового кровообращения  
D	Лактацидотическая кома  
E	Гипогликемическая кома  


 	447
	Больной 17 лет, житель села, через 2 недели после ангины заметил отеки век и 
	выделение мочи красного цвета. При осмотре терапевтом было выявлено АД 
	140/100 мм рт.ст. В ОАМ: белок 2 г/л, измененные эритроциты в большом количестве, 
	гиалиновые и зернистые цилиндры. В ОАК: СОЭ- 30мм/ч. Наиболее вероятный диагноз:  
A	*Острый гломерулонефрит  
B	Обострение хронического пиелонефрита  
C	Опухоль почки  
D	Острый пиелонефрит  
E	Мочекаменная болезнь  


 	448
	У больного 38 лет внезапно появились интенсивные приступообразные боли в поясничной области справа, иррадиирующие вниз живота. При осмотре: t- 36,80С, АД- 135/80 мм рт.ст. При перкуссии поясничной области справа определяется болезненность. Живот мягкий, безболезненный. В ОАК: Нв-148 г/л, Л- 4,6*109/л, СОЭ –10 мм/ч. В ОАМ: белок - 0,66 г/л, эритроциты неизмененные 25-30 в п/з, Л- 8-10 в п/з. Ваш предполагаемый диагноз:  
A	*Мочекаменная болезнь, приступ почечной колики справа  
B	Острый аппендицит  
C	Калькулезный холецистит  
D	Острый гломерулонефрит  
E	Острый пиелонефрит  


 	449
	У пациента К., 25 лет, страдающего эпилепсией, развиваются тонико - клонические 
	приступы, частоты которых составляет 20 приступов в час. Следует квалифицировать 
	симптоматику как.  
A	*Эпилептический статус  
B	Серия эпилептических припадков  
C	Учащение приступов  
D	Развитие на фоне эпилепсии энцефалита  
E	Осложнения эпилепсии дополнительной интоксикацией  


 	450
	Больной  Ф. 23 лет. во время  поднятия тяжести почуствовал резкую боль в правой 
	половине грудной клетки. Через 1 час появилась одышка. Обратился к участковому 
	терапевту. Объективно: кожа бледная, акроцианоз. Справа грудная клетка отстает в 
	акте дыхания, перкуторно отмечается тимпанит. Аускультативно: отсутствие дыхательных
	 шумов справа. Каков предварительный диагноз?  
A	* Спонтанный пневмоторакс справа  
B	Стенокардия  
C	Плеврит справа  
D	Инфаркт миокарда  
E	Межреберная невралгия справа  


 	451
	У больного У. 30 лет, рентгенологически в верхней доле правого легкого выявлено 
	гомогенное интенсивное округлое образование  с четкими контурами, диаметром 4 см. с
	 краевой деструкцией. В окружающей ткани легкого единичные очаги. Трахея  и корень 
	легкого не изменены. Состояние больного удовлетворительное. Жалоб нет. При 
	ретроспективном анализе флюорограмм за 2 предыдущих года аналогичная 
	рентгенологическая картина наблюдалась ранее. Микроскопически в анализе мокроты 
	МБТ не обнаружены.  Сформулируйте предварительный диагноз.   
A	*Туберкулема верхней доли правого легкого МБТ -   
B	Эхинококк верхней доли правого легкого  
C	Периферический рак верхней доли правого легкого  
D	Киста верхней доли правого легкого   
E	Очаговый туберкулез верхней доли правого легкого  


 	452
	Больной 22 лет обратился за помощью по поводу необычного состояния, развившегося 
	после употребления 80 мл водки. Развилось выраженное психомоторное возбуждение: 
	стал агрессивным, приставал  с сексуальными домогательствами к матери и ее 
	подругам. Выкрикивал обрывочные высказывания: “тюрьма”, “я не хотел убивать”. 
	Установить контакт и успокоить пациента не удалось. Вырвавшись от окружающих 
	убежал . Через 15 мин. его нашли спящим в лесополосе. На следующий день о 
	происшедшем не помнит, смущается когда ему рассказывают об этих событиях. В 
	данном случае можно предположить:  
A	*  Патологическое опьянение  
B	Острая алкогольная интоксикация  
C	Измененная форма алкогольного опьянения  
D	Патологический аффект  
E	Алкогольная зависимость   


 	453
	Больной К., 32 г., в течение 7 лет страдает бронхиальной астмой. После пребывания в 
	прокуренном помещении возник сухой кашель, ощущение затрудненного выдоха. В 
	течении 10 минут нахождения на свежем воздухе облегчения дыхания не наступило. 
	Использование, какого препарата предпочтительно в данной ситуации?  
A	*Сальбутамол  
B	Преднизолон  
C	Эуфиллин  
D	фликсотид  
E	кларитин  


 	454
	Больной Г., 45 лет, находится на “Д” - учете с диагнозом: ИБС: атеросклеротический 
	кардиосклероз. Постоянная форма мерцательной аритмии. СН II Б ст. На фоне 
	непривычной физической нагрузки (переносил тяжелую мебель) возникла резкая боль 
	в грудной клетке слева от мечевидного отростка, не купирующаяся нитроглицерином, 
	выраженная одышка в покое. СМП доставлен в инфарктное отделение. На ЭКГ – 
	глубокие зубцы Q в III и S в I стандартных отведениях. Наиболее вероятный диагноз:  
A	*Тромбоэмболия легочной артерии  
B	Прогрессирующая стенокардия  
C	Острый инфаркт миокарда  
D	Спонтанный пневмоторакс  
E	Диафрагмальная грыжа  


 	455
	Больной С., 36 лет. При ФГ – обследовании по поводу субфебрилитета установлена 
	правосторонняя пневмония в 8-м сегменте. На следующие сутки состояние ухудшилось, 
	поднялась температура тела до 39,6оС. Участковым терапевтом выявлены: частота 
	дыхания – 35 в минуту, АД – 95/55 мм.рт.ст., в правом легком – влажные хрипы во всех 
	зонах. Дальнейшая тактика:  
A	*Вызвать СМП и направить в отделение интенсивной терапии;  
B	Обеспечить максимальный покой и адекватную антибиотикотерапию на дому;  
C	Направить в пульмонологический стационар;  
D	Госпитализировать срочно в терапевтическое отделение ближайшей больницы;    
E	Безотлагательно вызвать на консультацию пульмонолога   


 	456
	Больной К., 29 лет диагностирована системная красная волчанка  высокой степени 
	активности. На фоне приема 60 мг преднизолона в сутки и НПВП у больной появилась 
	изжога, наличие черного стула, головокружение. Какая патология развилась в данной 
	ситуации?  
A	*Желудочно-кишечное кровотечение  
B	Острый гастрит  
C	Перфоративная язва желудка  
D	Синдром Малори-Вейса  
E	Язвенный колит  


 	457
	У жінки 45 років, страждаючей  на артеріальну гіпертензію, раптово развинувся сильний 
	головний біль, нудота, многоразова блювота.  При огляді лікарь виявив  АТ 200/100 мм 
	рт.ст., ригідність м’язів шиї, світлобоязність, болісність при пальпації крапок Керера, 
	позитивний симптом Кернига з 2 боків. Виповнено  люмбальний протик - ліквор кольору 
	"м’ясних помиїв", після центрифугіровання ксантохромний.  Ваш діагноз.   
A	*Субарахноiдальний крововилив  
B	Ішемичній інсульт
C	Менiнгiт.  
D	Гостра гiпертонiчна енцефалопатiя  
E	Гiпертонiчна криза   


 	458
	У чоловіка 45 років на фоні височенного артерiального тиску раптово розвинулась втрата
	 свідомості, з’вилась блювота, мимовольний сечовипуск й дефекація. Обличчя  багрового
	 кольору, пульс напружений. Реакція зіниць на світло вітсутня. Підняті праві кінцівки 
	падають біздіяльно. Права нога повернута  кнаружи. Сухожилкові рефлекси вітсутні. 
	Справа позитивнй симптом Бабінського. Ригідність м’зів потилиці, верхній симптом 
	Брудзінського праворуч.  Визначте  характер процесу.  
A	*Геморагичний iнсульт (субарахноiдально-паренхiматозний) у лiвої пiвкулi.  
B	Субарахноiдальний крововилив.  
C	Iшемiчний iнсульт у  лiвої  пiвкулi  
D	Гостра гiпертонiчна енцефалопатiя  
E	Епiлептичний напад.  


 	459
	У больного на вторые сутки пребывания в стационаре с предварительным диагнозом 
	сальмонеллез отмеча-лось: снижение температуры до субнормальных цифр, головокружение, общая слабость. При осмотре: бледный, кожа влажная, тахипноэ, АД- 60/35 мм рт.ст. Ps-105/мин, живот мягкий вздут, болезненный в околопупочной области, стул жидкий без счета. Анурия 10 часов. Тактика лечебных мероприятий:  
A	*Парентеральное введение солевых растворов  
B	Парентеральное введение антибиотиков  
C	Парентеральное введение гормонов  
D	Введение гепарина  
E	Гемодиализ  


 	460
	Больной С. 16 лет доставлен машшиной скорой помощи в инфекционное отделение на 
	2-й день болезни в крайне тяжелом состоянии. Сознание отсутствует, температура 35,8оС, АД 40/0 мм рт.ст. Пульс на лучевой ар-терии не определяется. На коже геморрагическая сыпь с некрозом в центре. Заподозрен менингококковый сепсис, токсико-инфекционный шок. Какое исследование позволит подтвердить диагноз?  
A	*Посев и микроскопия крови  
B	Посев и микроскопия ликвора  
C	Биологическая проба  
D	Иммунологическое обследование  
E	Аллергические пробы  


 	461
	У женщины 56 лет с трудом купировано массивное носовое кровотечение во время 
	гипертонического криза. Через 6 часов оно вновь открылось, появилось кровотечение 
	из ушей, кровавая рвота, экхимозы в зоне инъекций, олигурия с мочой вида “мясных 
	помоев”. Укажите диагноз.  
A	*ДВС-синдром  
B	Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура  
C	Гемофилия  
D	Болезнь Рандю-Ослера  
E	Геморрагический васкулит  


 	462
	Больной 18 лет, наблюдается у гематолога по поводу гемофилии А. После падения с 
	турника появились гемартрозы коленных и локтевого суставов. Был доставлен в 
	гематологическое отделение областной ЦРБ. При обследовании: время кровотечения 
	по Дюке – 4 мин., время свертывания по Ли Уайту – 16 мин. Применение какого 
	лекарственного препарата наиболее показано в данной ситуации?  
A	*Введение рекомбинантного VIII фактора   
B	Свежезамороженная плазма  
C	Криопреципитат  
D	Тромбоцитарная масса  
E	Тромбоцитарный концентрат  


 	463
	Больной в коматозном состоянии доставлен в приемный покой. Анамнез неизвестен. 
	Изо рта – сильный запах алкоголя. Дыхание учащено, цианоза нет. АД = 140/90, ЧСС = 
	96/мин. Очаговой неврологической симптоматики нет. Какое дифференциально-диагностическое мероприятие необходимо произвести в первую очередь?  
A	*  Введение 40% глюкозы в/в  
B	Проведение люмбальной пункции  
C	Проведение ЭХО-энцефалоскопии  
D	Введение налоксона  
E	Определение уровня гемоглобина  


 	464
	Пациент 40 лет обратился в приемный покой с жалобами на тошноту, рвоту, частый жидкий стул (4 раза за последний час), выраженную слабость. Данные симптомы возникли примерно через 12 часов после употребления в пищу грибов. При проведении анализов отмечается повышение уровня трансаминаз в 2, 5 раза и гипербилирубинемия до 30 мкмоль/л.  tо = 37,7оC. Пациента необходимо:    
A	*  Госпитализировать в отделение интенсивной терапии  
B	Госпитализировать в инфекционное отделение  
C	Госпитализировать в отделение терапевтического профиля  
D	Оставить под амбулаторным наблюдением   
E	Госпитализировать в отделение хирургии  


 	465
	Пациентка 40 лет с целью похудания ежедневно принимала фуросемид в течение 
	последнего месяца по 40 мг/сутки. Обратилась в поликлинику с жалобами на 
	уменьшение количества мочи, перебои в области сердца, отсутствие аппетита. АД= 
	130/100 мм рт.ст., ЧСС= 88/мин. Данная симтоматика наиболее вероятно обусловлена:  
A	*  Гипокалийемией  
B	Токсическим действием фуросемида  
C	Прогрессированием сердечной недостаточности  
D	Гиповолемией  
E	Всем перечисленным  


 	466
	У пациента 40 лет, злоупотребляющего алкоголем, при ФГДС обнаружена язвенная 
	болезнь желудка, в связи с чем ему назначены препараты висмута, метронидазол и 
	омепразол. Через три дня после начала терапии пациент обратился в поликлинику с 
	жалобами на тошноту, рвоту, резкую слабость, головную боль. Данная симтоматика 
	развилась через 20 минут после употребления алкоголя. Наиболее вероятно 
	предположить:  
A	*  Антабусоподобную реакцию на метронидазол  
B	Отравление суррогатами алкоголя  
C	Обострение язвенной болезни  
D	Индивидуальную непереносимость принимаемых препаратов  
E	Формирование у пациента антацидного гастрита  


 	467
	Женщина 59 лет поступила в приемный покой с явлениями выраженного гастроэнтерита, возникшего после употребления домашних консервов. Имеет место неукротимая рвота, жидкий стул каждые 15-20 минут. В сознании, заторможена, дыхание поверхностное до 30/мин, АД = 80/40 мм рт.ст, ЧСС = 108/мин. В какое отделение должна быть госпитализирована такая пациентка?  
A	* Интенсивной терапии  
B	Инфекционное  
C	Кардиологическое  
D	Пульмонологическое  
E	Любое терапевтическое отделение  


 	468
	Женщина 55 лет, работая в огороде, внезапно почувствовала резкую головную боль, 
	тошноту, слабость, а затем потеряла сознание и упала. При осмотре в стационаре уровень сознания - сопор, отмечается психомоторное возбуждение, АД = 200/110, ЧСС - 92/мин. Специалистом какого профиля больная должна быть осмотрена в первую очередь?  
A	*Невропатологом  
B	Хирургом  
C	Инфекционистом  
D	Реаниматологом  
E	Нейрохирургом  


 	469
	Мужчина 35 лет, страдающий диабетом и получающий инсулин, заболел гриппом в 
	тяжелой форме. На 4 день заболевания доставлен родственниками в приемный покой в
	 коматозном состоянии. Отмечается сухость кожи и слизистых, глубокое и шумное	дыхание, АД = 90/50, ЧСС – 98/мин, диурез отсутствует на протяжении последних суток. В данной ситуации необходимо начать лечение с введения:  
A	*Физиологического раствора   
B	Строфантина  
C	Растворов глюкозы  
D	Диуретиков  
E	растворов коллоидов  


 	470
	Больная Ф., 45 лет заболела 3 дня назад с жалоб на умеренную боль в горле, t- 37,80С, 
	слабость. При осмотре: беспокойна, цианоз кожи, втяжение межреберных промежутков, дыхание шумное, одышка, отек шеи, осиплость голоса, в ротоглотке - серо-белые пленки, практически перекрывающие просвет зева, парез мягкого неба. Тактика ведения больной?  
A	* Коникостомия  
B	Искусственная вентиляция легких  
C	Ввведение антибиотиков  
D	Ввведение гормонов  
E	Ручное выделение пленок  


 	471
	До лікарні поступила хвора на злоякісну пухлину непритомна 40-річна жінка, яка з метою
	 самовбивства впорскнула собі 200 мг морфіну. При огляді звуження зіниць, поверхневе 
	рідке дихання, брадикардія. Який антидот слід призначити?  
A	* Налоксон  
B	Дефероксамін   
C	Атропін   
D	Глюкагон  
E	Фізостигмін  


 	472
	У хворої на цукровий діабет ІІ типу розвинулась кома. Глікемія - 36 ммоль/л, калій - 4,4 
	ммоль/л, натрій - 160 ммоль/л, рН крові – 7,24, стандартний бікарбонат - 20 ммоль/л, 
	зсув буферних основ – 4 ммоль/л, сечовина – 16 ммоль/л. Ваш діагноз?  
A	* Гіперосмолярна кома  
B	Діабетичний кетоацидоз  
C	Гіперлактацидемічна кома  
D	Гіпоглікемічна кома  
E	Гостра серцева недостатність  


 	473
	У хворої на цукровий діабет ІІ типу розвинулась  кома. Глікемія - 45 ммоль/л, калій - 4,4 
	ммоль/л, натрій - 158 ммоль/л, рН крові – 7,24, стандартний бікарбонат - 20 ммоль/л, 
	зсув буферних основ – 4 ммоль/л, сечовина – 12 ммоль/л. Які засоби необхідно 
	використати для регідратаційної терапії?  
A	* 0,45% розчин натрію хлориду  
B	0,9% розчин натрію хлориду  
C	5% розчин глюкози   
D	2,5% розчин глюкози  
E	4% розчин натрію гідрокарбонату  


 	474
	Хворий на цукровий діабет звечора прийняв 12 од. інсуліну, не вечеряв. Поступив у клініку
	 з  руховим збудженням у комі. Артеріальний тиск 90/70 мм рт.ст., пульс 108/хв., 
	центральний венозний тиск - 60 мм вод.ст. Шкірні покриви бліді, вологі. Тони серця 
	ритмічні, дихання 20/хв. рН – 7,4, глікемія – 2,8 ммоль/л. Діагноз?  
A	* Гіпоглікемічна кома  
B	Гіперлактацидемічна кома  
C	Гіповолемічний шок  
D	Інфаркт міокарда  
E	Емболія легеневої артерії  


 	475
	Мужчина, 40 років, випив біля 100 мл подібної до етилового алкоголю рідини. Після 
	короткочасного сп’яніння почував себе задовільно. Згодом появились головний біль, 
	нудота, блювання, порушення зору в вигляді і появи „мушок” перед очима, нечіткості 
	бачення, двоїння. Якою речовиною наступило отруєння?  
A	*  Метиловим спиртом  
B	Фосфорорганічною сполукою  
C	Нашатирним спиртом  
D	Етиленгліколем  
E	Етиловим спиртом  


 	476
	61-річна жінка поступила в лікарню зі скаргами на болі в животі, блювоту, проноси	протягом 4 днів. Під час обстеження пацієнтка була загальмована і зневоднена, Т- 38,9оС, пульс 116/хв., АТ- 74/30 мм рт.ст.  В анамнезі гіпотиреоз. Біохімічні дослідження крові: Na+ - 121 ммоль/л,  К+ - 6,3 ммоль/л; сечі: уремія, рН – 7,25, Na+ 115 ммоль/л. Який діагноз?  
A	*Гостра надниркова недостатність  
B	Хвороба Іценко-Кушінга  
C	Септичний стан  
D	Інсульт  
E	Рак кори наднирників  


 	477
	Чоловік, 50 років, проживає один. Звернув на себе увагу сусідів тим, що вночі не спав, 
	кричав, пересував меблі, кидався речами. 10 років зловживає алкоголем, однак від 
	алкогольної залежності не лікувався. Бувають запої різної тривалості. Останній тривав 
	1,5 міс. При огляді: шкірні покриви вологі, гіперемія обличчя, виражений тремор; 
	оглядається, під ліжком бачить щурів та павуків, намагається їх спіймати. 
	Дезорієнтований у місці, часі. Діагноз?  
A	*Алкогольний делірій  
B	Шизофренія   
C	Істеричний психоз  
D	Ажитована депресія  
E	Реактивний параноїд  


 	478
	У хворого, 23 років, раптово з’явилась висока температура (39,5оС), біль голови, який 
	ірадіює в шию та спину, блювота, загальна гіперестезія, світлобоязливість, 
	менінгеальний симптомокомплекс, ураження окорухових нервів. Хворий швидко впав у 
	коматозний стан. Кров: нейтрофільний лейкоцитоз, збільшення ШОЕ – 28 мм. Лікворний 
	тиск – 370 мм.вод.ст., колір мутний, 800 клітин в 1 мм3 (нейтрофільний), белок 12 г/л, 
	цукор – 1,2 ммоль/л. Який найбільш вірогідний діагноз? 
A	*Гнійний менінгоенцефаліт  
B	Серозний менінгіт  
C	Субарахноїдальний крововилив  
D	Субдуральна гематома  
E	Туберкульозний менінгіт  


 	479
	У 40 літньої жінки, яка має варикозне розширення вен н/кінцівок, несподівано виникли 
	болі в грудній клітці і задишка у стані спокою. Вона багато курить, вживає пероральні 
	контрацептиви. При фізикальному обстеженні: тахіпное і ослаблене дихання з обох 
	боків. Дані перкусії і рентгенографії грудної клітки без явних особливостей. Найбільш 
	вірогідний діагноз:  
A	* Тромбоемболія легеневої артерії  
B	Трахеобронхіт  
C	Гострий інфаркт міокарда  
D	Рак легень  
E	Позашпитальна пневмонія  


 	480
	Хвора 55 р., знаходиться в кардіологічному відділенні. Скарги: відчуття пекучих болів в 
	епігастрії після прийому їжі. Антациди ефекту не дали. При ФГДС – змін не виявлено. На 
	ЕКГ підвищення сегменту ST та інверсія Т в ІІІ, aVF, V5-V6 відведеннях. В крові лейкоцитоз, підвищений рівень АСТ. Ваш діагноз?  
A	* інфаркт міокарда
B	Холецистит  
C	Нестабільна стенокардія  
D	Гострий гастрит   
E	Виразка шлунка  


 	481
	Хвора Т., 26 р., перебуває в  реанімаційному  відділенні  з кетоацидотичною комою. 
	Свідомість затьмарена, тонус очних яблук знижений, АТ – 90/60, пульс – 130/хв.    
	Гіперглікемія 35 ммоль/л, рН – 7,1. Вміст кетонових тіл 18 мг/%. Яка Ваша тактика?  
A	*Введення 10-20 од інсуліну струйно, а потім крапельно протягом 1 год у розрахунку 
	0,05-0,1Од/кг/год до ліквідації кетоацидозу  
B	Введення 500 мл 5% р-ну глюкози  
C	Введення 4% гідрокарбонату натрію 2,5 мл/кг  
D	Введення 40-60 од інсуліну щогодини  
E	Введення 500 мл 0,9%  натрію хлориду  


 	482
	Хворий М., 36 р., знайдений на вулиці без свідомості. У хворого виявлена картка хворого 
	на цукровий діабет. Запах алкоголю з рота. Шкіра волога, тепла, АТ- 145/90 мм рт.ст, 
	судомні посіпування м'язів. Дихання поверхневе, тонус очних яблук збережений, зіниці 
	розширені, гіперрефлексія. Яка ваша тактика?  
A	*Введення в/венно 40 мл 40% р-ну глюкози  
B	Введення інсуліну 20 од підшкірно  
C	Введення інсуліну 20 од внутрішньовенно  
D	Введення 500 мл 5% р-ну глюкози внутрішньовенно  
E	Введення 500 мл 0,9% натрію хлориду внутрішньовенно  


 	483
	Хворий Б., 18 р., знаходиться у аптеці, скаржиться на посилене потіння тремтіння рук, 
	заніміння кінчика язика,  серцебиття. Відомо, що хворіє на цукровий діабет 1-го типу. 
	Свідомість потьмарена, дезорієнтований в просторі і часі, агресивний, відмовляється від
	 солодкої їжі.  Об'єктивно: різко підвищені сухожилкові і периостальні рефлекси, 
	позитивний симптом Бабінського, шкіра волога, тепла. Рівень глікемії на глюкометрі 2,3 
	ммоль/л Запаху ацетону з роту немає. Яка Ваша тактика?  
A	* 40 мл 40% глюкози внутрішньовенно
B	Введення інсуліну 20 од підшкірно  
C	Введення інсуліну 20 од внутрішньовенно  
D	Введення 500 мл 0,9%  натрію хлориду внутрішньовенно  
E	Введення 500 мл 5% р-ну глюкози внутрішньовенно  


 	484
	Хвора Т., 66 р., скаржиться на болі в животі, нудоту блювоту, болі в м’язах. Об'єктивно: 
	різко виражені симптоми дегідратації, дихання Кусмауля, АТ 90/50 мм рт ст, анурія, 
	температура 35,9оС, глікемія – 12,9 ммоль/л, ацетонурія відсутня. рН крові 6,8, вміст 
	молочної кислоти 1,7 ммоль/л (норма 0,62-1,3ммоль/л). Ваш діагноз?  
A	*Гіперлактацидемічна кома  
B	Уремічна кома   
C	Кетоацидотична кома  
D	Мозкова кома  
E	Гіперосмолярна кома  


 	485
	Дівчинка 14 років поступила в хірургічне відділення зі скаргами на різкі болі в животі, 
	нудоту, блювоту. Хворіє 2 тижні після перенесеного ГРВЗ, після якого почали наростати 
	спрага, сухість в роті, поліурія. Об'єктивно: свідомість затьмарена, тонус очних яблук 
	знижений, дихання глибоке шумне, АТ – 100/55, пульс – 136/хв. Напруження черевних 
	м'язів. Глікемія 21 ммоль/л, ацетонурія, осмолярність плазми 200 мосм/л. Яка Ваша 
	найперша тактика?  
A	*Введення 10-20 од інсуліну струминно, а потім крапельно протягом 1 год у розрахунку 
	0,05-0,1Од/кг/год до ліквідації кетоацидозу  
B	Введення 500 мл 5% р-ну глюкози  
C	Введення 4% гідрокарбонату натрію 2,5 мл/кг  
D	Введення 40-60 од інсуліну щогодини  
E	Введення 500 мл 0,9% натрію хлориду  


 	486
	Хворий Р., 32 р., скаржиться  на посилену втому, зниження апетиту, посилення 
	пігментації в ділянці відкритих частин тіла, долонь, посилення ціанозу, похудіння, нудоту, 
	блювоту. Симптоми почали наростати протягом 1-2 тижнів після гострого отруєння. 
	Об'єктивно: АТ 60/30 мм рт ст, пульс – 140/хв, тургор шкіри знижений, колір смуглий з 
	посиленою пігментацією ліктів, рубців, шкірних складок на долонях. В крові виражена 
	гіпонатріємія, гіпохлоремія, гіперкаліємія. Глікемія 4,3 ммоль/л.  Ваш діагноз?  
A	*Адісонічний криз  
B	Уремічна кома  
C	Мозкова кома  
D	Гостра серцево-судинна недостатність  
E	Гіпоглікемічна кома  


 	487
	Хвора М., 42 р., поступила зі скаргами на різку слабкість, анорексію, сильну нудоту, 
	блювоту, яка не приносить полегшання стану, головокружіння. Симптоми почали 
	наростати протягом 1-2 днів після припинення вживання кортизону. Об'єктивно: АТ 65/20
	 мм рт ст, пульс – 148/хв нитковидний, тургор шкіри знижений, колір блідий. турбує 
	задишка, поверхневе дихання. В крові Нв- 166 г/л, виражена гіпонатріємія, гіпохлоремія, 
	гіперкаліємія. В сечі- протеїнурія, лейкоцитурія, мікрогематурія.  Ваш діагноз?  
A	*Гостра надниркова недостатність  
B	Уремічна кома  
C	Мозкова кома  
D	Гостра серцево-судинна недостатність  
E	Гіпоглікемічна кома  


 	488
	Хвора Н., 74 роки знаходиться в терапевтичному відділенні з приводу гострої пневмонії. В
	 анамнезі перенесена тотальна резекція щитовидної залози. На 2 тиждень перебування
	 стан хворої різко погіршав, наросли симптоми сонливості, адинамії загальмованості, 
	потьмарення свідомості. Об'єктивно: свідомість затьмарена, шкіра суха, холодна, набрякла, з ділянками шелушіння, лице набрякле, амімічне. Зниження сухожилкових рефлексів, дихання поверхневе, тони серця глухі, ритмічні, АТ – 115/95, пульс – 50/хв. Глікемія 5,6 ммоль/л.  температура тіла 35,6оС. Який Ваш діагноз?  
A	*Гіпотиреодна кома  
B	Гіперосмолярна кома  
C	Мозкова кома  
D	Уремічна кома  
E	Ішемічний інсульт  


 	489
	Хвора Б., 56 р., скаржиться на слабість, мязеві болі, парестезії в ділянці обличчя, нижніх 
	кінцівок, тонічні та клонічні судоми, утруднене дихання. В анамнезі перенесена субтотальна резекція щитовидної залози. Об'єктивно: свідомість затьмарена, шкіра суха, ціанотична, у верхніх кінцівках судоми м'язів за типом “руки акушера”, порушений акт ковтання, задишка. Тони серця глухі, ритмічні, АТ – 115/55, пульс – 56/хв. Позитивні симптоми Хвостека, Труссо. В крові рівень кальцію 1,3 ммоль/л, гіперфосфатемія, гіпокальційурія, глікемія 5,6 ммоль/л. Який Ваш діагноз?  
A	*Гіпокальціємічний криз  
B	Гіпотиреоїдна кома  
C	Ниркова недостатність  
D	Гіпотиреоїдна кома  
E	Мозкова кома  


 	490
	Хвора Б., 56 р., скаржиться на слабість, м’язеві болі, парестезії в ділянці обличчя, нижніх 
	кінцівок, тонічні та клонічні судоми, утруднене дихання. В анамнезі перенесена 
	субтотальна резекція щитовидної залози. Об'єктивно: свідомість затьмарена, шкіра суха, 
	ціанотична, у верхніх кінцівках судоми м'язів за типом “руки акушера”, порушений акт 
	ковтання, задишка. Тони серця глухі, ритмічні, АТ – 115/55, пульс – 56/хв. Позитивні 
	симптоми Хвостека, Труссо. В крові рівень кальцію 1,3 ммоль/л, гіперфосфатемія, 
	гіпокальційурія, глікемія 5,6 ммоль/л. Яка Ваша тактика?  
A	*Введення 10% розчину хлориду кальцію 10-20 мл  
B	Введення 4,5% розчину хлориду калію 10-15 мл  
C	Введення 100 мг преднізолону  
D	Введення 0,5% розчину строфантину 1-2 мл  
E	Введення 40% розчину глюкози 40-60 мл  


 	491
	Хвора 46 років поступила в реанімаційне відділення зі симптомами дегідратації, В 
	анамнезі ЦД 2 типу, ожиріння. відомо, що хвора з метою похудіння приймала сечогінні 
	препарати. після чого почали наростати спрага, сухість в роті, поліурія. Об'єктивно: 
	свідомість затьмарена, тонус очних яблук знижений, дихання глибоке шумне, АТ- 110/60, пульс – 140/хв. Глікемія 45 ммоль/л, гіперхлоремія,  гіпернатріємія, азотемія, відсутність кетонемії та ацетонурії,  осмолярність плазми 400 мосм/л. Яка Ваша найперша тактика?  
A	*Введення 0,45% розчину хлориду натрію 4-6 л, інсулін у розрахунку 0,05-0,1Од/кг/год   
B	Введення 500 мл 5% р-ну глюкози, інсуліну 40-60 од  
C	Введення 4% гідрокарбонату натрію 2,5 мл/кг, інсулін 20-30 од  
D	Введення 40-60 од інсуліну щогодини, 500 мл 5% р-ну глюкози  
E	Введення 500 мл 0,9% натрію хлориду, інсуліну 40-60 од  


 	492
	Хворий М., 36 р., знайдений на вулиці без свідомості. У хворого виявлена картка хворого 
	на цукровий діабет. Запах алкоголю з рота. Шкіра волога, тепла, АТ- 145/90 мм рт ст, 
	судомні посіпування м'язів, поодинокі тонічні та клонічні судоми. Дихання поверхневе, 
	тонус очних яблук збережений, зіниці розширені, гіперрефлексія. Який Ваш діагноз?  
A	*Гіпоглікемічна кома  
B	Кетоацидотична кома  
C	Алкогольна кома  
D	Мозкова кома  
E	Гіперлактацидемічна кома  


 	493
	Хвора 45 років звернулась із скаргами на сильний головний біль в лобній ділянці справа,
	 „затуманення зору”, кольорове сяйво навколо джерела світла, біль правого ока, нудоту. 
	При огляді: гострота зору правого ока = 0.06 не корегує, лівого ока = 1.0, внутрішньоочний
	 тиск правого ока 42.0, лівого ока -19.0 мм рт.ст., застійна ін’єкція очного яблука, рогівка 
	набрякла, зіниця вертикально овальної форми, дещо розширена. Діагноз?  
A	* Гострий приступ глаукоми    
B	Гострий кон’нктивіт  
C	Гострий іридоцикліт   
D	Гострий кератоувеїт   
E	Гострий дакріоаденіт   


 	494
	Бригада швидкої допомоги приїхала на виклик до пацієнта, котрий, зі слів родичів, 
	близько 3 днів тому різко змінився у поведінці, вночі не спав, не виходив з дому, дивно 
	висловлювався, був підозрілим, відмовлявся їсти проготовану йому їжу. При розмові 
	тривожно озирається навколо, на запитання відповідає не по суті, розгублений, задає 
	лікареві недоречні запитання, впізнає у ньому якусь людину, яку зустрічав раніше. 
	Тактика лікаря?  
A	*Госпіталізація у психіатричну лікарню  
B	Призначення режиму денного стаціонару  
C	Переконати пацієнта в помилковості його суджень  
D	Призначити лікування в домашніх умовах  
E	Введення ноотропних препаратів  


 	495
	Хворий 50 років антикоагулянтнозалежний. Приймає постійно фенілін 0,4 мг 1 раз в 
	добу. Протягом тижня відмічає геморагічні прояви на шкірі, кровотечі з ясен. Анамнез: 5 
	років тому прооперований з приводу аортальної вади, проведено протезування. Аналіз 
	крові: тромбоцити – 220 Г/л, час зсідання крові – 25 хв., час кровотечі – 12 хв., протромбіновий індекс – 32%. Який діагноз?  
A	* Передозування непрямими антикоагулянтами  
B	Гемофілія А  
C	Гемофілія В  
D	Гемофілія С  
E	Тромбоцитопенія  


 	496
	Хворий 21 року. Скарги на кровотечі з носа, ясен, геморагічні прояви на шкірі, які 
	появились 1 місяць тому. Об'єктивно: на шкірі петехіальна висипка, позитивна проба 
	щипка, змін внутрішніх органів не виявлено. Аналіз крові: Нb – 105г/л, лейкоцити – 5,4 Г/л,
	 тромбоцити – 11 Г/л, лейкоформула без патологічних відхилень, час кровотечі 23 хв. Яка 
	патологія гемостазу?  
A	* Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура  
B	Хвороба Вілебрандта  
C	Тромбоцитопатія  
D	Коагулопатія  
E	ДВЗ-синдром, ІІІ фаза  


 	497
	У жінки через тиждень після важких пологів змінився психічний стан: стала тривожною, 
	збудженою, голосно кричить, переживає, що не зможе бути доброю матір’ю, що краще її 
	дитині “не жити у цьому жорстокому світі”. Вночі стан різко погіршився, намагалася увійти
	 в дитячу палату з метою заподіяти смерть своїй дитині. Соматичний стан задовільний. 
	Лікарська тактика:  
A	*Невідкладна госпіталізація у психиатричній стаціонар  
B	Введення сібазону, ліжковий режим  
C	Електросудомна терапія  
D	Медикаментозний сон, фіксація  
E	Консультація психолога  


 	498
	У хворої, 27 р. ,раптово  зявились набряки шкірі і підшкірної клітковини в ділянці обличчя.
	 Шкіра на обличчі спочатку ціанотична потім бліда. Свербінні незначне. На шкірі тулуба 
	поодиноку пухирчасті сверблячі висипання. Голос сиплий, сухий надсадний кашель.В  
	ділянці живота  незначна болючість. В анамнезі аналогічні стани різного ступеню 
	інтенсивності, які самовільно щезали. Встановити діагноз.  
A	*Набряк Квінке   
B	Бронхіальна астма  
C	Синдром Меьера  
D	Анафілактичний шок  
E	Гострий живіт  


 	499
	Хворий 32 років. Переніс ГРЗ, через 12 днів - набряк повік, зниження працездатності, 
	задишка. Слабкість. Через 2 місяці – набряк лиця, попереку, гідроторакс. Хворіє 
	хронічним тонзилітом. Глухі тони серця, АТ 125/80 мм.рт.ст. Сеча: відносна густина 1021, 
	білок 11 г/л,  в полі зору 15-20 незмінених еритроцитів і 5-6 гіалінових циліндрів. Діагноз? 
A	* Гломерулонефрит з нефротичним компонентом  
B	Амілоїдоз нирок  
C	Серцева недостатність  
D	Загострення хронічного гломерулонефриту змішаного типу  
E	Гострий гломерулонефрит (гематурійний варіант)  


 	500
	У хворого на цукровий діабет розвинувся коматозний стан. При лабораторному 
	обстеженні виявлено: глюкоза – 65 ммоль/л, рН крові 7,35, осмолярність крові 390 
	мосм/кг, К+ - 2,2 ммоль/л, ацетон – 12 ммоль/л. Яке найбільш ймовірне метаболічне 
	порушення є причиною коми хворого:  
A	*Гіперосмолярність  
B	Гіпокаліємія  
C	Гіперкаліємія  
D	Кетонемія  
E	Ацидоз  


 	501
	Хвору 56 років із втратою свідомості доставили у лікарню швидкої допомоги. Обстеження:
	 пульс – 100 уд./хв., АТ 150/85 мм.рт.ст., дихання шумне із затримкою. Біохімічні 
	дослідження сироватки крові: загальний білок -95 г/л, сечовина – 9,2 ммоль/л, Na+ - 130 
	ммоль/л, К+ - 7,4 ммоль/л, глюкоза – 60 ммоль/л. Аналіз сечі: кількість – 100 мл, рН – 
	5,5, відносна густина – 1,038, глюкоза – 4 г/л, кетонові тіла відсутні. Який патологічний 
	процес?    
A	* Гіперглікемічна кома  
B	Гостра ниркова недостатність  
C	Гіпоглікемічна кома  
D	Гострий панкреатит  
E	Кетоацидотична кома  


 	502
	У хворого, котрий зловживає алкоголем, на фоні трьохденної абстиненції виникли 
	дезорієнтація в часі та просторі, тремор, рясний піт, напливи ілюзій, істинні множинні 
	рухомі зорові галюцинації, страх, рухове збудження з агресивністю. Діагноз:  
A	*Алкогольний делірій   
B	Депресивний синдром  
C	Синдром оглушення   
D	Фебрильна кататонія  
E	Хронічний алкогольний галюциноз  


 	

503
	Жінка, 65 років, надмірного відживлення, курить. Перенесла гостре респіраторне 
	захворювання. На протязі тижня дотримувалася постільного режиму. Несподівано 
	появилась задишка при ходьбі по кімнаті і болі у колосерцевій ділянці. На ЕКГ: з’явився 
	QІІІ  і sІ, підвищення sТІІІ, ТІІІ(-). Поставте діагноз:  
A	* Тромбоемболія легеневої артерії  
B	Інфаркт міокарда задньої стінки лівого шлуночка  
C	Перикардит  
D	Міокардит  
E	Позалікарняна пневмонія  


 	504
	Жінку 30 років привезли до лікарні з вулиці непритомною. Не було ознак травми, її  зіниці
	 нормально зреагували на світло, ригідність шиї відсутня. Дослідження очного дна, сухожильних рефлексів, грудної клітки і живота не виявили відхилень. Пульс був 
	рівноміним і становив 80/хв., АТ- 140/80 мм рт.ст. Рівень глюкози в крові 1,6 ммоль/л. 
	Причина непритомності?  
A	*Гіпоглікемічна кома  
B	Гіперглікемічна кома  
C	Септичний шок  
D	Гостра надниркова недостатність  
E	Інсульт  


 	505
	20-річний чоловік хворий на інсулінозалежний діабет, поступив зі скаргами на блювоту, 
	що тривала протягом 2 днів, біль у животі та втрату свідомості. Газометричне дослідження крові вказувало на метаболічний ацидоз. Глюкоза крові 14,8 ммоль/л. Чим викликаний важкий стан пацієнта?  
A	*Діабетичний кетоацидоз  
B	Гіпоглікемічна кома  
C	Інсульт  
D	Хвороба Аддісона  
E	Інфаркт міокрду  


 	506
	Хворий М., 45 р., доставлений у клініку зі  скаргами на стискаючий біль за грудиною, який 
	іррадіює в ліву руку, супроводжується відчуттям страху, тривоги, не зникає після вживання
	 нітрогліцерину. На ЕКГ визначається підйом сегмента ST у відведеннях V1-V4 і його 
	депресія у відведеннях ІІ, ІІІ, AVF. Про розвиток якої хвороби необхідно думати?  
A	* Гострий передній інфаркт міокарда   
B	Гострий задній інфаркт міокарда   
C	ТЕЛА  
D	Перикардит  
E	Гострий панкреатит  


 	507
	45-річна жінка  з   ІМ скаржиться на   задишку,  кашель з виділенням пінистого 
	харкотиння. При об’єктивному дослідженні: стан важкий, тахіпное – 36/хв, АТ- 110/90 мм рт.ст., пульс ритмічний, 105/хв. Над легенями вкороченння  перкуторного тона, різнокаліберні вологі хрипи над всією поверхнею. Тони серця ослаблені. Найбільш ймовірний діагноз?  
A	*Гостра лівошлуночкова  недостатність 
B	Гостра правошлуночкова недостатність
C	Тромбоємболія гілок легеневої артерії
D	Розрив міокарда  
E	Кардіогенний шок  


 	
508
	Хворий 50 р. На 20-й день гострого інфаркту міокрда раптово в палаті знепритомнів. При 
	огляді стан вкрай важкий, шкіра бліда з ціанотичним відтінком, холодна. Дихання 
	аперіодичне, шумне, серцеві тони не визначаються, АТ 50/20 мм рт.ст. На ЕКГ осциляції 
	різної висоти і ширини, неоднакової форми. Ваша тактика?  
A	* Провести електричну дефібриляцюї   
B	Ввести допамін  
C	Ввести морфій  
D	Ввести кордарон  
E	Ввести лідокаїн  


 	509
	Пацієнт 28 р. скаржиться на приступ гострого болю у лівій половині грудної клітки при 
	диханні, різку задишку. Біль виник раптово, на висоті приступу кашлю. Хворіє гострим 
	бронхітом другу добу. При рентгенологічному обстеженні відмічається наявність повітря в
	 лівій плевральній порожнині. Ваш діагноз?  
A	* Спонтанний пневмоторакс  зліва 
B	Перикардит  
C	Ексудативний плеврит  
D	Сухий плеврит  
E	Ателектаз  


 	510
	Хворий 48 років. Скаржиться на пекучий загрудинний біль тривалістю понад 50 хв.Об-но: 
	Тони серця ослаблені з частотою 94/хв, артеріальний тиск 90/60 мм рт.ст. Клекочуче
	 дихання, вислуховується велика кількість вологих хрипів. ЕКГ: підйом сегменту ST в І, 
	AVL, V1-V4,  реципрокні зміни в ІІІ, AVF. Вкажіть, яке ускладнення виникло у хворого на 
	гострий інфаркт міокарда?   
A	*Гостра лівошлуночкова недостатність  
B	Блокада лівої  ніжки пучка Гіса   
C	Аритмічний кардіогенний шок  
D	Справжній кардіогенний шок  
E	Рефлекторний кардіогенний шок  


 	511
	Хворий 35 р. Скарги на нудоту, "кинжальний" біль в епігастрії, слабість. Блювоти і стільця 
	не було. При огляді шкіра волога, холодна, бліда. Серцеві тони ослаблені, з частотою 
	120, ритмічні. Артеріальний тиск 85/50 мм рт.ст. Живіт болючий, напружений при пальпації. Першочерговим діагностичним заходом є:  
A	*Зняття електрокардіограми  
B	Проведення пальцевого дослідження прямої кишки   
C	Визначення вмісту цукру в крові   
D	Визначення гемоглобіну, гематокриту  
E	Проведення фіброгастродуоденоскопії  


 	512
	У хворого фіброзно-каверозним туберкульозом після різкого фізичного навантаження 
	виник інтенсивний біль в правій половині грудної клітки, наросла задишка, сухий кашель. 
	Об’єктивно: шкірні покриви бліді, ціаноз губ, шийні вени набухлі. Права половина грудної 
	клітки відстає при диханні, перкуторний звук справа тимпанічний. ЧД 36. ЧСС 110, АТ 
	90/50 мм.рт.ст. Яке ускладнення розвинулось у хворого?  
A	* Спонтанний пневмоторакс   
B	Перикардит  
C	Ексудативний плеврит  
D	Сухий плеврит  
E	Ателектаз  


 	513
	Після вживання м"яса свин,і , яка була зарізана у зв,язку з хворобою, що лікувалася  
	пенщіліном, у хворого на атопічну екзему розвинулись: сильне свербіння шкіри, набряк 
	обличчя, уртикарні висипання по тулубу, верхнім кінцівкам. Який діагноз у хворого?   
A	* Медикаментозна токсикодермія .      
B	Харчова токсикодермія.   
C	Гостра кропив”янка   
D	Атопічний дерматит   
E	Гостра екзема   


 	514
	Хворий, 47 р., скаржиться на зниження зору обох очей, біль, сльозотечу, світлобоязнь, 
	відчуття стороннього тіла. 2 год тому в очі потрапив розчин гашеного вапна. Об-но:  
	виражений блефароспазм обох очей, кон’юнктива різко червона, місцями бліда, 
	набрякла. Рогівки набряклі, сірого кольору. Поставити діагноз.  
A	* Хімічний опік рогівки і кон’юнктиви.  
B	Термічний опік рогівки і кон’юнктиви обох очей.  
C	Травматична ерозія рогівки обох очей.  
D	Контузія легкого ступеня обох очей.  
E	Стороннє тіло кон’юнктиви обох очей.  


 	515
	У хворої 25 років, яка поступила у приймальне відділення лікарні швидкої медичної 
	допомоги з приводу гострої ниркової недостатності виникла зупинка серця. Яке 
	метаболічне порушення є найбільш ймовірною причиною цього?  
A	* Гіперкаліємія  
B	Ацидоз  
C	Гіпокаліємія  
D	Гіперфосфатемія  
E	Уремія  


 	516
	Чоловік 21 рік, страждає на цукровий діабет 1 типу, доставлений у лікарню із скаргами на
	 поліурію, загальну слабкість, блювоту, біль по всьому животі, виражену спрагу, що 
	розвинулися після алкогольно-харчового ексцесу. При обстеженні шкіра суха, тургор 
	знижений, Ps- 120/хв, ритмічний, АТ- 90/60 мм рт.ст., дихання поверхневе, тахіпноє, 
	запах ацетону із рота. Ваш попередній діагноз?  
A	* Кетоацидоз  
B	Харчове отруєння  
C	Отруєння сурогатами алкоголю  
D	Циркуляторно-гіпоксичний криз  
E	Гострий живіт  


 	517
	Чоловік 21 рік, страждає на цукровий діабет 1 типу, доставлений у лікарню із скаргами 
	загальну слабкість, нудоту, біль по всьому животі, виражену спрагу, що розвинулися після
	 алкогольно-харчового ексцесу. При обстеженні шкіра суха, тургор знижений, Ps- 120/хв, ритмічний, АТ- 90/60 мм. рт. ст., тахіпноє, запах ацетону із рота. Які обстеження слід провести у першу чергу?  
A	* Тести на рівень глікемії, кетонурії  
B	Визначення токсичної речовини у крові  
C	Оглядову рентгенографію черевної порожнини  
D	Рентгенографію органів грудної клітки  
E	Електрокардіографію  


 	518
	Чоловік 21 рік, страждає на цукровий діабет 1 типу, доставлений у лікарню. При 
	обстеженні: шкіра суха, тургор знижений, дихання Кусмауля, запах ацетону з рота, 
	глікемія – 25 ммоль/л, кетонурія, знижена резервна лужність крові. З чого необхідно 
	розпочати терапію?  
A	*Ре гідратаційна терапія  
B	Інсулінотерапія  
C	Дезінтоксикаційна терапія  
D	Антибіотикотерапія  
E	Введення бікарбонату натрію  


 	519
	Жінка, 32 роки, хворіє на цукровий діабет тип 1 протягом 20 років. Під час роботи на 
	городі втратила свідомість. Шкіра волога, високий тонус м’язів, зіниці розширені, запаху 
	ацетону немає, пульс-72/хв., АТ- 120/75 мм рт.ст. Який діагноз найбільш  вірогідний?  
A	*Гіпоглікемічна кома  
B	Вегетативний криз  
C	Гіпертензивний криз  
D	Тепловий удар середньої важкості  
E	Колапс  


 	520
	Жінка, 32 роки, хворіє на цукровий діабет тип1 протягом 20 років. Під час роботи на 
	городі втратила свідомість. Шкіра волога, високий тонус м’язів, зіниці розширені, запаху 
	ацетону немає, пульс-72/хв., АТ- 120/75 мм рт.ст. Які обстеження необхідно провести у
	 першу чергу?  
A	*Визначення глікемії крові тест-смугами  
B	Електрокардіографія  
C	Електроенцефалографія  
D	Загальний аналіз крові  
E	Резервна лужність крові   


 	521
	Жінка, 32 роки, хворіє на цукровий діабет тип1 протягом 20 років. Під час ін’єкції інсуліну 
	раптово втратила свідомість. Шкіра волога, судоми, зіниці розширені, запаху ацетону 
	немає, пульс-72/хв., АТ- 120/75 мм.рт.ст., глюкоза крові – 2,1 ммоль/л. Ваші дії?  
A	*Довенне введення 40 мл 40% глюкози  
B	Ре гідратаційна терапія  
C	Внутрішшньомязове введення кардіаміну  
D	Довенне введення допаміну  
E	Дезінтоксикаційна терапія  


 	522
	Хвора 49 р. , що страждає на варикозне розширення вен ніг раптово відчула гострий біль 
	в правій половині грудної клітини, який посилюється при диханні та кашлі, задишку, 
	кровохаркання. Об-но: Стан тяжкий. Ціаноз, набухання шийних вен, пульсація в правому 
	підребір‘ї. Пульс 100/хв., АТ 90/70 мм рт. ст. Акцент ІІ тону в ІІ міжребір‘ї ліворуч. Який з
	 препаратів необхідно застосувати? 	  
A	*Стрептокіназу
B	Дігоксин  
C	Хлорид кальцію 
D	Лазолван  
E	Еуфілін  


 	523
	У хворого 55 років, під час гіпертонічного кризу (АТ – 244/140 мм. рт. ст. ) з’явились скарги
	 на стискуючий біль за грудиною, відчуття нехватки повітря. На ЕКГ патологічний зубець Q
	 та монофазна крива у відведеннях V3-V6. Впродовж якого часу потрібно знижувати тиск у 
	хворого?  
A	* 1 год.    
B	 12 год.    
C	2 год  
D	1 доби  
E	6 год  


 	524
	В лікарню доставлений хворий без свідомості. Об-но:  ЧД – 22/хв. , PS не пальпується, АТ – 64/50 мм рт.ст. На екрані монітору виявляється тахікардія з широким комплексом (QRS – 0,22 с) до 200/хв. Яка тактика в даному випадку буде найбільш доцільною?  
A	* Електрична кардіоверсія    
B	Допамін  в/в 
C	Ізоптин в/в     
D	АТФ в/в 
E	Черезстравохідна електростимуляція 


 	525
	Хворий 60 років раптово відчув сильний біль за грудиною і втратив свідомість. Об-но: АТ 
	90/50 мм рт.ст., пульс 50/хв. На ЕКГ – частота передсердь 110/хв., шлуночків – 
	42/хв., без взаємозв’язку. З чого  почати лікування?  
A	* Постановка тимчасового кардіостимулятора
B	Добутамін  
C	Дігоксин 
D	Норадреналіну гідротартрат  
E	Лідокаїну гідрохлорид  


 	526
	Хворий 68 років з  інфарктом міокарду під час огляду втратив свідомість, вкрився 
	холодним потом.: ЧСС + пульс = 180.  Тони серця глухі,  АТ 80/40 мм рт. ст. На ЕКГ: 
	поширені шлуночкові комплекси по 0,18 сек. , неправильної форми. Яке ускладнення 
	інфаркту міокарда має місце?  
A	* Шлуночкова тахікардія  
B	Шлуночкова екстрасистолія  
C	Фібриляція шлуночків  
D	Вузлова тахікардія  
E	 атріовентрикулярна блокада  


 	527
	Хворому 57 р проведена холецитектомія з інтраопераційною холангіографією. На 5-ту 
	добу з’явилась задишка, біль в грудях, кровохаркання,  t 37,2оС, АТ 110/70 мм рт.ст., 
	пульс 110/хв. В анамнезі: ІХС, ожиріння. Що є причиною вказаного стану хворого.  
A	*Інфаркт легень  
B	Інфаркт міокарда  
C	Аспіраційна пневмонія  
D	Шокова легеня  
E	Піддіафрагмальний абсцесс  


 	528
	У хворого раптово появився різкий біль в животі. Як наслідок розвинувся колапс із 
	втратою свідомості. Об’єктивно визначається пульсуючий утвір в епігастрії, над яким 
	вислуховується систолічний шум. Ваш діагноз?   
A	Розрив аневризми черевного відділу аорти  
B	Прободіння виразки  
C	Гострий аппендицит  
D	Перитоніт   
E	Гострий холецистит  


 	529
	У хворої 52 р. , яка страждає на ГХ, після стресу раптово з’явились головний біль, 
	серцебиття, біль в ділянці серця, відчуття тривоги, страху. Об-но: хвора збуджена, пульс 
	120/хв., АТ- 210/110 мм рт.ст. Тони серця ритмічні, акцент ІІ тону над аортою. Які препарати вкрай необхідні в даному випадку?  
A	* alpha-адреноблокатори   
B	Ніфедипін   
C	Папаверин   
D	Физиотенз   
E	Адельфан   


 	530
	Хворій А., 18 років, на ревматичну лихоманку Через 20 хв. після введення пеніциліну  в/в 
	раптово втратив свідомість. Об-но: різка блідість шкіри, ціаноз слизових оболонок, 
	холодний піт, забруднення дихання. АТ 60/30 мм рт.ст, пульс 90/хв., слабкого наповнення. Ваш попередній діагноз?   
A	*анафілактичний шок  
B	Тромбоемболія легеневої артерії  
C	Ішемічний інсульт  
D	кардіогенний шок  
E	Інфаркт міокарда  


 	531
	Хворий П., 58 років, після тривалого нападу болю за грудиною втратив свідомість. 
	Об’єктивно: хворий непритомний. Пульс на периферичних артеріях не визначається. 
	ЧСС- 220/хв, тони серця глухі. АТ- 70/50 мм рт.ст. На ЕКГ: пароксизмальна 
	шлуночкова тахікардія. Яке найбільш ймовірне ускладнення у хворого?   
A	* аритмічний шок  
B	Інфаркт міокарда   
C	Нестабільна стенокардія  
D	Гостра правошлуночкова недостатність  
E	Гостра лівошлуночкова недостатність  


 	532
	Після тривалого перебування у вертикальному положенні на сонці під час урочистої 
	лінійки дівчина 16 років знепритомніла. Об-но: шкіра бліда. Ps –96/хв. АТ- 70/50 мм 
	рт.ст. тони среця звучні. Дихання везикулярне. З чого розпочнете невідкладну допомогу?  
A	Надати горизонтальне положення з піднятими ногами  
B	Надати напівсидячого положення  
C	Електрична дефібриляція  
D	в/в введення серцевих глікозидів  
E	в/в введення дексаметазону  


 	533
	Хворий І, 54 роки, під час руху по вулиці раптово впав. Лікарем швидкої допомоги 
	оглянутий: свідомість відсутня, рідке поверхневе дихання. Пульсація і артеріальний тиск 
	на периферичних артеріях не визначаються. Зіниці широкі. З чого слід почати 
	реанімаційні заходи?    
A	Удар кулаком по грудині  
B	в/в введення дігоксину  
C	в/в введення натрію гідрокарбонату  
D	в/в введення лазиксу  
E	в/в введення дексаметазону  


 	534
	У хворого, який страждає тромбофлебітом глибоких вен нижніх кінцівок, доставлений в 
	клініку в збудженому стані. Об-но: шкіра бліда. Акроціаноз. Дихання шумне, рідке. Ps- 100/хв, АТ- 130/60 мм рт.ст. На ЕКГ: ЧСС – 100, ритм синусовий, Р-pulmonale, позитивний симптом S І Q ІІІ, Т ІІІ. Яке ускладнення виникло у хворого?  
A	*ТЕЛА
B	Кардіогенний шок  
C	Ішемічний інсульт   
D	Інфаркт міокарда   
E	Гостра лівошлуночкова недостатність   


 	535
	Карета швидкої допомоги викликана до хворого  68 років, який раптово втратив 
	свідомість, такі епізоди мали місце впродовж останнього року.  Об-но: хворий 
	непритомний. Ps- 32/хв, ритмічний. АТ- 170/80 мм рт.ст. На ЕКГ: зубці Р і комплекси   
	QRS з’являються незалежно один від одного. Ваш попередній діагноз.  
A	*Синдром  Морганьї – Едемса – Стокса  
B	Синусова брадикардія  
C	Синдром слабості синусового вузла  
D	Миготлива аритмія  
E	Тромбоємболія гілок легеневої артерії


 	536
	Хворий Б, 63 років з трансмуральним задньодіафрагмальним інфарктом міокарда на 21 
	добу втратив свідомість.  Об-но: Ps на периферичних судинах не визначається. На ЕКГ: 
	ЧСС – 180/хв, зубці Р відсутні, шлуночкові комплекси розширені, деформовані, 
	ширина QRS більше 0,14 с; Яке ускладнення виникло у хворого?  
A	* шлуночкова тахікардія  
B	 суправентрикулярної тахікардії  
C	фібриляція передсердь 
D	Тріпотіння передсердь
E	Фібриляція шлуночків   


 	537
	Чоловік 28 років з ревмокардиом з 15 років скардиться на  задишку, кашель з пінистим 
	харкотинням забарвленим кров’ю. При огляді: ортопное, ціаноз губ, пульс 125/хв., частота дихання до 35, в нижніх відділах легень ослаблене везикулярне дихання, дрібнопухирчасті хрипи. Печінка + 3 см. Попередній діагноз?  
A	*Альвеолярний набряк легень  
B	Мітральний стеноз  
C	Тромбемболія легеневої артерії  
D	Двобічна негоспітальна пневмонія   
E	Гостра правошлуночкова недостатність 


 	538
	Жінка, 63 років під час перебування на пляжі в спекотний день відчула запаморочення, 
	нудоту, одноразову блювання, шум у вухах. Об-но: шкіра обличчя гіперемована, t – 38,3оС,
	 частота дихання - 24, пульс - 119/хв., АТ- 135/85 мм рт.ст. Який діагноз найбільш вірогідний?  
A	*Тепловий удар 
B	Вегетативний криз  
C	Гіпертензивний криз  
D	Мігрень   
E	Колапс  


 	539
	На прийом до дільничого терапевта звернувся чоловік 39 років із скаргами на t- 38,3oC, 
	незначний біль в правому підребір”ї, виражену  загальну слабість. Об’єктивно: склери 
	іктеричні, печінка помірно збільшена, еластична, помірно болюча при пальпації. Був у 
	контакті з хворим гострим  вірусним гепатитом. Які обстеження необхідно провести в 
	першу чергу?  
A	* Біохімічний аналіз крові (білірубін, АЛТ, АСТ)  
B	Загальний аналіз крові  
C	Аналіз сечі на наявність жовчних пігментів  
D	УЗД органів черевної порожнини   
E	Комп”ютерну томографію печінки  


 	540
	У хворого 45 років на шосту добу  гострого інфаркта міокарда раптово виникає виражена 
	задишка, з’являється кашель з виділенням харкотиння  Об-но: набухання шійних вен, 
	пульс 110/хв., АТ- 85/55 мм рт.ст., кцент П тону над легеневою артерією. Чим обумовлено погіршання стану хворого?  
A	*Гострою лівошлуночковою недостатністю  
B	Синдромом Дреслера  
C	Пневмонією  
D	Ателектазом легень  
E	Повторним інфарктом міокарда  


 	541
	В інфекційне відділення поступив хворий у край тяжкому стані. Риси обличчя загострені, 
	очі глибоко запалі, темні кола навколо них. Шкіра легко збирається в складки, які не 
	розправляються, загальні судоми. Голос відсутній; температура тіла у пахвовій ямці 35,3oС, тахікардія, гіпотонія. Яка найдоцільніша першочергова тактика лікаря?  
A	Регідратація   
B	Антибактеріальна терапія  
C	глюкокортикоїди  
D	Дезінтоксикаційна терапія  
E	Пресорні аміни  


 	542
	У хворого 26 р. за 4 год. до поступлення з’явилися нудота, головокружіння, загальна 
	слабість, блювота „кавовою гущею”. Об-но: стан тяжкий, шкірні покриви бліді, покриті 
	холодним потом, тахікардія, гіпотонія. ФЕГДС: на задній стінці цибулини ДПК виразковий 
	дефект з кровоточивою судиною. Які першочергові лікувальні заходи?  
A	Гемостатична терапія  
B	введение спазмолитиков
C	Антибактеріальна терапія  
D	Ре гідратаційна терапія  
E	Дезінтоксикаційна терапія  


 	543
	Хвора потрапила до лікарні зі скаргами на сильний головний біль, нудоту, колючий біль в
	 ділянці серця. Вночі раптом з’явилась задишка змішаного типу, кашель з виділенням 
	рожевого пінистого харкотиння. Об-но: стан тяжкий, акроцианоз, ЧДР 36/хв. В легенях – звучні різнокаліберні хрипи. Ліва межа серця зміщена назовні на 3 см, акцент ІІ тону над аортою. АТ 240/120 мм.рт.ст., пульс 120/хв. Яке ускладнення розвинулось у хворої?   
A	*Набряк легень  
B	Гостра правошлуночкова недостатність.  
C	Інфаркт міокарду.  
D	Гіпертонічна енцефалопатія.  
E	Тромбоемболія легенової артерії.  


 	544
	У хворої 57 років, що протягом 25 років страждає на гіпертонічну хворобу, після стресової 
	ситуації раптово виник напад задишки. Об’єктивно: положення ортопное, ЧД – 29/хв. 
	Дихання над нижніми відділами  легень ослаблене, поодинокі незвучні  вологі дрібнопухирцеві хрипи, пульс – 128/хв., АТ 220/130 мм.рт.ст., І тон над верхівкою серця послаблений, акцент ІІ тону над легеневою артерією. Які препарати Ви використаєте для невідкладної допомоги?   
A	*Гангліоблокатори  
B	Інгібітори АПФ  
C	Адреноблокатори  
D	Холіноміметики  
E	Кардіотоніки  


 	545
	Пацієнту, 66 років, який в анамнезі переніс інфаркт міокарда, скаржиться на серцебиття,
	 задуху при помірному фізичному навантаженні. Об’єктивно: ритм серцевої діяльності 
	неправильний, ЧСС – 126/хв., тони серця послаблені, систолічний шум над аортою. На
	 ЕКГ: відсутність зубців Р у всіх відведеннях, різні відстані між R-R, хвилі найкраще 
	виражені у VІ. Про яке порушення серцевого ритму слід думати?   
A	*Миготлива аритмія  
B	Шлуночкова екстраситолія.  
C	Атріовентрикулярну блокаду.  
D	Неповна блокада правої ніжки пучка Гіса.  
E	Синусвова тахакардія  


 	546
	У хворої 59 років на гіпертонічну хворобу після стресу раптово з’явились головний біль, 
	серцебиття, біль в ділянці серця, відчуття тривоги. Об’єктивно: хвора збуджена, ЧСС – 
	120/хв., АТ – 240/120 мм. рт.ст. Тони серця ритмічні, акцент ІІ тону над аортою. 
	Призначення яких препаратів є найбільш доцільним в даному випадку?   
A	*Каптоприл  
B	Дібазол  
C	Обзидан  
D	Адельфан  
E	Папаверин  


 	547
	Хворий скаржиться на набряк обличчя, осиплість голосу, утруднення дихання, 
	генералізований висип по всьому тілу. За годину до цього з’їв невелику кількість 
	полуниць. Ваш попередній діагноз?   
A	*Набряк Квінке  
B	Анафілактичний шок  
C	Алергічна кропив’янка  
D	Атопічний дерматит  
E	Поліноз  


 	548
	Хворий 58 років, який протягом 8 років страждає на артеріальну гіпертензію, переніс рік 
	тому інфаркт міокарда, при фізичному навантаженні відчув серцебиття. Об - но: набряків 
	немає, ЧСС 148, PS 102, І тон послаблений, АТ 140/90 мм. рт.ст., дихання визикулярне. 
	На ЕКГ: зубець Р відсутній, частота шлуночкових скорочень 132-168. Ритм було 
	відновлено внутрішньовенним  введенням етацизіну. Для попередження виникнення 
	порушення ритму доцільно використовувати:   
A	*Метопролол  
B	Мекситіл  
C	Етацизін  
D	Верапаміл  
E	Панангін  


 	549
	У хворого 54 років на 3 день  повторного гострого інфаркту міокарда несподівано 
	погіршився стан з непритомністю, зупинкою серцевої діяльності та дихання, АТ 0 
	мм.рт.ст. На ЕКГ: часті нерегулярні хвилі, відмінні за формою та амплітудою. З метою 
	проведення  реанімаційних заходів необхідно провести:    
A	*Дефібриляцію  
B	Черезстравохідну кардіостимуляцію  
C	Непрямий масаж серця  
D	Прямий масаж серця  
E	Внутрішньовенно ввести атропін  


 	550
	Хворий скаржиться на серцебиття, неприємні відчуття в ділянці серця, головний біль, 
	слабкість, нудота. Протягом останніх років на ЕКГ реєстрували синдром Вольфа 
	-Паркінсона- Уайта. В останні 3 дні напади спостерігаються до 7 разів на добу. На ЕКГ: 
	пароксизмальна суправентрикулярна тахікардія на фоні синдрома 
	Вольфа-Паркінсона-Уайта. Що потрібно призначити хворому для зняття приступу?    
A	*Кордарон  
B	Атропін  
C	Верапаміл  
D	Лідокаїн  
E	Пропранолол  


 	551
	Хвора 35 років при поступленні пред’являє скарги на серцебиття, задишку при фізичному
	 навантаженні. Недостатність мітрального клапану діагностована 10 років тому. При 
	огляді: пульс 120/хв., аритмічний. ЧСС 152/хв., тони серця перемінної гучності. На
	 ЕКГ - ритм неправильний, ЧСС – 176, різноманітні інтервали R - R, зубець Р відсутній. 
	Препаратом вибору в даному випадку буде:    
A	*Строфантин  
B	Аймалін  
C	Анаприлін  
D	Лазікс  
E	Новокаїнамід  


 	552
	У хворого в ночі виник напад різкого загрудинного болю, який тривав понад 1 годину. 
	Об’єктивно: загальмований. Блідість шкіри, акроціаноз, холодний піт. АТ 80/40 мм.рт.ст. 
	Пульс 120/хв., аритмічний, слабкого наповнення. Тони серця значно послаблені, тахікардія.  Діяльність серця аритмічна. Вкажіть, для якого стану типові ці зміни.   
A	*Кардіогенний шок.  
B	Гостра лівошлуночкова недостатність.  
C	Гостра правошлуночкова недостатність.  
D	Корінцевий синдром.  
E	Гостра судинна недостатність.  


 	553
	Хвора скаржиться на приступи нестачі повітря в нічний час, які супроводжується  кашлем
	 з кровохарканням. Протягом 10 років хворіє на ревматизм. Об’єктивно: виражений 
	ціаноз  слизової губ, кінчика носа. Пульс аритмічний, 116 на хв. АТ 140/95 мм. рт.ст. Над 
	верхівкою І тон хлопаючий, діастолічний шум, акцент ІІ тону над легеневою артерією. 
	Вкажіть, які препарати необхідні для надання невідкладної допомоги?   
A	*Морфін, лазикс  
B	Алупент, обзидан  
C	Атропін, дігоксин  
D	Лазикс, гепарин  
E	Морфін, аспірин  


 	554
	Студент 24 років скаржиться на задуху, лаючий кашель, свербіж шкіри після прийому 
	анальгіну  В анамнезі - кропивниця. Об’єктивно: набряк обличчя. Дихання гучне. 
	Міжреберні проміжки втягуються на вдиху. Над легкими стридорожне дихання. АТ 115/70 
	мм.рт.ст. Який препарат необхідно ввести хворому?  
A	*Преднізолон   
B	Кордіамін 
C	 атровент  
D	Дімедрол 
E	Морфін   


 	555
	У хворого з ревматичною вадою мітрального клапана і аритмією на ЕКГ  виявлено 
	неоднакові інтервали R - R, відсутність зубця Р, лівограму, коронарний зубець Т у Ш, AVF. 
	Пульс 95/хв., неритмічний. Яка паталогія у хворого?   
A	*Миготлива аритмія  
B	Екстрасистолія  
C	Блокада передсердна  
D	Інфаркт міокарда  
E	Пароксизмальна тахікардія  


 	556
	У Хворого С., 47 років, після  введення антибактеріального препарату  з’явилася різка 
	слабість, запаморочення, часте серцебиття. Об-но: в блідість шкірних покровів, холодний
	 піт, частий пульс слабкого наповненння до 100/хв., АТ 90/40 мм рт.ст. В зв’язку з чим 
	відбулося різке погіршення стану хворої?    
A	*Анафілактичний шок  
B	геморагічний шок  
C	Гіповолемічний шок
D	 інфекційно-токсичний шок  
E	Сироваткова  хвороба  


 	557
	Хворий К.А., 64 роки, звернувся до лікаря поліклініки зі скаргами на задуху та перебої у 
	роботі серця. При огляді: виявлені мінімальні клінічні явища застою у малому колі 
	кровообігу. Пульс аритмічний, як по частоті, так і по наповненню, 76-104/хв., АТ – 130/70 
	мм.рт.ст. Виявлено дефіцит пульсу - приблизно 20-24/хв. Який метод обстеження необхідно провести хворому?   
A	*ЕКГ-дослідження  
B	Рентеноскопію ОГК  
C	Велоергометрію  
D	УЗД серця  
E	Фонокардіографію  


 	558
	Хвора Т., 62 років, доставлена до лікарні з діагнозом гострий трансмуральний  
	передньобоковий інфаркт міокарду. Об’єктивно: стан тяжкий, шкіра бліда, волога. Тони 
	серця глухі, аритмічні. АТ–120/80 мм.рт.ст. Пульс 38/хв. Дихання припинилось, пульс і АТ не визначаються. Швидко наростає ціаноз обличчя. На ЕКГ– повна атріовентрикулярна блокада. Який препарат доцільно використати для нормалізації ЧСС:    
A	*Ізадрин  
B	Строфантин  
C	Кордіамін  
D	Кордарон  
E	Верапаміл  


 	559
	У хворого свідомість відсутня , “печінковий“ запах з рота. Пульс 120 за хв. АТ-90/50 мм 
	рт.ст. Температура тіла 39oС. Печінка на 9 см нижче від реберної дуги, щільна, край 
	гострий. Селезінка збільшина, асцит. Аналіз крові: ер. 2,8х1012/л, лейк. – 14,3х109/л, 
	ШОЕ 12 мм/год. Глюкоза – 3 ммоль/л, протромбіновий індекс – 40%, білірубін загальній 
	34 мкмоль/л, АсАТ 3,2 мкмоль/мл(год), АлАТ 5,2 мкмоль/л(год), сечовина 6,26 ммоль/л, 
	креатинін 0,100 ммоль/л. Який попередній діагноз?    
A	*Печінкова кома  
B	Уремічна кома  
C	Гіперглікемічна кома  
D	Гіпоглікемічна кома  
E	Алкогольна кома  


 	560
	Жінка хворіє на цукровий діабет І типу 4 роки. Після перенесеної 10 днів тому пневмонії 
	стан погіршився. Посилилася загальна слабість, спрага, з’явився біль у животі, нудота, 
	блювота, загальмованість. Втратила свідомість. Об’єктивно: свідомість відсутня. Шкіра та
	 язик сухі. Дихання шумне. Пульс 110/хв., малий. АТ 85/50 мм рт.ст., нижній край 
	печінки на 2 см нижче реберної дуги. На пальпацію живота не реагує. Глікемія – 25 
	ммоль/л, реакція сечі на ацетон різко позитивна. Який попередній діагноз у хворої?    
A	*Кетоацидотична кома  
B	Гіперосмолярна кома  
C	Молочно-кисла кома  
D	Церебральна кома  
E	Печінкова кома  


 	561
	Хворий М., 58 років, скаржиться на напад задухи, серцебиття. Пульс 160/хв. АТ- 90/60 мм рт.ст. ЕКГ – шлункова пароксизмальна тахікардія. Який препарат необхідно призначити хворому?   
A	*Лідокаїн  
B	Аймалін  
C	Обзідан  
D	Панангін  
E	Лейкоптин  


 	562
	Хвора 65 років скаржиться на напад задухи, біль в серці, серцебиття після фізичного 
	навантаження. 3 місяці тому перенесла великовогнищевий інфаркт міокарду. Хвора 
	покрита холодним потом, акроціаноз, вени шиї набряклі, пульс 110/хв, АТ 100/60 мм рт.ст. Тони серця глухі. Дихання важке, відчутне на відстані. Під час кашлю виділяється піноподібне харкотиння, яке пофарбоване в рожевий колір. Який пусковий механізм розвитку цього стану?    
A	*Гостра лівошлункова недостатність  
B	Гостра судинна недостатність  
C	Затримання в організмі води та натрію  
D	Гостре легеневе серце  
E	Підвищення виділення катехоламінів  


 	563
	Хвора С., 45 років, довгий час страждає на ревматизм, мітральну ваду серця. Поступила в
	 приймальне відділення в зв’язку з серцебиттям, нападом задухи. Об-но: набряклість 
	шийних вен, ціаноз. Діяльність серця аритмічна, тахікардія. ЧСС 180/хв., пульс 100/хв. На ЕКГ:  пароксизмальна  миготлива аритмія. Які препарати для надання невідкладної допомоги необхідно призначити?   
A	*Внутрішньовенне введення дігоксину  
B	Внутрішньовенне введення верапамілу  
C	Внутрішньовенне введення кордарону  
D	Внутрішньовенне введення обзидану  
E	Внутрішньовенне введення лідокаїну  


 	564
	Хворий Р., 30 років, скаржиться  на головний біль та серцебиття, що виникли після 
	психоемоційного стресу. Хворіє на гіпертонічну хворобу протягом 2 років. При обстеженні
	 хворий збуджений, обличчя гіперемійоване, шкіра зволожена. Пульс 100/хв, АТ 180/90
	 мм рт.ст. Зафіксовано підвищення ударного та хвилинного об’єму крові. Що треба 
	призначити хворому в першу чергу для зняття кризу?    
A	*Обзідан  
B	Папаверин  
C	Фуросемід  
D	Магнія сульфат  
E	Дібазол.  


 	565
	Хворий Л., 25 років, скаржиться на серцебиття. З 17 років встановлено діагноз: синдром 
	WPW. При обстеженні: пульс 160/хв, АТ 130/80 мм рт.ст. На ЕКГ – пароксизм надшлункової тахікардії. Що необхідно призначити хворому?    
A	*Кордарон  
B	Магнію сульфат  
C	Лідокаїн  
D	Ізоптин  
E	Дігоксин  


 	566
	Хвора 48 років поступила до клініки із скаргами на приступи сильного головного болю, на
	 відчуття пульсації в скронях, запаморочення, що супроводжується серцебиттям, 
	пітливістю, блюванням, підвищеним слиновиділенням, м’язевою слабкістю, зціпленням 
	м’язів, болем за грудиною. Під час нападу хвора стає блідою, різко підвищується 
	артеріальний тиск до 280/160 мм рт.ст. Напади виникають спонтанно, часто вночі під час
	 сну або відразу після пробудження, тривають 25-40 хв., таблетовані гіпотензивні засоби 
	неефективні. Який з наведених препаратів є найбільш ефективним?    
A	*Розчин фентоламіну в/в.  
B	Розчин дибазолу в/в.  
C	Розчин папаверину в/в.  
D	Лазикс в/в.   
E	Розчин пентаміну в/в.  


 	567
У хворої К., 52 років спостерігається сильний головний біль, нудота, блювання, погіршення зору, слуху, загальна слабкість. Самопочуття погіршилось тиждень тому. Хворіє на гіпертонічну хворобу протягом 8 років. Об-но: пульс – 58/хв., ритмічний, І тон над верхівкою ослаблений, акцент ІІ тону над аортою, АТ – 170/140 мм рт.ст.  ЕКГ – синусова брадикардія, депресія сигменту ST, негативний зубець Т в лівих грудних відведеннях. Який тип артеріального гіпертензивного кризу виник у хворої?    
A	*Гіпокінетични  
B	Нервово-вегетативний  
C	Гіперкінетичний  
D	Еукінетичний  
E	Пароксизмальний  


 	568
	У хворої 42 років раптово виникли головний біль, серцебиття, запаморочення, загальне 
	збудження, тремтіння. Подібні стани виникали і раніше, особливо після нервових 
	перенапружень. Об-но: пульс – 120/хв., ритмічний. АТ – 180/100 мм рт.ст. Тони серця 
	ритмічні, акцент ІІ тону над аортою. ЕКГ: синусова тахікардія, ознаки гіпертрофії лівого 
	шлуночка. З боку інших органів та систем паталогічні зміни не виявлені. Набряки відсутні. 
	Яка комбінація лікарських засобів є найбільш доцільною в даному випадку?    
A	*Обзидан, лазикс  
B	Каптопрес, лазикс  
C	Аміназин, дихлотіазид  
D	Дибазол, еуфілін  
E	Нітропрусид натрію, дропередол  


 	569
	У хворого 45 років на ЕКГ інтервал P-Q дорівнює 0,10 с, тривалість комплексу QRS  
	дорівнює 0,12 с, відмічається додаткова хвиля збудження (“дельта“ хвиля). Яке 
	порушення ритму у хворого?   
A	*Синдром WPW  
B	Синдром CLC  
C	Блокада лівої ніжки п. Гіса  
D	Блокада правої ніжки п. Гіса  
E	Атріовентрикулярна блокада  


 	570
	У хворого 57 років після фізичного  та емоційного перенапруження виник пароксизм 
	миготіння передсердь з частотою скорочень шлуночків 112/хв., АТ- 120/70 мм рт.ст. 
	Ознаки порушення коронарного кровообігу на ЕКГ відсутні. Яка з наведених схем лікування є найбільш оптимальною?    
A	*В/в строфантин, калію хлорид  
B	Електрична дефібриляція  
C	В/в – новокаїнамід, калію хлорид  
D	В/в – новокаїнамід, еуфілін  
E	В/в – ізоптин, калію хлорид  


 	571
	В кардіологічне відділення поступив хворий 62 роки з трансмуральним інфарктом міокарда задньо-діафрагмальної ділянки лівого шлуночка. Ритм серцевої діяльності правильний, ЧСС– 32/хв., АТ – 110/70 мм рт.ст. Раптово хворий втратив свідомість, почав швидко наростати ціаноз обличчя, шиї, з’явились клонічні судоми, конвергенція очних яблук. Яке ускладнення розвинулось у хворого?    
A	*Приступ Морганьї-Едемса-Стокса  
B	Гостре порушення мозкового кровообігу  
C	Приступ епілепсії  
D	Кардіогенний шок  
E	Передозування серцевих глікозидів  


 	572
	У пацієнта 22 років при введені пеніциліну виникло відчуття жару, гіперемії шкіри, тривожність, страх смерті, головний біль, шум в вухах, біль за грудиною. Об-но: АТ – 60/30 мм рт.ст. Введення препарата припинено, проведена невідкладна допомога. Який тип алергічної реакції мав місце в даному випадку?    
A	*Анафілактичний  
B	Цитотоксичний  
C	Імунокомплексний  
D	Гіперчутливість сповільненого типу  
E	  


 	573
	Хворий Д., 37 років . Загальний стан дуже тяжкий. Сопор. Шкіра сірого кольору, волога. 
	Тургор зменшений. Пульс частий, напружений. Артеріальний тиск 160/110 мм рт.ст. Тонус
	 м’язів підвищений. Гіперрефлексія. В повітрі запах аміаку. Ваш попередній діагноз?    
A	*Уремічна кома  
B	Алкогольна кома  
C	Гіперглікемічна кома.  
D	Гіпоглікемічна кома  
E	Адисоновий криз  


 	574
	Хворий М., 25 років, цукровим діабетом хворіє 8 років, перебуває у комі. Об’єктивно: шкіра
	 суха, тургор знижений, дихання Кусмауля, АТ – 105/60 мм рт.ст., пульс – 116/хв, запах ацетону в повітрі. Який вид коми розвинувся у хворого?    
A	*Кетоацидотична кома  
B	Діабетична гіперосмолярна кома  
C	Лактацидотична кома  
D	Гіпоглікемічна кома  
E	Тиреотоксичний криз  


 	575
	Хворий страждає  на цукровий інсулінозалежний діабет у важкій формі. Хворий взяв 
	участь у грі в тенніс. Через 30 хв. початку гри  втратив  свідомість. Об-но: шкіра волога, 
	тонус м’язів  кінцівок підвищенний. Язик вологий. Пульс 82/хв ритмічний, АТ 110/70 мм рт.ст.Тони серця звичайної звучності. Дихання 28/хв., рівне, ритмічне. Менінгеальні симптоми відсутні. Ваш попередній діагноз:    
A	*Гіпоглікемічна кома  
B	Діабетична кетоацидотична  кома  
C	Діабетична  гіперосмолярна кома  
D	Лактацидемічна кома  
E	Стан не пов’язанний з діабетом  


 	576
	Хворий К., 45 років поступив зі скаргами на головний біль, сонливість, нудоту, блювоту. З 
	анамнезу стало відомо, що хворіє на аутоімунну гемолітичну анемію. Об’єктивно: загальний стан важкий, шкіка суха, іктерична. Дихання часте, шумне, пульс 120/хв., тони серця ослаблені, систолічний шум над верхівкою. В загальному аналізі крові: загальний білірубін 55 мкмоль/л, прямий білірубін – 20 мкмоль/л, непрямий – 35 мкмоль/л. В аналізі сечі: колір коричневий, протеїнурія, уробіліноген. Яка тактика лікаря?   
A	*Гемодіаліз  
B	Амбулаторне лікування  
C	Госпіталізація в інфекційне відділення  
D	Госпіталізація в нефрологічне віддлення  
E	Госпіталізація в реанімаційне відділення  


 	577
	Хвора К., 57 років, скаржиться на сонливість, втрату апетиту, спрагу. З анамнезу - тривалий час хронічний гломерулонефрит. Об’єктивно: шкіра суха, незначна жовтяниця, язик сухий, обкладений білим нальотом. Тони серця ослаблені, систолічний шум над верхівкою. В аналізі крові: креатинін 1,055 ммоль/л, сечовина 11,2 ммоль/л. В аналізі сечі: питома вага 1005, еритроцити 30 в п/з, лейкоцити 15 в полі зору, білок – 3 г/л. Яке ускладнення виникло у хворої?   
A	*Хронічна ниркова недостатність  
B	Гострий пієлонефрит  
C	Гострий живіт  
D	Гострий гломерулонефрит  
E	Амілоїдоз нирок  


 	578
	У хворого, з пароксизмальною миготливою аритмією раптом виникли біль у грудній 
	клітці, задуха. Об’єктивно: шкіра волога, шийні вени набряклі, зіниці розширені Пульс 
	малий, 140/хв. Артеріальний тиск не визначається. На ЕКГ: SІ-QІІІ Попередній 
	діагноз: ТЕЛА. Яке необхідне дообстеження?   
A	*Агіопульмонографія  
B	УЗД серця  
C	УЗД органів черевної порожнини  
D	ФКГ  
E	Велоергометрія  


 	579
	Хворий К., 56 років доставлений в клініку з скаргами на запоморочення, набряки  під 
	очима вранці. Об-но: шкіра бліда, лице набрякле, ps 98/хв, ритмічний, напружений, АТ 
	180/160 мм.рт.ст. Тони серця ритмічні, акцент ІІ тону на аорті. Лікар запідозрив артеріальні гіпертензивні кризи на фоні ниркової патологіі. Який метод діагностики буде найбільш інформативним?   
A	*Ниркова ангіографія  
B	Ретроградна пієлографія  
C	Екскреторна урографія  
D	Інфузійна урографія  
E	Ретропневмоперитонеум  


 	580
	Хворий Ш., 65 років і скаржиться на головний біль і, запаморочення. 20 років страждає 
	на артеріальну гіпертензію.Об-но: загальний стан важкий,, ps 102/хв, напружений, ритмічний, АТ190/110мм.рт.ст, акцент ІІ тону на аорті. Які групи препаратів слід призначите хворому?   
A	*Сечогінні, B-адреноблокатор, інгібітор АПФ  
B	Сечогінні,B-адреноміметики, анаболіки  
C	Серцеві глікозіди, сечогінні, інгібітори АПФ  
D	В-адреноблокатори, сечогінні, глюкокортикоїди  
E	Сечогінні, психотропні стимулятори, В- адреноблокаторів  


 	581
	Хворого Р, 42 роки, госпіталізували в  кардіологічне відділення з відчуттям перебоїв 
	серцевої  діяльності.Об-но: акроціаноз, Пульс 100/хв, ЧСС аритмічна. АТ –160/100мм 
	рт.ст. На ЕКГ: ритм неправильний, хвилі F з частотою 300/хв в ІІ,ІІІ,avF, V1 відведеннях, 
	середня ЧСС шлуночків до 100 уд/хв. Яке порушення ритму розвинулось у данного хворого?  
A	*Миготлива аритмія   
B	Тріпотіння передсердь  
C	Трипотіння шлуночків  
D	Фібриляція передсердь  
E	Фібриляція шлуночків  


 	582
	Хворий поступив зі скаргами  на приступоподобні болі в епігастріі, блювання з залишками жовчі, шлункового соку і їжі, схуднення на  5 кг. Зловживав алкоголем, стан погіршився після вживання  смаженої іжї. Об-но: стан тяжкий,  марення, зорові галюцінації. Шкіра темносірого кольору. Рs-130/хв, слабого наповнення, АТ 85/60 мм рт ст. Тони ослаблені. Живіт болючий в епігастріі, позитивні  сіптоми Мейо-Робсона, Воскресенського. Лікар поставив діагноз: гострий панкреатит, панкреатична кома ІІ ст. Що Ви призначите хворому на догоспітальному етапі?   
A	*Спазмолітичні та ферментативні засоби  
B	Антигістамінні препарати  
C	Сечогінни препарати  
D	Електроліти  
E	Серцеві глікозіди  


 	583
	Хворий Ю.60 років доставлений у відділення БРІТ в непритомному стані. При огляді: 
	блідість  шкіри із сірим відтінком, акроціаноз, підвищена пітливість, АТ – 90/60мм.рт ст. 
	ЧСС - 34/хв, аритмічна, періодично вислуховується, різко посиленнй І тон (гарматний тон). У легенях вологі хрипи.  Який з методів лікування необхідно  застосувати в першу чергу?   
A	*Кардіостимуляція  
B	Дефібріляція  
C	Введення лідокаїну  
D	Введення атропіну  
E	УПЕКС  


 	584
	У хворого на гострий  інфаркт міокарда раптово виникло запаморочення. Пульс і тиск на 
	периферичних  судинах не  визначались. На ЕКГ: QRS–0,15с, ЧСС - 180/хв, Р не визначається, шлуночкові комплекси деформовані, розширені. Яке ускладнення виникло у даного  хворого?   
A	* шлуночкова тахікардія  
B	 надшлуночкова тахікардія  
C	Фібриляція передсердь  
D	Трипотіння передсердь
E	Фібриляція шлуночків  


 	585
	Жінка 64 років, з гострим коронарним синдромом раптово втратила свідомість. Черговим лікарем  при огляді хворої констатована відсутність пульсації на a.carotis та тонів серця, зіниці вузькі та рідке  поверхневе дихання. З чого в даному випадку необхідно починати реанімаційні заходи?   
A	*Удар кулаком в н/треті грудині.  
B	В/в введення  адреналіну.  
C	В/в введення атропіну.  
D	З імплантації штучного водія ритму.  
E	Інтубація та проведення ШВЛ.  


 	586
	Хвора 48років страждає на  ревматизм  із складною мітрально-аортальною вадою 
	серця. За останній  період відмічає  епізоди запаморочення по декілька  секунд. Об-но: 
	ЧСС 36, ритм правильний, систолічний шум на верхівці та аорті, АТ 160/70. на ЕКГ- ЧСС 
	36/хв,  передсердні  та шлуночкові комплекси незалежні  один від одного, частота  
	скорочень передсердь 82. Ваша лікарьска тактика?   
A	*Постановка кардіостимулятора  
B	Введення лідокаїна  
C	Введення атропіну  
D	Введення новокаїнаміду  
E	Дефібриляція  


 	587
	Хворий 19 років , поступив з гострими  болями в животі. Захворів  3 дні тому, коли вперше 
	 з’явились нудота,спрага, часте сечовиділення. Об-но: стан важкий. Загальмований. 
	Шкіра суха. Дихання шумне, запах ацетону з роту. Над легенями жорстке дихання. 
	PS-100/хв, ритмічний. АТ-90/50мм.рт.ст. Тони серця ослаблені. Живіт помірно здутий, 
	помірна болючість у всіх відділах. Цукор  крові 24 ммоль/л, цукор, сечі 3%, реакція сечіі  
	на ацетон-різко позитивна.Визначте попередній діагноз?   
A	*Цукровий діабет І тип, виявлений.Кетоацедотична прекома.  
B	Прориваюча виразка шлунку. Цукровий діабет І тип, вперше виявлений.  
C	Кишкова непрохідність.Цукровий діабетІ тип, вперше виявлений  
D	Гострий апендицит.Цукровий діабет Ітип, вперше виявлений.  
E	  


 	588
	Хворий 63 років страждає інсулінозалежною формою цукрового діабету. На фоні гострого
	 порушення мозкового кровообігу розвинулась висока гіперглікемія, різке 
	обезводнювання, гіперхлоремія, гіпернатріемія.Вкажіть  правильний  діагноз.   
A	*Гіперосмолярна кома.  
B	Гостра ниркова недостатність.  
C	Гіперкетонемічна кома.  
D	Хронічна  ниркова недостатність.  
E	Гіперлактацидемічна кома.  


 	589
	Хвора Д., 66 років, яка страждає на тахісистолічну форму миготливої аритмії під час 
	фізичного навантаження раптово з’явився гострий біль у лівій половині грудної клітки, 
	який супроводжується задишкою, посинінням верхньої половини тулуба. При аускультації
	 в ІІ міжребер’ї зліва – шум Грехема-Стіла. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз.   
A	*Тромбоемболія  легеневої артерії  
B	Гострий інфаркт міокарда  
C	Розшаровуюча аневризма аорти  
D	Рефлюкс-езофагіт  
E	Напад бронхіальної астми  


 	590
	У хворого М., 65 років, під час фізичного навантаження  з’явився сильний біль за грудиною, який іррадіює у міжлопаткову ділянку, обидві руки, не купується морфіном. Об’єктивно: шкіра бліда, холодна, волога, АТ90/40 мм.рт.ст. Над аортою грубий систоличний шум. На ЕКГ- ознаки перенавантаження лівого шлуночка. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз.   
A	* Розшаровуюча аневризма аорти  
B	інфаркт міокарда  
C	Прогресуюча стенокардія  
D	Тромбоемболія легеневої артерії  
E	Гострий коронарний синдром  


 	591
	У Хворої 65 років,  з Q-інфарктом  міокарда на 3 день захворювання раптово з’явилась 
	задуха, слабкість. Об’єктивно: в нижніх відділах легень вологі дрібноміхурцеві хрипи, АТ 
	80/50 мм.рт.ст., на верхівці серця – грубий систолічний шум. На ЕхоКГ систолічне 
	пролабування задньої створки мітрального клапану в ліве передсердя    
A	* Розрив попілярного м’яза  
B	Гостра аневризма лівого шлуночка  
C	Зовнішній розрив міокарда  
D	Інфаркт правого шлуночка  
E	Рецидів інфаркта   


 	592
	Хворий К., 52 років,.скаржиться  на болі в епігастральній ділянці давлячого характеру, 
	задишку, серцебиття. Об-но:ЧСС 100/хв, тони серця ослаблені. АТ 100/70 мм.рт.ст. На
	 ЕКГ – елевація сегмента STна 8 мм у ІІ, ІІІ, а VF-відведеннях. Ваш діагноз  
A	*Інфаркт міокарда  
B	Розшаровуюча аневризма аорти  
C	Прогресуюча стенокардія  
D	хронічний гастрит
E	Пенетрація виразки  


 	593
	У хворого 55 років із задишкою та раптовим інтенсивним пекучим загрудинним болем, 
	який почався 2,5 годин тому доставлений до лікарні. В анамнезі: упродовж 7 років 
	страждає на стенокардію напруги. Об’єктивно: ЧСС – 60/хв, тони серця ослаблені, АТ - 
	140/90 мм.рт.ст. На ЕКГ ритм синусовий, правильний, частота 100/хв, у V3 – V5 сегмент ST
	 на 8 мм над ізолінією. Який із вказаних лікувальних заходів  є першочерговим?   
A	*Тромболітична терапія  
B	Інфузія допаміну  
C	Інгаляція кисню  
D	Електрокардіостимуляція  
E	Інфузія поляризуючої суміші  


 	594
	Жінка 57 років рік тому перенесла інфаркт міокарда н. Раптом відчула сильний біль в 
	грудній клітці, з іррадіацією в щелепу, прийом  нітрогліцерин – без ефекту. АТ 170/100 мм 
	рт ст На ЕКГ: на фоні рубцевих змін задньої стінки елевація сегменту ST у ІІ, ІІІ, аVF. Який 
	попередній діагноз?   
A	*Повторний інфаркт міокарда  
B	Циркулярний   інфаркт міокарда 
C	Рецидів   інфаркта міокарда 
D	Гіпертонічний криз 
E	Розшаровуюча аневризма аорти


 	595
	Хворий Б, 50 років, втратив свідомість, з’явились судоми. Пульс і АТ не визначаються. 
	Зіниці широкі. Тони серця не вислуховуються. На ЕКГ: різної величини і форми хвилі, які 
	реєструється одна за одною без інтервалів. Які заходи невідкладної допомоги?   
A	*Дефібриляція  
B	Преднізалон внутрішньовенно  
C	Еуфілін внутрішньовенно  
D	Інгаляцію кисню  
E	Дігоксин внутрішньовенно  


 	596
	У хворого з QS-інфарктом міокарда на 14-й день захворювання з’явились ознаки 
	перикардиту, поліартриту та плевриту. Яке ускладнення виникло?   
A	*Синдром Дресслера.  
B	Аневризма лівого шлуночка  
C	Кардіогенний шок  
D	Електромеханічна дисоціацїя  
E	Тромбоемболїя легеневої артерії  


 	597
	Хворий 40 років скаржиться на задишку, підвищення температури тіла, серцебиття, 
	загальну слабість. Захворів два дні тому після переохолодження. Об’єктивно: акроціаноз.
	 В легенях поодинокі вологі хрипи, тони серця ритмічні, різко ослаблені, ЧСС – 100/хв. В 
	третьому міжребер’ях біля лівого краю грудини  вислуховується грубий шум, не зв’язаний 
	з серцевими тонами, який посилюється при вдиху. На ЕКГ – елевація сегмента ST на 5 
	мм в ІІ, avL, V3-5 відведеннях. Який попередній діагноз?   
A	*Гострий перикардит  
B	Інфекційно-алергічний міокардит  
C	Інфаркт міокарда  
D	Сухий плеврит  
E	Тромбоемболія гілок легеневої артерії  


 	598
	Хворій С., 60 років, з ішемічною хворобою серця та серцевою недостатністю, приймав  
	дігоксин, каптопріл, гіпотіазид, бета-блокатор. Скаржиться на  втрату апетиту, нудоту. На 
	ЕКГ: шлуночкова бігеменія, коритоподібний ST в V5-6.  З прийомом якого препарата 
	пов’язаний стан хворого?   
A	*Серцевих глікозидів  
B	Нітратів  
C	Інгібіторів АПФ  
D	Діуретиків  
E


 	599
	Хвора К., 34 роки, поступила в приймальне відділення зі скаргами на задишку, який 
	виник раптово після фізичного навантаження, біль в горудній клітці з права, з іррадіацією
	 в шию. Об-но: положення хворого вимушене (сидяче), ціаноз, ослаблення легеневого 
	звуку зсправа. Який метод діагностики найбільш інформативний?   
A	*Рентгенографія ОГК  
B	ЕКГ  
C	УЗД серця  
D	Спірографія  
E	Пневмотахіметрія  


 	600
	Хвора К., 34 роки, поступила в приймальне відділення зі скаргами на ядуху, яка триває 
	більше доби. З анамнезу: БА протягом 10 років. Об-но: стан хворої важкий, положення 
	вимушене, ортопное. Шийні вени набряклі. При аускультації – місцями дихальні шуми не 
	вислуховуються. Пульс 140/хв., аритмічний. Тони серця ослаблені. АТ 90/60 мм.рт.ст. На 
	ЕКГ: ознаки перенавантаження правих відділів серця. Який стан розвинувся у хворої?    
A	*Астматичний статус  
B	ТЕЛА  
C	Інфаркт міокарда  
D	Гостра пневмонія  
E	Заготсрення ХОБ  


 	601
	Хворий С., 67 років,іскаржиться на повторні знепретомнення. Об-но:. Пульс 36 ударів за 
	хвилину, ритмічний. АТ 150/70 мм.рт.ст  тони серця глухі,  ЕКГ: число шлуночкових 
	скорочень 32/хв., передсердні і шлуночкові  комплекси з’являються незалежно один від 
	одного. Найбільш ймовірна причина непритомностей:    
A	*АV – блокада ІІІ ступеню  
B	Синусова брадикардія  
C	АV – блокада ІІ ступеню  
D	Сино-атріальна блокада  
E	АV – блокада І ступеню  


 	602
	Хворий Н., 43 років, надійшов до інфекційної лікарні з діагнозом харчова токсикоінфекція
	 в середньотяжкому стані. Постійна скарга на нудоту, часту блювання, біль в епігастрії. 
	Через 6 годин у нього з’явилася блювота з домішками крові, стан погіршився. Яке 
	дослідження є першочерговим для проведення диференціальної діагностики?  
A	*Езофагогастродуоденоскопія.  
B	Ro-графія шлунково-кишкового тракту.  
C	Визначення коагулограми.  
D	Визначення гематокриту.  
E	Визначення гемоглобіну.  


 	603
	Хворий 45 р., впродовж 2 місяців був на відпочинку в Індії. Захворів гостро: температура 
	39,50С, головний біль, блювота, озноб, слабкість, задишка. На шкірі правої гомілки 
	болюча виразка розміром 3 см, покрита темним струпом. В правій паховій ділянці 
	болючий лімфатичний вузол, нерухомий. Яке захворювання необхідно запідозрити?    
A	*Чума    
B	Висипний тиф    
C	Туляремія  
D	Бешиха  
E	Сибірка    


 	604
	В інфекційне відділення поступив хворий зі скаргами на нудоту, переймоподібний біль в 
	животі, часте випорожнення з домішкою слизу і про-жилками крові. Температура - 39,4оС, губи синюшні, пульс ниткоподібний. АТ-60/0 мм рт.ст. Живіт болісний при пальпації товстої кишки. Запідозрена дизентерія. Чим обумовлена важкість стану?  
A	*Інфекційно-токсичним шоком  
B	Гіповолемічним шоком  
C	Кишковою непрохідністю  
D	Перфорацією кишечнику  
E	Кровотечею  


 	605
	У хворого С. при госпіталізації: важкість в правому підребер'ї, темна сеча, ахолічне 
	випорожнення, шкіра і склери жовтяничні, печінка +3 см. На 14 день посилилася 
	жовтяниця, з'явилося збудження, печінка зменшилася в розмірах, сухожильні рефлекси 
	підвищені. Яке ускладнення вірусного гепатиту розвилося у хворого?  
A	*Печінкова енцефалопатія  
B	Менінгіт  
C	Інфекційно-токсичний шок     
D	Холангіт  
E


 	606
	Хворий П., 15 років, звернулся до сімейного ліквря зі скаргами на болі в епігастрії, блювоту на висоті болю з домішками крові, печію, загальну слабкість, головокружіння, зранку був “чорний” стілець. Хворіє протягом 6 років, харчування не регулярне. Яке ускладнення розвинулось у хворого?    
A	*Шлункова кровотеча  
B	Кровотеча з вен стравоходу  
C	Кровотеча з гемороїдальних вен    
D	Тромбоцитопенія  
E	Кишкова кровотеча  


 	607
	Хворий В.,15 років,  скаржиться на задуху в спокої, лихоманку, пітливість, біль в грудній 
	клітці. При обстеженні права половина грудної клітки відстає в акті дихання, перкуторно 
	тупий звук, аускультативно відсутність дихальних шумів. На рентгенограмі: гомогенне 
	затемнення 2/3 правої легені. Найбільш інформативним для діагностики є:  	  
A	*Пункція плевральної порожнини.  	  
B	Бронхоскопія.    
C	Бронхографія.    
D	Пневмотахометрія.    
E	Спірографія.    


 	608
	У пацієнтки 16 р., при введенні в/в ферум-леку виник сильний головний біль, шум в вухах, 
	болі за грудиною, відчуття жару, пітливість. Об-но: стан хворої важкий, PS- 115/хв., 
	ниткоподібний, АТ 80/30 мм рт.ст. Який з препаратів необхідно ввести в першу чергу?    
A	*Преднізолон    
B	Адреналін    
C	Мезатон   
D	Атропін  
E	Допамін    


 	609
	Хвора на дифузний токсичний зоб 30 років, не  лікувалася. Після надмірного перевантаження під час занять спортом виникло  збудження,  серцебиття, пітлівість, блювання  Ps-140/хв, миготлива аритмія. АТ100/40 мм.рт.ст. Тони серця голосні.  Який найбільш імовірний діагноз?   
A	* Тиреотоксична криза  
B	Гостра серцево-судинна недостатність  
C	Метаболічна кардіоміопатія
D	Гіпоталамічний криз  
E	Гостра -судинна недостатність 


 	610
	Хворий 49 років, хворіє на Адисонову хворобу протягом 5 років. Отримує преднізолон 
	щоденно. Після перенесенного грипу стан хворого різко погіршився: з’явився біль у ділянці серця, славбкість запоморечення, нудота, рідкі випорожнення. Пульс - 110/хв. АТ-60/30 мм рт ст. Який діагноз найбільш вірогідний?  
A	Адисонова криза  
B	Стенокардія  
C	Гострий інфаркт міокарду  
D	Гострий гастроентерит  
E	Гострий міокардит  


 	611
	Хворий 49 років, хворіє на Адисонову хворобу протягом 5 років. Отримує преднізолон 
	щоденно. Після перенесенного грипу стан хворого різко погіршився: з’явився біль у 
	ділянці серця, славбкість запоморечення, нудота, рідкі випорожнення. Пульс- 110/хв. АТ-60/30 мм рт ст. Які зміни лабораторних показників підтверджують діагноз?  
A	Зниження 17-ОКС  
B	Підвищення 17-ОКС  
C	Підвищення активності АсАТ  
D	Зниження калию у крові  
E	Підвищення глюкози у крові  


 	612
	Хворий 40 років скаржиться на гострий, інтенсивний, приступами біль в поперековій 
	ділянці, з ірадіацією у пазвину. Хворий неспокійний, була блювота. Біль продовжується 
	біля 3 годин. Різко позитивний симптом Пастернацького праворуч. Ан сечі: уд.вес 1014, 
	ер – до 40 в п/з , л-15-20 в п/з, білок – 0,033 г/л, урати. Ваш попередній діагноз?    
A	Нирковокамяна хвороба, ниркова коліка  
B	Хронічний пієлонефрит, загострення  
C	Хронічний гломерулонефрит, загостреня  
D	Гостра сечокисла нефропатія  
E	Полікістоз нирок  


 	613
	Після фізичного навантаження у жінки 30 років раптово виникли сильний головний біль, 
	потовиділення, задишка, АТ 220/170 мм рт.ст, ЧСС-140/хв, ЧД-26/хв, t- нормальна. 
	Хвора повідомила, що у неї спостерігалось уже декілька подібних нападів, які через 
	нетривалий період проходили.  Ваш попередній діагноз?  
A	*Феохромоцитома  
B	Тиреотоксичний криз  
C	Пароксизм надшлуночкової тахікардії  
D	Гіпертонічна хвороба  
E	Синдрома Кона  


 	614
	Черговий лікар міської лікарні був викликан у палату до пацієнта, що раптово утратив 
	свідомість. При огляді в першу чергу необхідно :   
A	Пальпувати пульс на сонній артерії, візуально оцінити дихання, провести аускультацію 
	серцевої діяльності   
B	Вимірити АТ   
C	Реєстрація ЕКГ   
D	Оглянути зіниці пацієнта   
E	Визначити рівень глюкози в крові   


 	615
	Пацієнт 64 років, що знаходиться в стаціонарі з приводу гострого інфаркту міокарда, 
	раптово знепритомнів . При огляді діагностовані зупинка серцевої діяльності і подиху, 
	почато легенево-серцеву реанімацію.  На ЕКГ шлуночкова тахікардія. Далі необхідно :   
A	Дефібриляція   
B	Увести внутрішньосерцево адреналін   
C	Увести внутрішньосерцево атропін   
D	Увести внутрішньовенно магнія сульфат   
E	Увести внутрішньовенно кальція хлорід   


 	616
	Пацієнт 54 років, що знаходиться в стаціонарі з приводу гострого інфаркту міокарда, 
	раптово знепритомнів . При огляді діагностовані зупинка серцевої діяльності і подиху, 
	почато легенево-серцеву реанімацію.  На ЕКГ асистолія. Далі необхідно :   
A	Увести внутрішньосерцево адреналін  
B	Дефібриляція   
C	Увести внутрішньовенно лідокаїн   
D	Увести внутрішньовенно новокаїнамід   
E	Увести внутрішньовенно строфантін   


 	617
	Пацієнт 50 років, що знаходиться у відділенні інтенсивної терапії з приводу гострого 
	інфаркту міокарда, раптово знепритомнів . На кардіомоніторі реєструється фібриляція 
	шлуночків. Для відновлення ритму може бути застосовано:   
A	Прекардіальний удар   
B	Масаж області каротидного синуса   
C	Масаж очних яблук   
D	Різкий поштовх в область епігастрія   
E	Перкусійний масаж   


 	618
	Пацієнт 55 років, що знаходиться у відділенні інтенсивної терапії з приводу гострого 
	інфаркту міокарда, раптово знепритомнів . На кардіомоніторі реєструється тріпотіння 
	шлуночків. Для відновлення ритму може бути застосовано:   
A	Прекардіальний удар   
B	Масаж області каротидного синуса   
C	Масаж очних яблук   
D	Різкий поштовх в область епігастрія   
E	Перкусійний масаж   


 	619
	У чоловіка 30 років під час їжі раптово розвився приступ кашлю, ядухи, ціаноз шкірних 
	покривів, утрата свідомості. Діагностовано стороннє тіло дихальних шляхів. Для його 
	видалення насамперед може бути використаний наступний прийом:   
A	*Удар в міжлопаточну ділянку  
B	Перкусійний масаж   
C	Масаж ділянки каротидного  синуса   
D	Прекардіальний удар   
E	Трахеостомія 


 	620
	У чоловіка 30 років під час їжі раптово розвився приступ кашлю, ядухи, ціаноз шкірних 
	покривів, утрата свідомості. Діагностовано стороннє тіло дихальних шляхів.Для його 
	видалення може бути використаний наступний прийом:   
A	* Застосувати прийом Геймліха  
B	Перкусійний масаж   
C	Масаж ділянки каротидного  синуса   
D	Прекардіальний удар   
E	Штучна вентиляція легень   


 	621
	У чоловіка 30 років під час їжі раптово розвився приступ кашлю, ядухи, ціаноз шкірних 
	покривів, утрата свідомості. Діагностовано стороннє тіло дихальних шляхів. Спроби 
	усунути інородне тіло не вдалися. Далі необхідно :  
A	*Конікотомія 
B	Увести внутрішньовенно атропін   
C	Увести внутрішньовенно корглікон   
D	Увести внутрішньовенно кордіамін   
E	Увести внутрішньовенно строфантин   


 	622
	У хворого  48 років з інфарктом міокарду  зявились задишка, клекочуче дихання, із рота.   
	 виділяється піна, АТ 160/100 мм рт.ст. Ваш діагноз:  
A	*Гостра лівошлункова недостатність  
B	Гостра правошлункова недостатність  
C	Гостра судинна недостатність  
D	Гіпертонічний криз
E


 	623
	Через кілька хвилин після  внутрішньомязевого введення  антибіотиків у хворої 50 років  
	з  запаленням легень  почервоніла шкіра. АТ знизився  до 40/0 мм рт.ст., пульс 140/хв. Потрібно негайно:  
A	*Внутрішньовенно ввести розчин адреналіну  гідрохлориду  
B	Внутрішньовенно ввести розчин морфіну  гідрохлориду     
C	Внутрішньомязево ввести розчин дігоксина
D	Внутрішньовенно ввести розчин преднізолона
E	Внутрішньовенно ввести  розчин лазиксу  


 	624
	Хворий К., 35 років, страждає на цукровий діабет тип 1. після значного фізичного 
	навантаження знепритомнів. Об’єктивно: непритомний., дихання 28/хв, рівне, 
	ритмічне. Шкіра волога, тонус м’язів кінцівок підвищений. Тонус очних яблук нормальний,
	 язик вологий. Пульс – 80/хв, ритмічний. АТ – 110/70 мм. рт. ст. Печінка виступає 
	з-під реберної дуги на 2 см, край гострий рівний. Менінгіальні симптоми відсутні. Яка 
	кома у хворого?  
A	Гіпоглікемічна кома  
B	Гіперосмолярна кома  
C	Кетоацидотична кома  
D	Печінкова кома  
E	Лактацидемічна кома  


 	625
	Жінка 60 років хворіє на цукровий діабет 2 типу. Лікується глібенкламідом по 10 мг перед
	 сніданком та перед вечерею. Непокоять головний біль, значна пітливість та підйоми 
	артеріального тиску, напади серцебиття посеред ночі. Вживання у цей час розчину 
	ніфедипіну не покращує стану. Стан покращується після їжі. З чим пов’язане потерпання 
	жінки?  
A	Гіпоглікемічними станами  
B	Атиповою стенокардією  
C	Гіпертонічними кризами  
D	Клімактеричним синдромом  
E	Дисметаболічною кардіопатією  


 	626
	Хворий Н, 54 роки, страждає на інсулінонезалежний цукровий діабет. На тлі гострого 
	харчового отруєння, що супроводжувалося блюванням та проносом, розвинулася висока 
	гіперглікемія, різке зневоднення, гіпернатріємія та гіперхлоремія. Кетонемія та 
	ацетонурія відсутні. Вкажіть найбільш вірогідну причину страждань хворого?  
A	Гіперосмолярна кома  
B	Гіперкетонемічна кома  
C	Гостра ниркова недостатність  
D	Гостра печінкова недостатність  
E	Гіперлактоцидемічна кома  


 	627
	Хворий 26 років, що страждає на ЦД тип 1, поспішаючи зранку на заняття зробив ін’єкцію 
	простого інсуліну 12 МО та не встиг поснідати. По дорозі в транспорті втратив свідомість. 
	Об’єктивно: шкіра волога, тонус м’язів кінцівок підвищений. Дихання поверхневе. Пульс – 
	84/хв, АТ – 140/70 мм. рт. ст. Менінгіальні симптоми відсутні. Найбільш вірогідний 
	діагноз?  
A	Гіпоглікемічна кома  
B	Гіперосмолярна кома  
C	Молочнокисла кома  
D	Кетоацидотична кома  
E	Церебральна кома  


 	628
	Хвора 25 років, декілька місяців скаржилась на слабкість, сольовий голод, потемніння 
	шкіри. На тлі ГРВІ зросла слабкість, з’явились нудота, блювання, біль у животі, часті 
	випорожнення, знизився АТ. Об’єктивно: зниженого харчування. Шкіра 
	гіперпігментована, суха акроціаноз, температура 35,40С, АТ – 60/30 мм.рт.ст. пульс 120/хв. Серцеві тони глухі, тахікардія. Анурія. Даний стан пов’язаний з?  
A	Низьким рівнем кортизолу  
B	Високим рівнем кортизолу  
C	Гіперглікемією  
D	Високим рівнем адреналіну  
E	Низьким рівнем адреналіну  


 	

629
	Хвора К., 18 років, страждає на ЦД тип 1 з 10 років. Отримує 60 МО інсуліну на добу. 
	Вранці поснідала недостатньо, через 2 години знепритомніла. Об’єктивно: свідомість 
	відсутня. Дихання рівне, ритмічне. Шкіра волога, тонус м’язів кінцівок підвищений. АТ – 
	110/70 мм.рт.ст. Пульс 80/хв. Прикуса язика немає. Менінгіальні симптоми відсутні. 
	Викликана швидка допомога. Що повинен виконати лікар швидкої допомоги?  
A	Ввести хворій 40% р-н глюкози в/в струменисто та транспортувати до лікарні  
B	Доставити хвору у лікарню, де будуть виконани лікувальні заходи  
C	Налагодити в/в краплинне введення 5% р-ну глюкози та транспортувати до лікарні  
D	Ввести 20 МО інсуліну п/ш та транспортувати до лікарні  
E	Налагодити в/в краплинне введення 0,9% р-ну натрію хлориду та транспортувати до 
	лікарні  


 	630
	Хворий 40 р. Доставлений до стаціонару із скаргами на гострий біль в правій половині 
	грудної клітки, задишку, покашлювання, тахіпное. Рік тому хворому встановлено діагноз: 
	хронічний туберкульоз  верхньої частки правої легені (фіброзно-кавернозний), При 
	об’єктивному обстеженні встановлено: права половина  грудної клітки відстає в акті 
	дихання, міжреберні проміжки справа розширені. Перкуторно над правою легенею 
	визначається тимпаніт, аускультативно – дихання різко ослаблене. Рентгенологічно: в 
	правій легені легеневий рисунок частково відсутній.  Якому ускладненню відповідають 
	виявлені клініко - рентгенологічні зміни?  
A	*Спонтанний пневмоторакс  
B	Ателектаз  
C	Хронічне легеневе серце  
D	Піопневмоторакс  
E	Бронхіальна нориця  


 	631
	У хворої, що страждає на гіпертонічну хворобу, на фоні високого артеріального тиску 
	(200/100 мм рт.ст) виникло запаморочення, блювання, двоїння перед очима. Через 2 год
	 стан нормалізувався. Який попередній діагноз?   
A	*Минуще порушення мозкового кровообігу  
B	Ішемічний інсульт  
C	Субарахноїдальний крововилив  
D	Крововилив у мозочок  
E	Крововилив у півкулю мозку  


 	632
	У хворого 35 років після фізичного напруження раптово виникли сильний головний біль, 
	блювання, світлобоязнь. Визначаються ригідність м’язів потилиці та симптом Керніга. 
	Парезів не виявлено. Яке дослідження найдоцільніше провести для уточнення діагнозу?
A	*Дослідження спинномозкової рідини  
B	Рентгенографія черепа  
C	Електроенцефалографія  
D	КТ головного мозку  
E	Ехоенцефалоскопія  


 	633
	У хворого, який страждає на гіпертонічну хворобу, після повернення з роботи з’явився 
	сильний головний біль, порушилась свідомість. При огляді: кома, ригідність потиличних 
	м’язів, глибоке шумне дихання, гіперемія шкіри обличчя, зіниці розширені, реакція 
	зіниць відсутня. Права рука та нога при пасивному підійманні падають “як батоги”. 
	Вкажіть характер патологічного процесу.   
A	*Крововилив у мозок  
B	Інтоксикація барбітуратами  
C	Ішемічний інсульт  
D	Геморагічний енцефаліт  
E	Діабетична кома  


 	634
	Хворий В.,42 роки, без свідомості, напередодні захворювання без респіратора обприскував виноградник пестицидами. Під кінець робочого дня появились головний біль, головокружіння, пітливість, утруднене дихання, була блювота. На ранок стан погіршався, посилилась задишка, різка слабкість і втратив свідомість. Шкірні покриви і видимі слизові оболонки чисті, гіпергідроз, акроціаноз. Виражена задишка, фібрилярні посіпування м’язів лиця. Зіниці вузькі, на світло не реагують. Пульс 54,  ЧД–32/хв, АТ–105/60 мм рт.ст. Тони серця ритмічні, приглушені. В легенях розсіяні сухі і крупно пухирцеві вологі хрипи. Живіт м’який, край печінки виступає з–під реберної дуги на 2 см. Який з діагнозів найбільш ймовірний?   
A	*  Гостре отруєння ФОС  
B	Гостре отруєння ХОС  
C	Гостре отруєння РОС  
D	Гостре отруєння арсенмісткими пестицидами  
E	Гостре отруєння нітрофенольними пестицидами  


 	635
	Хворий 70 років госпіталізований у стаціонар з гострою нирковою недостатністю. Скарги 
	на відсутність сечі останню добу, біль у попереку, нудоту. Два тижні тому проведена 
	холецистектомія. В зв’язку з підвищенням температури тіла отримував протягом 8 діб 
	гентаміцин по 240 мг/добу, цефтріаксон – 2 г/добу. Об’єктивно: стан середньої тяжкості. 
	АТ 110/70 мм рт. ст. ЧСС 100. Живіт безболісний. Нb крові 98 г/л, ШОЕ 22 мм/год, 
	креатинін крові 0,40 ммоль/л, сечовина 36 ммоль/л. УЗД органів черевної порожнини – 
	без патології. Яка вірогідна причина гострої ниркової недостатності?  
A	* Нефротоксичність гентаміцину  
B	Застосування цефтріаксону  
C	Гострий гломерулонефрит  
D	Сепсис  
E	Анемія  


 	636
	У хворого 35 років через день після довготривалого вдихання парів поліамідної фарби 
	з’явились нудота, біль у попереку, підвищення температури тіла. В аналізі сечі – відносна
	 густина 1012, білок 1,8 г/л, лейкоцити 5-8 в п/зору, еритроцити 20-25 в п/зору, гіалінові 
	циліндри 2-3 в п/зору. Креатинін крові 1,32 ммоль/л, сечовина 48 ммоль/л, Нb крові 120 
	г/л. Установлена гостра ниркова недостатність. Які лікувальні заходи необхідно 
	проводити?  
A	* Гемодіаліз  
B	Терапія діуретиками  
C	Плазмаферез  
D	Глюкокортикостероїди  
E	  Антибактеріальна терапія


 	637
	У хворої 18 років на гострий гломерулонефрит на 5-й день перебування в стаціонарі 
	збільшились набряки, зменшився діурез, з’явилась нудота.  Об’єктивно: АТ 165/105 мм 
	рт.ст., креатинін крові 0,42 ммоль/л., сечовина крові 22,6 ммоль/л. Яка причина такого 
	стану?  
A	* Гостра ниркова недостатність 
B	Ниркова еклампсія  
C	Токсичний гастрит  
D	Некротичний папіліт  
E


 	

638
	Хворий 32 років госпіталізований з отруєнням сурогатом алкоголю. Скаржиться на блювання, нудоту, зменшення кількісті добової сечі. Об’єктивно: стан середньої тяжкості, АТ 165/100 мм рт.ст., ЧСС 86. Креатинін крові 0,58 ммоль/л, сечовина крові 32 ммоль/л.  В аналізі сечі – відносна густина 1007, білок 0,9 г/л, еритроцитурія. Яка причина такого стану?  
A	* Гостра ниркова недостатність.   
B	Токсичний панкреатит   
C	Гострий гломерулонефрит  
D	Токсичний гастрит  
E	Інфаркт нирки   


 	639
	Невідомого, близько 30 років, знайдено в непритомному стані, з арефлексією, 
	тахікардією, аритмічним диханням, без стороннього запаху, АТ знижений до 50/20 
	мм.рт.ст. Поблизу хворого знайдено конволюти від таблеток без надпису. Найбільш 
	імовірна причина цього стану?   
A	* Гостре отруєння нейротропними препаратами
B	Інсульт.  
C	Інфаркт міокарда.  
D	Отруєння ФОС.  
E	Алкогольна кома.  


 	640
	У хворого з психомоторним  збудженням та неприємним запахом з ротової порожнини 
	спостерігається фібріляція м’язів, гіперемія склер, гіперсалівація, бронхорея, 
	брадикардія, артеріальна гіпотензія, дихальна недостатність. Яка причина цього стану?  
A	* Гостре отруєння фосфорорганічними  сполуками
B	Алкогольне отруєння.   
C	Інсульт.  
D	Міастенія.  
E	Менінгоенцефаліт.   


 	641
	Пацієнт 47 років після захворювання ангіною став скаржитись на набряки обличчя, 
	грудної клітини, кінцівок, зростання артеріального тиску до 170/100 мм рт.ст., зменшення
	 кількості сечі, зміну її кольору (червоний). В клінічному аналізі сечі: протеїнурія 1,2 г/л, 
	гематурія 30-40 екз. в полі зору. В клінічному аналізі крові: лейкоцитоз 9,7·109/л, ШОЕ 30 
	мм/год. Якому захворюванню найбільш властиві ці симптоми?  
A	* Гострий гломерулонефрит  
B	Гострий цистит   
C	Гострий пієлонефрит   
D	Амілоїдоз нирок  
E	Пухлина нирок  


 	642
	Хворий 28 років в зв’язку з загостренням хронічного тонзиліту приймав антибіотики. 
	Раптово підвищилась tо, стали боліти суглоби, живіт, на шкірі з’явились  геморагічні 
	висипання, з характерним симетричним положенням, особливо на нижніх кінцівках, а 
	також біль нирок і зміна кольору сечі (червона). Раніше хвороб нирок пацієнт не мав. 
	Діагноз?  
A	* Геморагічний васкуліт Шенлейна-Геноха  
B	Гострий цистит  
C	Гострий пієлонефрит  
D	Загострення хронічного гломерулонефриту  
E	Амілоїдоз нирок  


 
	643
	Жінка 40 років скаржиться на слабкість, втомлюваність, тяжкість у правій половині 
	живота, періодичний підйом температури тіла до фебрильних цифр. Об'єктивно: блідість 
	шкіри, збільшення печінки до 3 см, біль при пальпації у правому підребер'ї. Місяць тому 
	перенесла тяжку форму амебіазу. При УЗД виявлена кіста печінки. Серологічні 
	дослідження на ехінококоз та на новоутворення – негативний результат. Яка найбільш 
	вірогідна патологія, що зумовлює таку картину?  
A	* Амебний абсцес  
B	Пухлина печінки  
C	Ехінококоз печінки  
D	Альвеококоз печінки  
E	Травматичне ушкодження печінки  


 	644
	Пацієнта 37 років доставлено до лікарні швидкої допомоги в стані психомоторного 
	збудження. Зі слів родичів стало відомо, що хворий протягом тривалого часу зловживає 
	алкоголем та його сурогатами. Після тривалого запою останні 3 дні не пив. Сьогодні 
	зранку з'явилися елементи неадекватності поведінки, спостерігався генералізований 
	судомний напад. Під час огляду пацієнта виявлені ознаки галюцинаторного розладу 
	свідомості, виражений гіпергідроз шкіри, пульс 140/хв, артеріальний тиск 180/100 мм рт. ст. Вогнищева неврологічна симптоматика відсутня. Алкоголю в крові не знайдено. Який діагноз має поставити лікар?  
A	* Алкогольний делірій.  
B	Гостра алкогольна енцефалопатія.  
C	Епілепсія.  
D	Отруєння сурогатами алкоголя.  
E	Гіпертонічний криз.  


 	645
	Бригаду швидкої допомоги викликано до пацієнта 42 років з приводу генералізованих 
	судом тоніко-клонічного характеру. Зі слів родичів стало відомо, що судомні напади 
	почалися близько 1 години тому, мають серійний характер. Між серіями нападів хворий 
	залишається непритомним. Якою має бути невідкладна допомога на догоспітальному 
	етапі?  
A	* Сибазон довенно.  
B	Аміназин дом’язово.  
C	Магнезія дом’язово.  
D	Тіопентал натрію довенно.  
E	Галоперидол довенно.  


 	646
	До приймальному відділенні лікарні доставлено чоловіка 45 років.  Хворий непритомний.
	 Зіниці звужені. Ознаки зневоднення. Гіперпное,  токсичне дихання, різкий запах 
	ацетона з рота. Тахікардія, артеріальний тиск знижен. Глюкоза крові 35 ммоль/л., 
	метаболічний ацидоз, осмолярність плазми 315 мосмоль/л. В сечі підвищений рівень 
	цукру, реакція на кетонові тіла позитивна. .  
A	* кетоацидотична  кома.  
B	Гіпоглікемічна кома.  
C	Гіперосмоляльна  кома.  
D	Синдром ацетонемічної блювоти.  
E	Гіпоксична кома.  


 	647
	До лікарні доставлено хворого чоловіка  35 років. Рівень свідомості – сопор. 
	Артеріальний тиск 70/35 мм рт.ст. Температура тіла 38,8оС. Хворого 6 днів тому виписано
	 з кардіоревматологічного діспансеру, де він проходив курс терапії з приводу 
	дерматоміозиту. При виписці рекомендовано продовжувати терапію преднізолоном 50 
	мг на добу, але він не приймав преднізолон. Дві доби тому почались головні болі, втома, 
	блювота, діарея, велика потреба у солі. Найбільш вірогідний діагноз?  
A	* Гостра наднирникова недостатність
B	Синдром Рейє  
C	Гостра ниркова недостатність  
D	Гострий печінкова недостатність  
E	Гіповолемічний шок  


 	648
	Хворий 46 років, що надійшов до відділення інтенсивної терапії з приводу інфаркту 
	міокарда, раптом зблід, утратив свідомість, дихання стало аритмічним. На екрані 
	кардіомонітору з`явились деформовані, регулярні, розширені шлуночкові комплекси, що 
	нагадують зубці пили, з ЧСС 260/хв. Найбільш імовірний діагноз?   
A	* Шлуночкова тахікардія.   
B	Фібриляція шлуночків.   
C	Поломка монітора.   
D	Асистолія.   
E	Суправентрикулярна тахікардія.   


 	649
	Хворий 47 років на 5 добу інфаркта міокарда скаржиться на давлячий загрудинний 
	біль,Об’єктивно: загальний стан задовільний.  Тони серця приглушені, діяльність серця 
	ритмічна, ЧСС – 62 /хв, АТ – 120-80 мм. рт.ст. Аналіз крові у межах норми. Ваш діагноз? 
A	*рання післяінфарктна стенокардія.  
B	Стабільна стенокардія  
C	Прогресуюча стенокардія  
D	рецидів Інфаркта міокарда  
E	Стенокардія вазоспастична  


 	650
	Хворий 35 років, скаржиться на стискуючий біль за грудиною, який з’явився після тяжкої 
	роботи, триває 5 хвилин, пройшов самостійно. Подібний напад був тиждень тому,  
	Об’єктивно: загальний стан задовільний. Тони серця приглушені, аритмічні Пульс 96/хв, 
	АТ – 120/80 мм.рт.ст  На ЕКГ – дифузні зміни. Який ваш попередній діагноз?  
A	* стенокардія, що виникла вперше  
B	Стабільна стенокардія напруги
C	Прогресуюча стенокардія  
D	Інфаркт міокарда  
E	Вазоспастична стенокардія 


 	651
	Хворий  на стенокардію 53 років  впродовж двох тижнів відмічає посилення  пекучого, 
	стискуючого болю за грудиною , який став  виникаьт при сходження на I поверх,  
	Об’єктивно Тони серця приглушені, аритмічні. ЧСС – 120/хв. Пульс – 92/хв. АТ – 150/90 
	мм.рт.ст. На ЕКГ – дифузні зміни. Ваш попередній діагноз?  
A	*Нестабільна (прогесуюча) стенокардія  
B	Стабільна стенокардія  
C	Інфаркт міокарда  
D	Стенокардія вазоспастична  
E	  


 	652
	Хворий 43 роки, що хворіє на цукровий діабет протягом 20 років, потрапив до хірургічного 
	відділення зі скаргами на біль в животі, нудоту, блювання. Об’єктивно: загальний стан 
	тяжкий, свідомість спутана, тахікардія, гіпертензія, дихання Кусмауля, гіперглікемія, 
	ацетонурія. Хворому  має бути термінове оперативне втручання з приводу перфоративної
	 виразки шлунка. При цукровому діабеті:  
A	*Ендокринна відповідь на гіпоглікемію знижується при анестезії.  
B	Дози препаратів для премедикації треба знижувати.  
C	II типу завжди необхідно пери оперативне введення інсуліну.  
D	Асистолія зустрічається не частіше ніж у пацієнтів що не страждають діабетом.  
E	Бета-блокатори не роблять анестезію більш небезпечною.  


 	653
	У хворого 46 років, що страждає цукровим діабетом II типу з загостренням ІХС, розвилася
	 гіперосмолярна діабетична кома. Особливості гіперосмолярної коми:  
A	*Відсутність кетоацидозу.  
B	Наявність кетоацидозу.  
C	Дегідратація.  
D	Часта олігурія.  
E	Часта азотемія.  


 	654
	У хворого 50 років, що надійшов із клінікою шоку, діагностовано дифузний зоб з явищами 
	гіпертиреозу. Саме небезпечне ускладнення тиреотоксичного кризу:  
A	*Гостра серцево-судинна недостатність.  
B	Анемічний криз.  
C	Геморагії.  
D	Гостре порушення мозкового кровообігу.  
E	Гостра печінкова недостатність.  


 	655
	У хворого 62 років, що знаходиться на лікуванні в кардіології з приводу загострення ІХС і 
	страждаючим 10 років цукровим діабетом, наступила утрата свідомості після ін'єкції 
	інсуліну. Причина гіпоглікемічної коми:  
A	*Надлишкова кількість введеного інсуліну.  
B	Недостатня доза інсуліну.  
C	Відсутність прийому їжі після ін'єкції інсуліну.  
D	Надмірне введення рідини в організм.  
E	Переїдання.  


 	656
	Черговий лікар припустив розвиток у хворого гіперосмолярної діабетичної коми. Почато 
	інтенсивну терапію з використанням великих доз інсуліну. Назвіть недолік лікування 
	діабетичної коми уведенням великих доз інсуліну:  
A	*Гіпоглікемія.  
B	Гіпотонія.  
C	Гіпокаліемія.  
D	Гіпертонія.  
E	Гіперлейкоцитоз.  


 	657
	У прийомне відділення потупив хворий 35 років, у якого відзначається сонливість, 
	марення, тахіпное, тахікардія, гіперглікемія. З анамнезу з'ясували, що 5 років страждає 
	цукровим діабетом, лікувався інсуліном у дозі 54 ОД/доба. Який стан, імовірно, розвився 
	в даного пацієнта?  
A	*Ацидотична кома.  
B	Уремічна кома.  
C	Печінкова кома.  
D	Анемічна кома.  
E	Тіреотоксична кома.  


 	658
	Хвора 24 років, знайдена вдома з поплутаною свідомістю. Об'єктивно: гіперемія шкірниж 
	покривів, вологі, тургор збережений, гемодинаміка стабільна. З анамнезу: страждає 
	цукровим діабетом 1 типу, напередодні вживала алкоголь. Як виводити хвору з 
	діабетичної коми?  
A	*Збільшити дозу інсуліну.  
B	Зменшити добову дозу інсуліну.  
C	Виключити жири з харчового раціону.  
D	Збільшити калораж добового раціону за рахунок жирів.  
E	Збільшити калораж добового раціону за рахунок білків.  


 	659
	Хворий, 20 років, звернувся до дільничого лікаря зі скаргами на появу незначної 
	жовтяниці склер та шкіри, слабість. Об”єктивно: печінка не збільшена, чутлива при 
	пальпації. Останню неділю працював в полі, мав контакт з хімічними гербіцидами. 
	Проведено біохімічне дослідження крові: загальний білірубін  - 56 мкмоль/л, АлАТ  -  1,2 
	ммоль/л, тимолова проба  -  2 од.   Який діагноз найбільш ймовірний?        
A	 * Токсичний гепатит.  
B	    Вірусний гепатит В.  
C	    Холангіт
D	     Синдром Жільбера.   
E	     Автоімунний гепатит.   


 	660
	Хвора Д, 45 років скаржиться  головну біль, пітливість, серцебиття,  нудоту, біль у живот, 
	що виникли  після іфзичних вправ з наклона уперед. Об-но: блідість шкіри, пітливість, 
	збудження хворої. АТ – 220/160 мм.рт.ст, ЧСС – 90/хв.  Ваш попередній діагноз?  
A	* феохромоцитома.  
B	Гіпертонічна хвороба
C	Хвороба Іценко-Кушинга
D	Сіндром Кона.
E	Сіндром Іценко – Кушинга.


 	661
	Хвора Д, 45 років,і скаржиться на  головну біль, пітливістьсерцебиття,  нудоту, біль у 
	живот, що виникли після пальпації живота. Об-но: блідість шкіри, пітливість, збудження 
	хворої. АТ – 270/170 мм.рт.ст, ЧСС – 90/хв.  Бета-адреноблокатори  та сечогінні неефективні. Які зміни клінічних та біохімічних аналізів є найбільш ймовірніі в даному випадку?  
A	*Р еакція на ваілін – мигдалеву кислоту у сечі 
B	 Підвищення холестеріну у крові  
C	Гіперглікемія та глюкозурією  
D	Підвищення кількості Лейкоцитів у крові 
E	Зниження рівня калія у крові 


 	662
	Хвора 43 років з ревматизмом, компенсованою мітральною вадою серця призначено 
	лікування діклофенаком, дігоксином, біцилліном. Через 2тиждні з’явилося різке 
	серцебиття, часті шлуночкові екстрасістоли, блювання. Яку невідкладну допомогу 
	необхідно надати?  
A	*Відміна дігоксину, препарати калію, унітіол  
B	Відмінити біцилін, призначити строфантін в/в  
C	Відмінити дігоксин, призначити фуросемід в/в  
D	Відмітити діклофенак, призначити кальція хлорід в/в  
E	Відмінити всі ліки  


 	663
	Хвора 68 років скаржиться на повторні напади непритомності протягом останнього 
	місяця. Об’єктивно: серцева діяльність аритмічна, ЧСС – 52/хв., АТ – 160/100 мм рт.ст. 
	На нижніх кінцівках незначні набряки. На ЕКГ ознаки передсердно-шлуночкової блокади
	 II ступеня типу Мобітц II. Яка  лікувальна тактика?  
A	*Встановлення постійного кардіостимулятора  
B	Призначення бета–агоністів  
C	Призначення антиішемічних засобів  
D	Призначення інгібіторів АПФ
E	Призначення  сечогінних


 	664
	Хворий 28 роки знепритомнів під час фізичного навантаження. Об’ективно: серцева 
	діяльність аритмічна, екстрасистолія. Має обтяжений сімейний анамнез: раптова 
	смерть брата в віці 38 років. Які методи обстеження дозволять встановити діагноз?  
A	*Доплерехокардіографія  
B	Ангіокардіографія  
C	Ретгенографія ОГП  
D	ЕКГ  
E	Холтеровське моніторування ЕКГ  


 	665
	Лікарю швидкої треба надати допомогу молодій жінці, яка з метою суіциду приняла 30 
	таблеток Атропіну. Об’єктивно: збуджена, періодично бред, шкіра червона, гаряча, суха; 
	пульс частий, задишка, зінці розширені. З чого треба розпочати лікування?  
A	*Зондове промивання шлунка  
B	.Активоване вугілля  per os 
C	Прозерін п/ш  
D	Аміназин в/в  
E	Анальгін в/в  


 	666
	Хворий 60 років звернувся зі скаргами на нудоту, блювоту масами зеленого кольору з 
	металевим смаком, слюнотечею, спрагу, біль в животі, кров’яний стілець, сечу темного 
	коліру. Напередодні оприскував садибу від гнільцю без дотримання правил власної 
	безпеки. Об’єктивно: шкіра іктерична, ЧД 30/хв, ЧСС – 110/хв, АТ – 90/60 мм рт.ст. Отруєння якою речовиною відбулося?  
A	*Мідним купоросом  
B	Хлорофосом  
C	Сульфатом цинку  
D	Карболовою кислотою  
E	Дустом  


 	667
	Чоловік 34 років, який страждає на цукровий діабет та лікується інсуліном, втратив 
	свідомість на робочому місці. Шкіра вогка та бліда, відмічаються тонічні судоми. Вкажіть 
	невідкладні заходи?  
A	*Введення розчину глюкози.   
B	Введення інсуліну  
C	Введення серцевих глюкозидів  
D	Штучна вентиляція легень  
E	Використання глібенкламіду  


 	668
	У пацієнтки 65 років відмічається прогресуюча слабкість, збудженість, зниження маси 
	тіла (на 15 кг за 1 рік), поноси. При обстеженні в амбулаторії сімейного лікаря 
	зафіксовано: вогкість шкіри, збільшення щитоподібної залози II ст., підвищення АТ до 
	160/ 100 мм. рт. ст., аритмічність пульсу (150) с дефіцитом в 24 удари. На ЕКГ – 
	тахисистолічна форма миготіння передсердь. Припустимий діагноз?  
A	*Тиреотоксична криза  
B	Атеросклероз судин головного мозку  
C	Гіпертонічна хвороба, серцева недостатність.  
D	ІХС.  
E	Рак кишечнику  


 	669
	Чоловік 40 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на частий рідкий рясний 
	стілець, сильну слабкість, спрагу. Постійно виникає бажання з’їсти соленого. При огляді 
	відмічається сповільнення мовлення, суха та бліда шкіра з пігментацією в області 
	складок, АТ 90/50 мм. рт. ст., підвищення калію та зниження натрію плазми крові. В 
	анамнезі  - туберкульоз легень. Вірогідний діагноз?  
A	*Гостра надниркова недостатність  
B	Гострий гастроентерит.  
C	Туберкульозний ілеотифліт  
D	Холера.  
E	Синдром роздратованого кишечнику  


 	670
	Хвора 32 роки (страждає цукровим діабетом) під час заняття спортом відчула 
	серцебиття, порушення зору, оніміння кінчика носу та язика. Через декілька хвилин 
	знепритомніла. При об’єктивному огляді шкірні покрови волгі, ЧСС – 120/хв, АТ – 
	140/85 мм. рт. ст. Яку допомогу необхідно надати?  
A	*Розчин 40% глюкози 40 мл в/в  
B	Солодкий чай   
C	Інсулін  0,1 ОД/кг
D	Глюкагон 1 мл в/м  
E	Розчин 5% глюкози – 50мл  


 	671
	Хворий 38 років скаржиться на тошноту, рвоту “кавовою гущею” біль в животі. Погіршення 
	стану – на протязі 2 днів; хворіє цукровим діабетом. Об’ективно: шкіра бліда, суха, 
	холодна. Видихуване повітря з запахом кислих яблук, ЧСС – 120/хв, АТ – 90/55 мм.рт.ст, tо - 35,2оС, глюкоза крові – 28 ммоль/л. Яку допомогу необхідно подати в першу чергу?  
A	*Інсулін короткої дії і регідратація  
B	Інсулін середньої дії  
C	Промивання шлунку  
D	Зігрівання хворого  
E	Хірургічне втручання  


 	672
	Хвора Б., 74 роки, хворіє цукровим діабетом другого типу 12 років, приймає манініл. 
	Протягом двох тижнів щоденно без контролю лікаря приймає по 2 таблетки гіпотіазиду. 
	П’ять днів назад, після переохолодження підвищилась температура тіла до 38оС, 
	з'явився біль у горлі, головний біль, нудота, трьохкратна блювота. Об’єктивно: свідомість 
	спутана, шкіряні покрови сухі, теплі, тургор м’язів, знижений, температура тіла - 38°С, 
	пульс – 120/хв, АТ – 60-40 мм. рт.ст., дихання поверхневе, язик сухий, запах ацетону 
	відсутній. Глюкоза крові – 5,4 ммоль/л, ацетон в сечі – слабопозитивний, Na+ сироватки –
	 162 ммоль/л, К+ - 3,0ммоль/л. Який розчин показаний для вживання в першу чергу?  
A	*Гіпотонічний розчин NaCl.  
B	Фізіологічний розчин NaCl.  
C	5% розчин глюкози.  
D	Розчин Рінгера.  
E	Полярізуюча суміш.  


 	673
	Хворий 23 років, скаржиться на висипку на шкірі, яка з’явилась кілька годин тому, після 
	вживання полуниці, супроводжується свербіжем. Об’єктивно: на тулубі та верхніх кінцівках спостерігаються багаточислені пухірці різного розміру. Поставити клінічний діагноз?  
A	* Гостра кропив’янка  
B	Алергічний дерматит  
C	Харчова алергія  
D	Токсикодермія  
E	Свербець  


 	674
	Хворий 38 років, газоелектрозварник. Доставлений до приймальго відділення без 
	свідомості. Відомо, що 3 години проводив роботу у закритому приміщенні. Шкіра і слизові
	 облонки рожевого кольору. Зінниці розширені, на світло не реагують, сухожильні 
	рефлекси знижені. Клонічні та тонічні судоми. Регідність потиличних м’язів. Ознаки 
	вогнищевої патології головного мозку відсутні. Дихання повехневе, 35/хв, пульс – 100/хв, АТ – 90/40 ммрт.ст. Тони серця приглушені, ритмічні. Сахар крові 3,7 ммоль/л, Нв – 
	145 г/л, лейк – 5,0х109/л, ШОЕ – 15 мм/год. Найбільш ймовірний діагноз?  
A	*Гостре отруєння оксидом вуглецю   
B	Гостре порушення мозгового кровообігу  
C	Гіпоглікемічна кома  
D	Тепловий удар  
E	Хронічне перегрівання  


 	675
	Хворий, 30 років,слюсар контрольно-вимірювальних препаратів. Звернувся до лікаря зі 
	скаргами на біль в животі, пронос, різку слабкість, набухання та біль ясен, відчуття 
	металевого присмаку у роті. При обстеженні: набухання ясен, наявність виразок на них. 
	Живіт болючий при пальпації тонкого та товстого кишківника, кров у калі. Пожвавленість 
	сухожильних рефлексів. Яке захворювання найбільш й мовірне у хворого?  
A	*Гостре отруєння металевою ртуттю  
B	СНІД  
C	Хвороба Крона  
D	Хронічне отруєння свинцем  
E	Виразковий коліт  


 	676
	Перебуваючи в переповненому автобусі, жінка 54 років почала відчувати дефіцит 
	повітря, слабкість в нижніх кінцівках, згодом знепритомніла. Об'єктивно: шкіряні покриви 
	бліді, покриті холодним потом. АТ 100/40 мм рт. ст., пульс на променевій артерії 
	ритмичний, 100/хв. Яка найбільш вірогідна причина стану?  
A	*Гостра  недостатність мозкового кровообігу 
B	Гіповолемічний шок.  
C	Синдром тривалого здавлювання.  
D	Гіперглікемічна кома.  
E	Бронхообструктивний синдром  


 	677
	У хворого М., 57 років, з інфарктом міокарда на 6 добу виник рецидив стискаючого болю 
	за грудниною, з'явилася задишка в спокої і болі в правому підребер'ї. Об'єктивно: 
	положення ортопное, АТ – 90/60 мм. рт. ст., ЧСС – 120/хв, вологі хрипи над	нижніми відділами легень, печінка на 4 см. нижче краю реберної дуги, грубий пансистолічний шум у 3-4 міжребер`ї  Що обумовило розвиток даної симптоматики у хворого:  
A	* Розрив міжшлуночкової перетинки;  
B	Гостра аневризма серця  
C	Розрив вільної стінки лівого шлуночка
D	Розрив сосочкового м`яза;  
E	Інфаркт правого шлуночка;  


 	678
	Чоловік, 48 років, при пробіжці марафону на відкритій місцевості та температурі навколо 
	+350С, відчув запаморочення, слабкість. При огляді  - шкіра волога, температура тіла 
	400С, пульс слабкий, АТ 90/60, свідомість спутане. Первинна допомога?  
A	*Пакети з льодом у пахові та пахвові області  
B	Промити шлунок льодовою водою  
C	Ввести підшкірно адреналін.  
D	Інфузія хлориду натрію 
E	Інфузія сольових розчинів  


 	679
	Хвору, 58 років, привезено бригадою швидкої допомоги у сопорозному стані. Шкіра суха 
	та блідна, кристали сечовини на неї, сліди розчосів. Набряк обличчя, зіниці вузькі, 
	слизова порожнини рота суха, з кровопетехіямі, аміачний запах з рота. АТ 190/120. 
	Рефлекси збільшені, олігоурія. Які аналізи треба зробити в першу чергу щоб встановити 
	діагноз?  
A	*Аналіз крови на креатинін та сечовіну, натрій та калій  
B	Аналіз крови на цукор  
C	УЗД нирок  
D	Аналіз крови на АлАТ, АсАТ, ЩФ, КФК  
E	Аналіз сечі  


 	680
	Хвору, 58 років, привезено скорою у сопорозному стані. Шкіра суха та блідна, кристали 
	сечовини на ній, сліди розчосів. Набряк обличчя, зіниці вузькі, слизова порожнини рота 
	суха, з кровопетехіямі, аміачний запах з рота. АТ 190/120. У крові: сечовіна – 32 ммоль/л, 
	креатинін – 1,02 ммоль/л, натрій – 160 ммоль/л, глюкоза крові - 6,4 ммоль/л. Ваш діагноз?  
A	*Уремічна кома  
B	Кетоацідотічна кома  
C	Мозкова кома  
D	Гіперосмолярна кома
E	Лактатацідотична кома  


 	681
	У хворої Ш., під час введення урографіну в рентгенкабінеті з’явилась задуха, 
	почервоніння шкіри обличчя, втрата свідомості, АТ – 50/30. Ваш діагноз?  
A	*Анафілактичний шок  
B	Напад бронхіальної астми  
C	Інфаркт міокарду  
D	Непритомність  
E	Набряк гортані  


 	682
	У хворої Ш, 37 років, під час введення урографіну з приводу обслідування нирок, 
	з’явилась різка задуха, почервоніння шкіри обличчя, втрата свідомості, АТ – 50/30. Які 
	заходи треба прийняти?  
A	* не виходячи з вени ввести адреналін
B	Припинити в/в ін’єкцію  
C	Завершити введення, слідом ввести преднізолон  
D	Викликати реаніматолога  
E  -


 	683
	У хворого 47 років, під час огляду дільничого терапевта в поліклініці, з’явилося сильне 
	запаморочення, непритомність, відсутність артеріального тиску, пульсу, серцевих тонів. 
	Страждає на  атріовентрикулярну блокаду II ступеня, тип Мобітц I. Діагностовано напад 
	Морган’ї-Едемса-Стокса. Які заходи треба вжити негайно?  
A	*Удар кулаком по грудині, непрямий масаж серця, атропін внутрішньовенно, викликати
	 реаніматолога  
B	Зняти ЕКГ  
C	Викликати реаніматолога  
D	Покласти таблетку нітрогліцеріна під язик  
E	Накласти жгути на нижні кінцівки  


 	684
	Хворий Д., 27 років, скаржиться на різку слабкість, відсутність апетиту, нудоту, зниження 
	маси тіла (на 10 кг за три місяці). Знаходився на лікуванні в гастроентерологічному 
	відділенні, однак хвороба прогресує. При огляді: зниженого харчування, мають місце 
	гіперпігментація на шкірі та яснах. В легенях – без змін. Тони серця – глухі, пульс 80/хв. Спостерігається болючість при пальпації живота. Випорожнення – 3-4 рази на добу. Який діагноз найбільш вірогідний?  
A	*Адисонова хвороба  
B	Гіпотиреоїдна кома  
C	Гіперлактацидемічна кома  
D	Гіперосмолярна кома  
E	Гостра недостатність кори наднирників  


 	685
	Хвора Н., 28 років, доставлена без свідомості до лікарні машиною швидкої допомоги. 
	При огляді: запах ацетону із роту, шкіра суха, язик обкладений коричневим нальотом, 
	сухий; тонус очних яблук знижений, дихання типу Куссмауля. У додаткових дослідженнях: 
	цукор крові – 27,5 ммоль/л, ацетон сечі +++. Який діагноз найбільш вірогідний?  
A	* Кетоацидотична кома  
B	Гіперосмолярна кома  
C	Гіперлактацидемічна кома  
D	Гіпертиреоїдна кома  
E	Гіпопітуїтарна кома  


 	686
	Хвора Н., 36 років, доставлена без свідомості до лікарні. У хворої дома було психічне та 
	рухове збудження.  Багато років страждає на цукровий діабет, лікується інсуліном. 
	Харчування нерегулярне. При огляді: шкіра волога, посмикування м’язів обличчя, зіниці 
	розширені. ЧДР 22/хв., пульс – 70/хв, ритмічний, АТ 130/80 мм.рт.ст. Позитивний 
	симптом Бабинського.  Який з лікарських засобів потрібен для виведення хворої з 
	непритомного стану?  
A	* 40% розчин глюкози  
B	2,5% розчин бікарбонату натрію  
C	10% розчин глюкози
D	5% розчин глюкози
E	0,45% розчин натрію хлориду  


 	687
	Хворий А., 42 років страждає на хворобу Іценко-Кушинга на протязі 3 років, останні 5 
	місяців не приймав медикаментозних засобів. Після переохолодження гостро з’явився 
	біль в животі, блювота, знизився АТ до 80/40 мм рт. ст., пульс 94/хв. В яких умовах 
	потрібно провести обстеження та лікування хворого?  
A	* в ендокринологічному відділенні  
B	в хірургічному відділенні  
C	амбулаторне лікування  
D	в неврологічному відділенні  
E	в кардіологічному відділенні  


 	688
	Хвора Д., 16 років доставлена до стаціонару з підозрою на синдром Уотерхауса-Фрідеріксена. При об’єктивному обстеженні менінгеальні симптоми, різке зниження АТ до 60/30 мм рт. ст.. петехіальні висипи на шкірі, підвищення температури тіла до 39,20С. При обстеженні: рівень глюкози – 2,8 ммоль/л, Na+– 118 ммоль/л. К+ – 7,3 ммоль/л. На ЕКГ – зниження вольтажу зубців та уповільнення провідності.  Які медикаментозні препарати потрібно призначити в першу чергу?  
A	*Гідрокортизону сукцинат + ДОКСА  
B	Гідрокортизону сукцинат  
C	ДОКСА  
D	Серцеві глікозиди  
E	Кордіамін  


 	689
	Хворго К. 45 років виписано із ендокринологічного відділення після перенесеної гострої 
	наднирникової недостатності. Додаткові обстеження: рівень кортизону 80 мкг у 100 мл 
	плазми, коефіцієнт Na+/К+ – 32.  На ЕКГ – ритм синусовий, дифузне зниження трофіки 
	міокарду. Які профілактичні засоби необхідно рекомендувати хворому?  
A	*Диспансерний нагляд з подальшою корекцією терапії  
B	Хірургічне лікування  
C	Санаторно-курортне лікування  
D	Фізіотерапевтичне лікування  
E	Бальнеотерапія  


 	690
	Хворого Д., 57 років, доставлено без свідомості до лікарні МШД. При огляді: риси обличчя
	 загострені, очні яблука м’які, шкіра та слизові оболонки сухі, То шкіри 37,2оС; гіпотонус 
	м’язів, періодичні судоми; ЧСС- 110/хв., АТ 70/40 мм.рт.ст. Отримано через катетер 50 
	мл сечі. В крові - цукор – 60,7 ммоль/л, натрій – 168 ммоль/л; глюкозурія, відсутність 
	ацетону в сечі, осмолярність крові – 480 мосмоль/л. Який діагноз найбільш вірогідний?  
A	* Гіперосмолярна кома   
B	Гіпотиреоїдна кома  
C	Гіперлактацидемічна кома  
D	Гіперкетонемічна прекома  
E	Гіперацидотична кома  


 	691
	Хвора М., 30 років, яка страждає на цукровий діабет, раптово втратила свідомість. При 
	огляді: шкіра волога, судоми, зіниці розширені, пульс та артеріальний тиск нормальні. В 
	додаткових дослідженнях: цукор крові – 1,2 ммоль/л.  Які невідкладні заходи потрібно 
	вжити?  
A	* Внутрішньовенне струминне введення 40% розчину глюкози   
B	Введення інсуліну  
C	Внутрішньовенне краплинне введення 2,5% розчину ізотонічного розчину  
D	Введення трийодтироніну  
E	Внутрішньовенне введення 0,5% розчину ДОКСА  


 	692
	У відділення невідкладної допомоги доставлений хворий 56 років, в коматозному 
	стані. Зі слів рідних відомо, що 10 років хворіє на цукровий діабет, лікується буформіном. 
	Дієти не дотримується. Кома розвилася після вживання алкоголю. При огляді: дихання 
	поверхневе - 29/хв, пульс 52/хв., АТ 85/50 мм рт.ст., живіт м’який. Цукор крові 8,2 
	ммоль/л, рН крові – 6,9.   Який діагноз найбільш вірогідний?   
A	*Гіперлактацидотична кома   
B	Кетоацидотична кома  
C	Гіперосмолярна кома  
D	Гіпоглікемічна кома  
E	Мозкова кома  


 	693
	Стан хворого 75 років   з трансмуральним гострим інфарктом міокарду різко погіршився: 
	стан важкий, свідомість порушена, олігурія, шкіра блідо-ціанотична, холодна. Пульс на 
	променевих артеріях не знайдено, АТ різко знижений, пульсовий АТ менш за 20 мм рт. 
	ст., тони серця глухі. У легенях – вологі хрипи.  Яка найбільш вірогідна причина цього?     
A	* Кардіогенний шок   
B	Повторний інфаркт міокарду   
C	Гостра ниркова недостатність  
D	Аритмія   
E	Пневмонія    


 	694
	Чоловік 45 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на стискаючий біль за 
	грудниною, що з’являється під час швидкої ходи, тривалістю 3-5 хвилин. Під час реєстрації
	 ЕКГ знепритомнів, розвився виражений ціаноз, пульс на a.carotis не визначається, 
	зіниці широкі, на світло не реагують. На ЕКГ: спочатку зареєстровано синусовий ритм, 
	ЧСС 85/хв., сегменти ST зміщено на 4 мм догори від ізоелектричної лінії, потім 
	з’являються хаотичні неправильної форми хвилі. Назвіть причину клінічної смерті.      
A	* Фібриляція шлуночків   
B	Асистолія   
C	Миготіння передсердь  
D	Тромбоемболія легеневої артерії   
E	Повна атріовентрикулярна блокада   


 	695
	У хворого 59 років з  інфарктом міокарду посилилась ядуха, серцебиття. Об’єктивно:  
	ціаноз шкіри,  пульс 180/хв., АТ 110/79 мм рт.ст. На ЕКГ – пароксизмальна шлуночкова тахікардія. Після введення антиаритмічного препарату в/в крапельно (100 мл лідокаїну) стан не покращився, хворий знепритомнів. Назвіть невідкладну допомогу.  
A	* Дефібриляція серця  
B	Відкритий масаж серця  
C	Закритий масаж серця  
D	Штучна вентиляція легенів    
E	Введення антиаритмічних препаратів   


 	696
	Хворий 78 років, який 3 роки тому переніс гострий інфаркт міокарду, госпіталізований із 
	скаргами на сильний біль за грудниною, що виник 40 хвилин тому і не зменшився після 
	прийому 3 таблеток нітрогліцерину ЕКГ глибокий зубець Q у ІІІ, ІІІ вд., AVF відведеннях; у 
	відведеннях V3-4 сегмент ST на 5 мм вище ізолінії. Ваш попередній діагноз?  
A	*повторний інфаркт міокарду  
B	Нестабільна сетнокардія  
C	Стенокардія Принсметала  
D	Тромбоемболія легенової артерії  
E	Стабільна стенокардія  


 	697
	Хворий 85 років доставлений у реанімаційне відділення зі скаргами на різку слабкість та 
	серцебиття, які виникли 4 години тому.  На ЕГК Сегмент ST на 4 мм вище ізолініі у 
	відведеннях П, ІІІ, ІІІ вд, AVF. Яке дослідження крові необхідно виконати для веірифікації 
	діагнозу?  
A	*МВ  КФК, тропонін Т  
B	АСТ, АЛТ  
C	фракції ЛДГ  
D	Ліпідні фракції крові  
E	Клінічний аналіз крові  


 	698
	У хворого 83 років з гострим інфарктом міокарду на 2-й день захворювання з’явилися 
	скарги на “перебої” в роботі серця. На ЕКГ реєструються одиничні та парні шлуночкові 
	екстрасистоли. Який препарат необхідно призначити для запобігання розвитку фібриляції шлуночків?  
A	*Кордарон внутрішньовенно  
B	Лідокаїн внутрішньовенно  
C	Дігоксин  внутрішньовенно  
D	Верапаміл внутрішньовенно  
E	Атропін підшкірно  


 	699
	Хвора С., 30 років, доставлена до лікарні машиною швидкої допомоги без свідомості. Зі 
	слів рідних відомо, що більш ніж 5 років страждає на гіпотиреоз, лікувалася	L-тироксином, але останні 2 місяці ліків не приймала. При огляді: обличчя одутле, шкіра суха, бліда, температура тіла знижена до 34,5оС, дихання рідке, тони серця глухі, частота серцевих скорочень 40/хв, гіпотонія, анурія, позитивний симптом Бабінського.  Який діагноз найбільш вірогідний?   
A	*Гіпотиреоїдна кома  
B	Гіперосмолярна кома  
C	Гіперлактацидемічна кома  
D	Гіпертиреоїдна кома  
E	Гіпоглікемічна кома  


 	700
	Хвора А., 42 років, доставлена у сопорозному стані до лікарні машиною швидкої 
	допомоги. З анамнезу, що зібраний зі слів рідних, відомо, що хвора страждає на 
	Адисонову хворобу. Напередодні відзначалось неодноразове блювання. При огляді: 
	риси обличчя загострені, гіперпігментація шкіри, артеріальний тиск 50/30 мм рт ст. У 
	додаткових дослідженнях: цукор крові - 3,5 ммоль/л, аглюкозурія, відсутність ацетону в 
	сечі, осмолярність крові – 295 мосмоль/л.  Який діагноз найбільш вірогідний?  
A	* Адисонічна криза  
B	Гіперацидотична кома  
C	Гіперлактацидемічна кома  
D	Гіперкетонемічна прекома  
E	Гіпопітуїтарна кома  


 	701
	Хвора Т., 44 років, перенесла операцію субтотальної резекції щитовидної залози з 
	приводу дифузного токсичного зобу. На другу добу стан хворої погіршився: з’явилося 
	серцебиття, задишка, пітливість, пронос, почуття страху. При огляді: хвора збуджена, 
	шкіра волога, гаряча надотик. Температура тіла 39,2оС. Тони серця приглушені, 
	тахікардія. Пульс 160/хв, АТ 85/40 мм рт ст. Живіт м’який, безболісний.  Які дослідження потрібно провести для встановлення діагнозу?  
A	*Вміст тиреоїдних гормонів  
B	Вміст цукру крові  
C	Вміст 17-КС, 17-ОКС в сечі  
D	Вміст адреналіну та норадреналіну крові  
E	Вміст трансаміназ сироватки крові  


 	

702
	Хвора В., 30 років, скаржиться на періодичне раптове підвищення артеріального тиску 
	до 280/180 мм рт ст, що супроводжується  пітливістю, тремтінням всього тіла, почуттям 
	страху смерті. Після гіпертонічного кризу спостерігається поліурія, різка слабкість. У 
	періодах між кризами артеріальний тиск 120/80 мм рт ст.  Які додаткові дослідження 
	потрібно провести для встановлення діагнозу?  
A	*Дослідження вмісту катехоламінів крові та сечі (бажано під час, або одразу ж після кризи)  
B	Дослідження вмісту трийодтироніну та тироксіну  
C	Дослідження вмісту ацетону в сечі  
D	Дослідження вмісту АКТГ та кортизолу  
E	Дослідження осмолярності крові  


 	703
	Хвора П., 42 років, доставлена машиною швидкої допомоги зі скаргами на різку загальну 
	слабкість, схуднення, відсутність апетиту, нудоту, блювоту, біль у животі. При огляді: 
	гіперпігментація шкіри, артеріальний тиск 70/45 мм рт ст, брадикардія. В додаткових 
	дослідженнях знижений вміст альдостерону, кортизолу в крові, знижена екскреція 17-КС
	 та 17-ОКС з сечею, гіпонатріемія, гіпохлоремія, гіпокаліемія.  Які лікувальні заходи 
	потрібно вжити?  
A	*Призначення глюкокортикоїдів, мінералокортикоїдів, дієти з підвищеним вмістом 
	кухонної солі  
B	Призначення дієтотерапії з підвищеним вмістом кухонної солі  
C	Призначення преднізолону  
D	Призначення альдостерону  
E	Призначення інсуліну  


 	704
	У хворого Н., 37 років, о 10 годині ранку з’явилося  відчуття голоду, збудження, різкий 
	головний біль, виражена пітливість. Страждає на цукровий діабет 1 типу, остання ін’єкція
	 інсуліну о 8 годині. При огляді: хворий збуджений, дезорієнтований, шкіряні покрови 
	бліді, вологі, зіниці розширені, пульс та артеріальний тиск нормальні. В додаткових 
	дослідженнях - гіпоглікемія (цукор крові – 1,5 ммоль/л), аглюкозурія.  Які лікувальні заходи потрібно вжити?  
A	*Внутрішньовенне струминне введення 40% розчину глюкози  
B	Введення інсуліну  
C	Внутріншьовенне краплинне введення 5% розчину глюкози  
D	Введення трийодтироніну  
E	Внутрішньом’язове введення 0,5% розчину ДОКСА  


 	705
	Хвора О., 28 років, доставлена до лікарні машиною швидкої допомоги без свідомості. 
	При огляді: запах ацетону у повітрі, що видихається, шкіра суха, язик обкладений 
	коричневим нальотом, сухий, тонус очних яблук знижений, дихання типу Куссмауля. У 
	додаткових дослідженнях: цукор крові 25,2 ммоль/л, ацетон сечі ++, осмолярність крові 
	280 мосмоль/л. Які невідкладні заходи потрібно вжити?   
A	*Проведення регідратації, дробне введення інсуліну  
B	Внутрішньовенне струминне введення 40% розчину глюкози  
C	Внутрішньовенне краплинне введення 5% розчину глюкози  
D	Внутрішньом’язове введення 1% розчину глюкагону  
E	Внутрішньовенне краплинне введення 2,5% розчину бікарбонату натрію  


 	706
	Хвора С., 54 років, що страждає на гіпотиреоз, скаржилась на підвищену стомлюваність, 
	сонливість, загальне нездужання, погану пам’ять, неможливість виконувати нескладну 
	роботу, задишку, запори, значне збільшення ваги. На протязі декількох місяців не приймала гормональну терапію. Стан поступово погіршувався. Дільничний лікар знайшов хвору у непритомному стані, дихання рідке, поверхневе, тони серця глухі, ЧСС 45/хв, шкіра суха, холодна, живіт м’який. Які заходи потрібно було вжити раніше для недопущення розвитку коматозного стану?  
A	*Призначити замісну терапію тиреоїдними гормонами  
B	Призначити серцеві глікозиди   
C	Призначити сечогінні  
D	Призначити інсулін  
E	Призначити 5\% розчин глюкози  


 	707
	Хворий П., 32 років, страждає на хворобу Аддісона 3 роки. Госпіталізований з ознаками 
	наднирникової кризи. При обстеженні: рівень глюкози – 2,5 ммоль/л, Na+– 120 ммоль/л. 
	К+ – 7,8 ммоль/л. На ЕКГ – зниження вольтажу зубців та уповільнення провідності.   Які 
	медикаментозні засоби слід використати терміново?   
A	* Гідрокортизону сукцинат 100 – 150 мг в/в струминно  
B	Інсуліну - 60 ОД  
C	Камфори 2 мл  
D	Глюкози 5\% - 100 мл  
E	Панангіну 10 мл  


 	708
	Хвора В., 31 року, доставлена без свідомості до лікарні машиною швидкої допомоги. При 
	огляді: шкіра волога, тонус м’язів високий, судоми, зіниці розширені, тонус очних яблук 
	підвищений. У додаткових дослідженнях: цукор крові – 1,3 ммоль/л, глюкозурія, відсутність ацетону в сечі.  Який діагноз найбільш вірогідний?   
A	* Гіпоглікемічна кома  
B	Гіперосмолярна кома  
C	Гіперлактацидемічна кома  
D	Гіпертиреоїдна кома  
E	Гостра недостатність кори наднирників  


 	709
	Хворого Ж., 26 років, що страждає на цукровий діабет 1 типу, без свідомості доставлено 
	до лікарні машиною швидкої допомоги. Зі слів лікаря у хворого дома було психічне та 
	рухове збудження. Діагностовано гіпоглікемічну кома. Які заходи профілактики цього 
	ускладнення?  
A	* Регулювання режиму інсулінотерапії та харчування  
B	Регулювання режиму праці та відпочинку  
C	Регулярне використання пероральних гіпоглікемізуючих препаратів  
D	Використання глюкокортикоїдів  
E	Дозоване фізичне навантаження  


 	710
	Мужчина, 68 лет с алкогольной зависимостью обратился к врачу с жалобами на боль и  
	вздутие живота. Он выглядит удрученным и , как обычно, мало контактен. При  осмотре 
	патологических изменений не выявлено. У жены пациента 6 месяцев назад 
	диагностирован рак молочной железы,  по поводу чего она получала лучевую терапию. 
	Какова наиболее вероятная причина ухудшения самочувствия пациента?
A	Суицидальное восприятие
B	Белая горячка
C	Желудочно-кишечное кровотечение
D	Рак  поджелудочной железы
E	Ситуационно-тревожное расстройство


 	711
	Хворий 30 років госпіталізований з отруєнням сурогатом алкоголю. Скаржиться на 
	блювоту, нудоту, появу сечі бурого кольору. Об’єктивно: стан середньої тяжкості. АТ 
	165/100 мм рт.ст., ЧСС – 86/хв., креатинін крові – 0,58 ммоль/л, сечовина – 32 ммоль/л. В аналізі сечі – густина 1012, білок – 0,9 г/л, еритроцитурія. Яка причина такого стану?  
A	* Гостра ниркова недостатність  
B	Токсичний панкреатит  
C	Гострий гломерулонефрит  
D	Токсичний гастрит  
E	Інфаркт нирки  


 	712
	У хворої 19 років з гострим гломерулонефритом на 5-й день перебування в стаціонарі 
	збільшились набряки, зменшився діурез, з’явилась нудота. Об’єктивно: АТ 165/105, 
	креатинін крові – 0,42 ммоль/л, сечовина – 22,6 ммоль/л. Яке ускладненя?
A	* Гостра ниркова недостатність  
B	Ниркова еклампсія  
C	Некротичний папіліт  
D	Токсичний гастрит  
E	Гіпертензивний криз


 	713
	Хвора 36 років страждає інсулінозалежною формою цукрового діабету. Об’єктивно: АТ 
	100/70, ЧСС 110, глюкоза крові 2 ммоль/л. Як лікувати дану хвору?    
A	* Уведення 40% глюкози  
B	Уведення 5% глюкози  
C	Уведення глюкагону  
D	Введення інсуліну  
E	Уведення 4% бікарбонату натрію  


 	714
	Потерпілого знайдено непритомним на вулиці під час зливи з грозою. На потилиці – 
	рвана рана розміром 4х2 см.  До якого відділення проводиться госпіталізація?
A	* Нейрохірургічного  
B	Політравми  
C	Хірургічного  
D	Реанімаційного  
E	Неврологічного  


 	715
	Чоловік 65 років через 20 хв. після враження електричним струмом став скаржитися не 
	перебої в роботі серця. Об'єктивно: ціаноз видимих слизових оболонок. Частота дихання 
	20/хв. Тони серця приглушені, аритмічні, частота 102/хв. АТ 100/70 мм рт. ст. До якого відділення потрібна госпіталізація?  
A	* Кардіологічного  
B	Інфарктного  
C	Терапевтичного  
D	Реанімаційного  
E	Неврологічного  


 	716
	Непритомний потерпілий лежить на землі на відстані 2-3 м від обірваного електродроту. 
	Враження електричним струмом не викликає сумніву. Є підозра на черепно-мозкову 
	травму. До якого відділення проводиться госпіталізація?  
A	* Реанімаційного  
B	Нейрохірургічного  
C	Політравми  
D	Неврологічного  
E	Хірургічного  


 	717
	До прибуття бригади ЩМД потерпілого зняли з петлі. Об’єктивно: непритомний, на шиї – 
	бліда странгуляційна борозна. Виражене рухове збудження. Обличчя набрякле, синюшне. Частота дихання 30/хв. В легенях вологі хрипи середнього калібру. ЧСС 140/хв. Екстрасистолія. АТ 90/60 мм рт. ст. Ваш діагноз?  
A	* Странгуляційна асфіксія, ускладнена набряком легень  
B	Странгуляційна асфіксія.  
C	Странгуляційна асфіксія, ускладнена дисциркуляторною енцефалопатією  
D	Странгуляційна асфіксія, ускладнена ТЕЛА  
E	Странгуляційна асфіксія, ускладнена інсультом  


 	718
	У хворого з гострою нирковою недостатністю виявлено при об’єктивному дослідженні 
	брадикардію (48/хв.) та зміни ЕКГ (високоамплітудний зубець Т, депресія сегмента S-T, розширення початкової частини шлуночкового комплексу і сплощення Р). Яка причина такого явища?  
A	* Гіперкаліемія  
B	Гіпокаліемія  
C	Гострий міокардит  
D	Гіперкальціемія  
E	Гіпокальціемія  


 	719
	Потерпілий лежить на землі на відстані 2-3 м від обірваного електричного дроту. 
	Враження електричним струмом не викликає сумніву. Яка небезпека може чекати тих, 
	хто буде надавати допомогу?  
A	* Можливість враження кроковою напругою  
B	Небезпека відсутня  
C	Можливість враження без прямого контакту з потерпілим  
D	Можливість враження при прямому контакті з потерпілим  
E	Можливість враження без індивідуальних предметів захисту (гумові рукавички та інше)  


 	720
	Потерпілий знепритомнів, має контакт з носієм струму. Враження електричним струмом 
	не викликає сумніву. З чого починається надання допомоги?  
A	* Припинити контакт з носієм струму  
B	Негайно розпочати реанімаційні заходи  
C	Провести дефібриляцію  
D	Оцінити стан життєво важливих органів і систем  
E	Викликати бригаду інтенсивної терапії  


 	721
	Хворий 40 років 2 тижден тому переніс на ногах ГРВІ. Стан поступово погіршувався. Об’єктивно: млявий, сонливий, шкіра сірувато-блідого кольору, суха. В легенях ослаблене
	 дихання, місцями сухі хрипи. ЧД 26/хв. Тони серця звучні, межі серця не зміненіі, частота 84/хв., АТ 90/65 мм рт.ст. Діурез 120 мл за добу. Ваш діагноз?
A	* Гостра ниркова недостатність  
B	Гострий міокардит  
C	Пневмонія
D	Гостра серцево-судинна недостатність  
E	Хронічна ниркова недостатність


 	722
	У потерпілого 20 років виявлено загальне переохолодження І ст. В анамнезі – 
	запалення легень. До якого відділення його госпіталізувати?  
A	* Терапевтичного  
B	Кардіологічного  
C	Хірургічного  
D	Опікового  
E	Політравми  


 	723
	При наданні допомоги потерпілим із загальним охолодженням застосовуються різні 
	ліки. Введення ліків якою групи протипоказане?  
A	* Дихальні аналептики  
B	Вітаміни  
C	Антиагреганти  
D	Натрію бікарбонат  
E	Глюкокортикоїди  


 	724
	Хворий 60 років через 8 годин після тривалої інсоляції скаржиться на загальну слабкість,
	 головний біль, запаморочення. Порушення зору, шум у вухах, нудоту, блювання та 
	кровотечу з носа. Об’єктивно: шкіра обличчя й голови волога, гіперемована, одутлість 
	обличчя. ЧД 24/хв. АТ 100/70 мм рт. ст. ЧСС 110/хв. Ваш діагноз?  
A	* Сонячний удар  
B	Тепловий удар легкого ступеня  
C	Тепловий удар середнього ступеня   
D	Тепловий удар важкого ступеня  
E	Порушення мозкового кровообігу  


 	725
	Людину 50-55 років знайдено влітку на вулиці в непритомному стані. Дані анамнезу відсутні. Продуктивний контакт з хворим відсутній. Об’єктивно: температура тіла 42оС, шкіра і слизові оболонки сухі, гіперемовані. Виражена дегідратація тканин. Зіниці розширені, реакція на світло відсутня. ЧД – 24/хв. Тони серця глухі, ЧСС=Р=160/хв. АТ 90/60 мм рт.ст. До якого відділення необхідно госпіталізувати хворого?  
A	* Реанімаційного  
B	Нейрохірургічного  
C	Інфарктного  
D	Політравми  
E	Терапевтичного  


 	726
	Пацієнтка 23 років після захворювання ангіною стала скаржитись на набряки обличчя, грудної клітини, кінцівок, зростання артеріального тиску до 170/100, зменшення кількості сечі, зміну її кольору (червоний). В клінічному аналізі сечі: протеїнурія 1,2 г/л., еритроцити  30-40  у полі зору, в клінічному аналізі крові: лейкоцитоз 9,7·109/л., ШОЕ 30 мм/год. Якому захворюванню найбільш властиві перелічені симптоми?
A	* Гострий гломерулонефрит  
B	Гострий цистит   
C	Гострий пієлонефрит   
D	Амілоїдоз нирок  
E	Пухлина нирок  


 	727
	Хвора, С, 23 роки, в зв’язку з загостренням хронічного тонзиліту приймала антибіотики. 
	Раптово підвищилась tо, стали боліти суглоби, живіт, на шкірі з’явились  геморагічні 
	висипання, з характерним симетричним положенням, особливо на нижніх кінцівках, а 
	також біль нирок і зміна кольору сечі (червона). Раніше хвороб нирок пацієнтка не мала.
	 Діагноз?  
A	* Геморагічний васкуліт
B	Гострий цистит  
C	Гострий пієлонефрит  
D	Хронічний гломерулонефрит
E	Амілоїдоз нирок  


 	728
	Хворий 18 років поступив до клінікі у непритомному стані з генералізованими 
	тоніко-клонічними судомами тривалістю до 5 хвилин, з 2-3 хвилинною перервою між 
	нападами. У цей період до тями не приходив, відмічалися некоординовані рухи 
	кінцівками, очними яблуками, АТ 170/100, ЧСС 100.  В анамнезі у хворого - нетривалі 
	втрати свідомості без судом (10-30 секунд) з 11 років, які супроводжувала аура 
	(неприємні відчуття в епігастрії).  В даний час напад виник після вживання 2 пляшок 
	пива. Діагноз?  
A	*  Епілептичний статус  
B	Алкогольна інтоксикація  
C	Інсульт  
D	Гіпертонічний криз  
E	Пухлина мозку   


 	729
	Ви вдало провели дефібриляцію хворому та відновили синусовий ритм. Якій лікарський 
	засіб Ви оберете для профілактики шлуночкових аритмій?  
A	* Лідокаїн  
B	Строфантин  
C	Анаприлін  
D	Есмолол  
E	Дифенін  


 	730
	Хворий 74 років, що знаходився у відділенні інтенсивної терапії раптом зблід, втратив 
	свідомість. Зіниці розширились. Пульс на магістральних артеріях відсутній. На екрані 
	кардіомонітора з'явилась крупнонохвильова лінія. Які заходи треба вжити в першу чергу?
A	* Провести дефібриляцію.  
B	Забезпечити прохідність дихальних шляхів.
C	Розпочати непрямій масаж серця
D	Розпочати штучне дихання
E	Покликати на допомогу.  


 	731
	Хвора 60 років доставлена в приймальне відділення без свідомості, з гіпорефлексією, 
	зниженим АТ, брадикардією, брадипное. Відомо, що 1 рік тому перенесла субтотальну 
	резекцію щитоподібної залози. Замісну терапію не отримувала. Для якого стану 
	характерні наведені ознаки?
A	Мікседематозна кома  
B	Тиреотоксичний криз  
C	Гіпопаратиреоідизм  
D	Геморрагічний шок  
E	Отруєння невідомим ядом  


 	732
	Ви діагностували у хворого гіпоглікемічну кому. Які лікарські засоби Вам необхідно 
	призначити хворому в першу чергу?  
A	* Глюкоза
B	Кортикостероїди.  
C	Адреналін.  
D	Глюкагон.  
E	Ноотропи.  


 	733
	Хворий 67 років, поступив в реанімаційне відділення з приводу гострого інфаркту 
	міокарда з елевацією сегмента ST. Раптово з’явилася поліморфна шлуночкові 
	тахікардія, яка змінилася крупно хвильовою фібриляціею шлуночка. Діагностовано 
	клінічна смерть. Першочергові ваші дій:
A	Перикардіальний удар  
B	Дефібриляція  
C	Адреналін внутрішньовенно  
D	Атропін внутрішньовенно  
E	Закритий масаж серця  


 	734
	У вагітної з мітральним стенозом раптово вночі з’явилась задуха, тахікардія, різке 
	збудження, пінисте харкотиння рожевого кольору. Яке ускладнення виникло у вагітної?  
A	( Набряк легень.  
B	Загострення бронхіальної астми.  
C	Стенокардія.  
D	Напад еклампсії.  
E	Напад епілепсії.  


 	735
	Хворий 35 років госпіталізований в коматозному стані. Зі слів родичів, погіршення 
	самопочуття – протягом доби - на тлі ОРВІ з’явились сильний біль в животі, нудота, 
	блювання, діарея, різка значна слабість у м’язах, t підвищилась до 39,20С. Об’єктивно: 
	сопор, шкіра суха з геморагічним висипом, акроцианоз, тургор знижений, тонус м’язів та 
	сухожильні рефлекси збільшені. Дихання часте, АТ- 85/60 мм рт ст, пульс – 96/хв., 
	слабкий. При пальпації живота – здуття, симптоми подразнення очеревини “+”, 
	аускультативно - зменшення кишкових шумів. Глікемія – 2,9 ммоль/л, кортізол – 
	17 мкг/100 мл. Яка найбільш вірогідна патологія, що зумовлює таку картину?  
A	* Адисонічний криз  
B	Кетоацидотична діабетична кома  
C	Гіпоглікемічна кома  
D	Гіпотиреоідна кома  
E	Гострий панкреатит  


 	736
	Хворий 35 років госпіталізований в коматозному стані. Зі слів родичів, погіршення 
	самопочуття – протягом доби - на тлі ОРВІ з’явились сильний біль в животі, нудота, 
	блювання, діарея, різка значна слабість у м’язах, t підвищилась до 39,20С. Об’єктивно: 
	сопор, шкіра суха з геморагічним висипом, акроцианоз, тургор знижений, тонус м’язів та 
	сухожильні рефлекси збільшені. Дихання часте, АТ- 85/60 мм рт.ст, пульс – 96/хв., 
	аритмічний, слабкий. При пальпації живота – здуття, симптоми подразнення очеревини 
	“+”, аускультативно - зменшення кишкових шумів. Глікемія – 2,9 ммоль/л, кортізол – 
	17 мкг/100 мл. Діагностован адисонічний криз. Першочергові лікувальні заходи?  
A	* Інфузія кортикостероїдів  
B	Інфузія катехоламінів   
C	Інфузія мінералкортикоїдів   
D	Інфузія гіпертонічного розчину NaCl   
E	Інфузія ізотонічного розчину NaCl  


 	737
	Хворий 35 років госпіталізований в коматозному стані. Зі слів родичів, погіршення 
	самопочуття – протягом доби - на тлі ОРВІ з’явились сильний біль в животі, нудота, 
	блювання, діарея, різка значна слабість у м’язах, t підвищилась до 39,20С. Об’єктивно: 
	сопор, шкіра суха з геморагічним висипом, акроцианоз, тургор знижений, тонус м’язів та 
	сухожильні рефлекси збільшені. Дихання часте, АТ- 85/60 мм рт ст, пульс – 96/хв., 
	аритмічний, слабкий. При пальпації живота – здуття, симптоми подразнення очеревини 
	“+”, аускультативно - зменшення кишкових шумів. Глікемія – 2,9 ммоль/л, кортізол – 
	17 мкг/100 мл. Діагностован адисонічний криз. Що зумовлює тяжкі порушення серцевої 
	діяльності за наявності адисонічного кризу?  
A	* Гіперкаліємія  
B	Гіпокаліємія  
C	Гіпернатріємія  
D	Гіпертензія  
E	Гіперглікемія  


 	738
	Хворий 65 років, скарги на повторні знепритомлення. Пульсс 32/хв., АТ – 130/70 Мм рт.ст. На ЕКГ: р-р 96/хв., R-R – 32/хв. Що у хворого?     
A	*Повна AV-блокада  
B	Миготлива аритмія  
C	Синусова брадикардія  
D	Синоатріальна блокада  
E	Передсердна блокада  


 	739
	Хворий А., 65 років поступив через 1 год після того, як вночі раптово відчув сильний біль 
	за грудиною, який не зменшувався від прийому нітрогліцерину. На ЕКГ: Q-0,06 в I та aVL 
	відведеннях, в V2-V6 – елевація сегменту ST над ізолінією на 10 мм. З чого необхідно 
	починати  терапію?
A	*Введення троблітичних засобів  
B	Введення поляризуючої суміші  
C	Введення кардіотонічних засобів  
D	Введення метаболічних засобів  
E	Введення ненаркотичних аналгетичних засобів


 	740
	Хворий Б., під час аварії на заводі отримав опіки  ніг, рук, обличчя, що займають 32% 
	поверхні тіла. Відомо, що хворий страждає на хронічний гломерулонефрит. Профілактику 
	якого ускладнення слід проводити першочергово?  
A	* Гостра ниркова недостатність  
B	Сепсис  
C	Хронічна ниркова недостатність  
D	Гостра печінкова недостатність  
E	Гостра серцева недостатність  


 	741
	Хвора Б., скаржиться на гострий біль в поперековій ділянці зліва, який іррадіює вниз 
	живота, ділянку промежини та стегна. Біль виник раптово після фізичного напруження. 
	Хвора в ліжку неспокійна, шукає положення для полегшення болю. З анамнезу відомо, 
	що пацієнтка страждає на хронічний пієлонефрит з нефроптозом. Ведення якого 
	препарату є найбільш доцільним на догоспітальному етапі?	  
A	*Баралгін  
B	Новокаїн  
C	Парацетамол  
D	Пенталгін  
E	Диклофенак натрію  


 	

742
	Хворий Х., отримав опіки шкіри другого ступеню важкості, що займають 20% площі тіла. 
	На третю добу стан погіршився, з’явилась сонливість, утрата апетиту, спрага, нудота. 
	Відмічається прогресивне зменшення діурезу, зниження питомої ваги сечі, 
	еритроцитурія. Які  біохімічні показники слід контролювати у першу чергу ?
A	*Креатинін, сечовина  
B	Креатинін, холестерол  
C	Сечовина, загальний білок  
D	Креатинін, фібриноген  
E	Сечовина, білірубін  


 	743
	Хвора А., в дуже тяжкому стані бригадою ШМД доставлена в приймальне відділення. 
	Відмічається  виражений набряк обличчя , шиї, верхньої частини тулуба; дихання 
	стридорозне. Відомо, що перед цим хвору укусила комаха. У яке відділення необхідно 
	госпіталізувати хвору?  
A	* Реанімаційне  
B	Отолярингологічне  
C	Терапевтичне  
D	Пульмонологічне  
E	Алергологічне  


 	744
	У хворого М, 40 років раптово  після велопробігу з’явився різкий біль в поперековій 	ділянці зліва , який іррадіює в ліву пахвинну ділянку, супроводжується нудотою, блюванням. Хворий не може вибрати положення, яке б зменшувало біль. Симптом Пастернацького позитивний зліва,  сечі мало, гематурія. Пульс 86/хв., АТ 130/80 мм.рт.ст.  Який невідкладний стан розвинувся у хворого?  
A	Лівобічна ниркова колька  
B	Гострий пієлонефрит  
C	Розрив селезінки  
D	Гострий гломерулонефрит  
E	Поперековий радикуліт  


 	745
	У лісі знайдено молодого чоловіка в тяжкому стані. Об’єктивно: хворий знаходиться в 
	коматозному стані, дихання Чейн-Стокса, шкіра гаряча на дотик, волога, відмічаються 
	судоми тетанічного характеру. На лівій гомілці 4 точкові ранки, по краям яких геморагічний набряк. Що спричинило розвиток невідкладного стану?  
A	* Укус гадюки  
B	Укус бжоли  
C	Діабетична кома  
D	Правець  
E	Епілептичний напад  


 	746
	Жінка 35 років скаржиться на появу спастичних болів внизу живота впродовж 7-8 років, 
	після нервових перенапружень. Нічні болі не спостерігаються. Відмічаеться чередування
	 запорів та проносів . Після випорожнення покращується самопочуття. Ректоманоскопія: дослідження болісне, (спастика кишечнику), багато слизу, слизова оболонка не змінена. Яке захворювання найбільш імовірне?
A	* Синдром подразненої товстої кишки  
B	Неспецифічний виразковий коліт  
C	Хвороба крона  
D	Целіакія  
E	Ішемічний коліт  


 	747
	Хворому Р. 12 років що страждає на гамофілію А, для зупинки кровотечі неодноразово 
	використовували кріопреципітат плазми крові. Скаржиться на загальну слабкість, 
	підвищення температури до субфібрильних цифр, іктеричність склер та жовтушність 
	шкірних покривів, підвищення рівня АЛТ та АСТ у 12 разів. Яке захворювання виникло у 
	хворого після переливання препарату крові ?
A	* Вірусний гепатит  
B	Холецистит  
C	Малярія  
D	Сепсис  
E	Опісторхоз  


 	748
	Хворий К., близько 10 років хворіє на бронхіальну астму. Після значного фізичного 
	навантаження раптово виник біль у грудях з права, з’явилася задуха, ціаноз. Права 
	половина грудної клітки відстає в акті дихання від лівої, розширені міжреберні проміжки, 
	перкуторно над правою легенею тимпаніт, аускультативно дихання з права не вислуховується. Вкажіть ваш попередній діагноз?  
A	* Спонтанний пневмоторакс  
B	Правостороння пневмонія  
C	Астматичний статус  
D	Інфаркт міокарда  
E	ТЕЛА  


 	749
	Хворий Б., під час переливання крові відчув похолодіння кінцівок, холодний липкий піт, 
	слабкість, серцебиття. Об’єктивно: ціаноз кінцівок, АТ 60/30 мм рт.ст., пульс 110/хв., дихання часте, сеча темного кольору. Тактика надання невідкладної допомоги?  
A	* Припинити гемотрансфузію, ввести преднізолон   
B	Припинити гемотрансфузію, ввести антикоагулянти  
C	Реанімація за системою АВСD  
D	Продовжити гемотрансфузію, ввести преднізолон  
E	Продовжити гемотрансфузію, ввести кордіамін  


 	750
	Хворий М., в момент переливання цільної крові відчув жар в голові, похолодіння кінцівок, 
	холодний липкий піт, озноб. Об’єктивно: АТ 80/50 мм рт.ст., пульс 120/хв., дихання часте,  сеча темного кольору. Який стан розвився у хворого?  
A	* Гемотрансфузійний шок  
B	Кардіогенний шок  
C	Септичний шок  
D	Травматичний шок  
E	Аритмічний шок  


 	751
	У пацієнтки К. 34 роки при укусі бджоли раптово виникло відчуття жару, тривожність, 
	гіперемія шкіри, страх смерті, головний біль, шум в вухах, біль за грудиною. Об’єктивно: 
	гіпотензія, тахікардія. Проведена невідкладна допомога. Який тип алергічної реакції мав 
	місце в даному випадку?   
A	*Анафілактичний  
B	Цитотоксичний  
C	Імунокомплексний  
D	Гіперчутливість сповільненого типу  
E	  -


 	752
	Хворий А., 60 років Раптом відчув гострий біль в ділянці серця, який іррадіює в ліву лопатку, наростаючу задишку. При огляді: ціаноз шкіри, пульс 118/хв., слабкого напруження, АТ- 70/30 мм рт.ст. Тони серця глухі. Визначається наростаюча анемія. На рентгенограмі органів грудної клітки виявлені ознаки лівостороннього гемотораксу. Яке ускладнення виникло у хворого?
A	* Розшаровуюча аневризма аорти  
B	Гострий інфаркт міокарда  
C	ТЕЛА  
D	Набряк легень  
E	Кардіогенний шок  


 	753
	У хворої 38 р. раптово з’явився різкий сильний біль в лівій половині грудної клітки, виник 
	напад ядухи. При огляді: хвора збуджена, шкіра і слизові бліді, з ціанотичним відтінком. 
	Виявлене варикозне розширення вен нижніх кінцівок. Частота пульсу 120/хв, артеріальний тиск 100/70 мм.рт.ст. Тони серця ослаблені, акцент II тону над легеневою артерією. Дихання ослаблене зліва. Ваш попередній діагноз:
A	*ТЕЛА  
B	Інфаркт міокарда  
C	Астматичний статус  
D	Синдром Дреслера  
E	Пневмонія  


 	754
	У хворої Г., яка тривалий час страждає на ІХС. Пароксизмальну миготливу аритмію 
	раптом виникли гострий біль у грудній клітці, напад задухи. Об’єктивно: шкіра волога, 
	шийні вени набряклі, зіниці розширені. Пульс малий, 140/хв. Артеріальний тиск не визначається. На ЕКГ: SІ-QІІІ. Попередній діагноз?
A	*ТЕЛА
B	Інфаркт міокарда
C	Кардіогенний шок
D	Стволовой інсульт
E	Расслаивающая аневризма аорти


 	755
	Хворого Р, 72 роки, страждає на тромбофлебіт нижніх кінцівок. При огляді акроціаноз, 
	пульс 100/хв, ЧСС аритмічна. АТ –160/100 мм рт.ст. На ЕКГ: ритм неправильний, хвилі F  в
	 ІІ, ІІІ, avF, V1 відведеннях, середня ЧСС шлуночків до 100/хв. Профілактику яких ускладнень необхідно проводити першочергово в даній ситуації?
A	*ТЕЛА  
B	Тампонади серця  
C	Аневризми аорти  
D	Розшарування аневризми аорти  
E	Синдрому Дресслера  


 	756
	Хворий Ю. 66 років втратив свідомість. При огляді: блідість шкіри із сірим відтінком, 
	акроціаноз, підвищена пітливість. Пульс 34/хв., ритмічний, періодично вислуховується, різко посилений І тон (гарматний тон). У легенях вологі хрипи. Який основий метод лікування?
A	*Кардіостимуляція  
B	Дефібріляція  
C	Введення лідокаїну  
D	Введення атропіну  
E	  


 	757
	Жінка 68 років, яка знаходиться в кардіологічному відділені з приводу ІХС. Нестабільної 
	стенокардії раптово втратила свідомість. Черговим лікарем  при огляді хворої 
	констатована відсутність пульсації на a.carotis та тонів серця, зіниці вузькі та рідке  
	поверхневе дихання. З чого в даному випадку необхідно починати реанімаційні заходи?   
A	*Удар кулаком в нижній третині грудини  
B	Введення  адреналіну  
C	Введення атропіну  
D	З імплантації штучного водія ритму  
E	Інтубація та проведення ШВЛ  


 	758
	Хворий 42 р. скаржиться на часті дефекації (4-8 на добу) з кров’ю (від прожилок до 
	яскраво-червоної крові), із слизом та гноєм. Температура тіла 37,2-37,50С. Відмічає 
	анорексію, схуднення, швидку втомлювальність. В аналізі: крові анемия. Ендоскопічно 
	слизова оболонка товстої кишки малиново-червоного кольору, з міроабсцесами, з 
	виразками, вкритими фібрином, гноєм; при дотику – слизова кровоточить. Ваш діагноз?
A	Неспецифічний виразковий коліт  
B	Хвороба Крона  
C	Рак товстої кишки  
D	Поліпоз товстої кишки  
E	Туберкульозний ілеотифлін  


 	759
	Жінка 22 р. під час фізичного навантаження втратила свідомість. Раніше скарг не було. 
	Об-но: хвора худа, шкіра бліда, помірне нанабубнявіння шийних він, у 2-му міжребер’ї 
	зліва від грудини визначається пульсація легеневої артерії; аускультативно – акцент ІІ 
	тону, м’який систолічний шум. На ЕКГ – відхилення вісі серця вправо. АТ – 75/50 мм рт.ст. 
	Ваш діагноз?  
A	Дефект міжпередсердної перетинки  
B	Стеноз гирла легеневої артерії  
C	Незарощення Боталової протоки  
D	Недостатність півмісяцевих клапанів аорти  
E	Дефект міжшлуночкової перетинки  


 	760
	Жінка 22 р. під час фізичного навантаження втратила свідомість. Об-но: худа, шкіра 
	бліда, помірне набубнявіння шийних вен, у 2-му міжребер’ї зліва від груднини 
	визначається пульсація легеневої артерії; аускультативно – акцент ІІ тону, м’який 
	систолічний шум. АТ – 75/50 мм рт.ст. На ЕКГ – відхилення вісі серця вправо. Який метод 
	обстеження се найбіль інформативним?
A	УЗД серця  
B	ФКГ  
C	ФГ ОГК з ковтком барію  
D	Холтерівське моніторування  
E	Повторна ЕКГ  


 	761
	Хворий 76 звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на втрату свідомості, яка 
	з’являється раптово вранці, щойно хворий встає з ліжка. 15 років хворіє на ІХС: дифузний 
	кардіосклероз, гіпертонічну хіоробу, СН І, ФК ІІ. Приймає доксазазин. Р – 80/хв., 
	ритмічний, задовільних властивостей. СОR – тони ослаблені, дихання везикулярне. АТ – 
	140/65 мм рт.ст. Ваш діагноз?
A	Ортостатична гіпотонія  
B	Вазовагальний обморок
C	Гіпоглікемія  
D	ВСЦ  
E	Синдром Морган’ї-Едемса-Стокса  


 	762
	Хворий 70 р. на ІХС: дифузний кардіосклероз, СН ІІ А, ФК ІІ раптово втратив свідомість, впав, розвився судомний синдром. Коли прибув черговий лікар, пульс у хворого був 40/хв. Сечовиділення не було. Ваш діагноз?  
A	Повна АВ блокада
B Ортостатична гіпотонія  
C	Епілепсія  
D	Вазовагальний обморок
E	-


 	763
	Хвора 32 р. зі скаргами на задишку, серцебиття, біль за грудниною при фізичному 
	навантаженні втратила свідомість. В анамнезі – ревматизм. Об-но: малий повільний 
	пульс – 52/хв. АТ 100/60 мм рт.ст., систолічний шум у ІІ міжребер’і справа, який займає 
	всю систолу і проводиться на сонні артерії. Ваш діагноз?
A	Стеноз гирла аорти  
B	Незарощенна аортальної (Боталової) протоки  
C	Дефекти міжпередсердної перетинки  
D	Недостатність півмісяцевого клапана аорти  
E	Незарощення міжшлуночкової перетинки  


 	764
	Хвора 32 р. зі скаргами на задишку, серцебиття, біль за грудиною при фізичному 
	навантаженні втратила свідомість. В анамнезі – ревматизм. Об-но: малий повільний 
	пульс 52/хв., АТ – 80/60 мм рт.ст., систолічний шум  у ІІ міжребер’ї справа, який займаї всю
	 систолу і проводиться на сонні артерії. Який з методів обстеження є найбільш 
	інформативним?
A	Ехо КГ серця  
B	ЕКГ  
C	ФКГ  
D	ФГ ОГК з глотком барію  
E	Хостерівське моніторування  


 	765
	Хворий 46 р., скарги на виражену задуху, пітливість, важкість у правій половині грудної 
	клітки. Хворіє 8 днів. Об-но: tо -38,7оС. ЧД - 32/хв. ЧСС 130/хв. Положення хворого на 
	правому боці. Міжреброві проміжки справа розширені, голосове тремтіння відсутнє, 
	дихальні шуми відсутні. Найбільш імовірний діагноз?
A	Правобічний ексудативний плеврит  
B	Правобічний ендобронхіальний рак легень  
C	Правобічна негоспітальна пневмонія  
D	Правобічний пневмоторакс  
E	Гострий абсцес правої легені  


 	766
	Жінці 40 років з ревматоїдним артритом  призначено диклофенак натрію по 0,025 двічі 
	на день. Через 3 тижні скаржиться на біль у надчерев‘ї. Яке дослідження слід провести 
	хворій першочергово?
A	Фіброгастродуоденоскопія  
B	Аналіз калу на скриту кров  
C	Визначення рівня гемоглобіну  
D	УЗД органів черевної порожнини  
E	Визначення С-реактивного протеїну  


 	

767
	Хворому 60 з метою лікування загострення хронічного пієлонефриту було призначено в/м
	 введення антибактеріального засобу. Через 4 дні лікування хворий скаржиться на зниження кількості сечі до 500 мл, частий нічний сечопуск, важкість у попереку з обох сторін, запаморочення та шум у вухах. Об-но: позитивний с-м Пастернацького з обох сторін, горизонтальний нистагм. Який з наведених антибактеріальних засобів було призначено?  
A	Гентаміцин  
B	Ципрофлоксацин  
C	Амоксицилін  
D	Цефуроксим  
E	Рокситроміцин  


 	768
	Хворому 60 з метою лікування загострення хронічного пієлонефриту було призначено в/м
	 введення антибактеріального засобу. Через 4 дні лікування хворий скаржиться на зниження кількості сечі до 500 мл, частий нічний сечопуск, важкість у попереку з обох сторін, біль у правому підребер‘ї, запаморочення. Об-но: позитивний с-м Пастернацького з обох сторін, горизонтальний нистагм. Дослідження якого біохімічного показника слід провести першочергово?  
A	Креатиніну  
B	Білірубіну  
C	Холестерину  
D	Натрію плазми  
E	Активності ЛДГ


 	769
	Хворому 36 років з ревматизмом, недостатністю мітрального клапану, СНІІБ у зв‘язку з 
	набряками призначено сечогінний засіб. Через 10 днів регулярного прийому з‘явились 
	скарги на запаморочення, болі у нижніх кінцівках, важкість повік. Об-но:ЧСС=р=50/хв, 
	АТ=140/90 мм рт.ст., глухість серцевих тонів, набряки не зменшились, на ЕКГ = p-Q – 0,24,
	 у V1-V5 – високі “куполоподібні” Т. Яке ускладнення виникло у хворого?  
A	Гіперкаліємія  
B	Гіперкальціємія  
C	Гіпернатріємія  
D	Гіпермагніємія  
E	Гіперфосфатемія  


 	770
	У хворого раптово померла донька і він почав  зловживати алкоголем. Місяць тому 
	переніс  черепно-мозкову травму. Не знає, хто він такий і де знаходиться. Напружений, 
	весь час бігає по палаті і кричить:  “Допоможіть мені  – на мене наїзджає автобус”. 
	Температура тіла 37,20С. Визначіть вид гострого психозу.  
A	*травматичний  
B	алкогольний   
C	реактивний  
D	епілептичний  
E	інфекційний  


 	771
	У хворої менопауза, в анамнезі – перенесений енцефаліт. Два дні тому у неї помер батько. Постійно плаче, розповідає навколишнім про своє горе. Періодично стає збудженою – голосить, качається по підлозі, заламує руки. Визначіть вид гострого психозу.  
A	*реактивний  
B	інволюційний   
C	судинний  
D	інфекційний  
E	травматичний   


 	772
	Хворий страждає на церебральний атеросклероз, постійно вживає спиртні напої. В 
	анамнезі перенесений сифіліс. Раптово став збудженим: повністю дезорієнтований, 
	стогне, хапається руками за голову; обличчя гіперемоване,  блювота, судоми. 
	Артеріальний тиск 220/125 мм рт ст. Визначіть вид гострого психозу.  
A	*гіпертонічний  
B	атеросклеротичний  
C	сифілітичний  
D	епілептичний   
E	алкогольний  


 	773
	У хворого на епілепсію, який нерегулярно приймає протисудомні засоби, виникли часті 
	великі судомні напади, в перервах між якими він не приходить до свідомості. З яких 
	заходів необхідно розпочати надання невідкладної допомоги?  
A	*відновлення прохідності дихальних шляхів  
B	попередження травматизації голови  
C	проведення протисудомної терапії  
D	проведення дегідратаційної терапії  
E	проведення люмбальної пункції  


 	774
	У хворої упродовж двох годин спостерігаються дуже часті великі судомні напади, між 
	якими свідомість її не відновлюєтьсяся. На доторкання і больові подразники хвора не 
	реагує, реакція зіниць на світло відсутня. Визначіть психопатологічний стан.  
A	*епілептичний статус  
B	гіперглікемічна кома  
C	істеричний напад  
D	алкогольне сп’яніння   
E	гіпоглікемічна кома  


 	775
	Хворий на алкоголізм на третій день після проведеної резекції шлунка вночі став збудженим: робив спроби вставати з ліжка, кричав, що “по ньому бігають щурі, повзають змії; струшував їх із себе”. Дезорієнтований в навколишньому. Артеріальний тиск 90/60 мм рт ст. З якого препарату необхідно розпочати надання невідкладної допомоги?  
A	*сибазон  
B	аміназин  
C	амітриптилін  
D	ноотропіл  
E	димедрол  


 	776
	Наркоман, який зловживає героїном, на другий день після апендектомії почав скаржитися на сильні болі в суглобах, блювоту, пронос, сухість в роті, безсоння, “тремтіння всього тіла”. Агресивний, злий, напружений. Настрій у  хворого пригнічений – заявляє, що “покінчить з собою”. Визначіть психопатологічний синдром.  
A	*абстинентний  
B	дисфоричний   
C	депресивний  
D	істеричний  
E	психопатичний  


 	777
	Хворий скаржиться на головний біль, біль в ділянці серця,  нудоту, сухість в роті, 
	безсоння. Обличчя гіперемоване, тремор пальців рук і язика, хода некординована, 
	виражена пітливість, настрій різко знижений. Зловживає спиртними напоями, останню 
	добу алкоголь не вживав. Визначіть психопатологічний синдром.  
A	*абстинентний  
B	деліріозний  
C	аментивний  
D	астенічний   
E	депресивний  


 	778
	У хворої 25 років, яка поступила у приймальне відділення лікарні швидкої медичної 
	допомоги з приводу гострої ниркової недостатності виникла зупинка роботи серця. Яке 
	причина цього?
A	* Гіперкаліємія  
B	Ацидоз  
C	Гіпокаліємія  
D	Гіперфосфатемія  
E	Уремія  


 	779
	Хвора Л., 42 р., прооперована з приводу дифузного токсичного зоба. Через місяць у неї 
	почалися періодичні судомні скорочення м’язів кінцівок, які супроводжувались 
	онімінням обличчя. З боку внутрішніх органів та в ділянці шиї – без особливостей. Аналіз 
	крові: Нb- 112 г/л, л. 4,8х109/л, ШОЕ 10 мм/год, калій 4,2 ммоль/л, кальцій 1,9 ммоль/л, 
	глюкоза 4,1 ммоль/л. Що Ви запропонуєте для переривання приступу судом?    
A	* Кальцію хлорид в/в    
B	Діазепам в/в або в/м  
C	Магнію сульфат в/в    
D	“Поляризуючу суміш” в/в   
E	Ніфедипін сублінгвально  


 	780
	Жінку 30 років привезли до лікарні з вулиці непритомною. Не було ознак травми, її  зіниці
	 нормально зреагували на світло, ригідність шиї відсутня. Дослідження очного дна, 
	сухожильних рефлексів, грудної клітки і живота не виявили відхилень. Пульс був 
	рівноміним і становив 80/хв., АТ –140/80 мм рт.ст. Рівень глюкози в крові 1,6 ммоль/л. 
	Причина непритомності?  
A	*Гіпоглікемічна кома  
B	Гіперглікемічна кома  
C	Септичний шок  
D	Гостра надниркова недостатність  
E	Інсульт  



