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1. Хлопчик 12-ти рокiв скаржиться
на перiодичний головний бiль, серце-
биття, дратiвливiсть, непереносимiсть
поїздок у транспортi. Скарги турбують
2 мiсяцi. За цей час тричi вiдмiчались
напади пiдйому артерiального тиску до
140/100 мм рт.ст., це супроводжувалось
пiдйомом температури до 38oC, тахi-
кардiєю, тремором, вiдчуттям страху.
Закiнчувався напад значним сечовипу-
сканням. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Вегетативна дисфункцiя
B. Епiлепсiя
C. Вроджена вада серця
D. Пухлина мозку
E. Мiокардит

2. Хлопчику 6-ти рокiв був введений до-
норський iмуноглобулiн у зв’язку з кон-
тактом по вiрусному гепатиту в сiм’ї.
По графiку вакцинацiї на цей час була
запланована ревакцинацiя проти кору.
Дитина оглянута дiльничим педiатром
та визнана здоровою. З якої причини
лiкар-iмунолог не дав дозволу на ва-
кцинацiю?

A. Неефективнiсть вакцинацiї на фонi
введеного iмуноглобулiну
B. Можлива анафiлактична реакцiя на
вакцину
C. Висока iмовiрнiсть захворювання на
кiр пiсля вакцинацiї
D. Можливий розвиток вiрусного гепа-
титу на фонi вакцинацiї проти кору
E. -

3. Хвора 45-ти рокiв скаржиться на за-
хриплiсть голосу, яка триває протягом
7-ми рокiв пiсля перенесеної операцiї
на щитоподiбнiй залозi. Об’єктивно:
слизова оболонка гортанi рожева, го-
лосовi складки свiтлi. Пiд час фонацiї
рухається тiльки лiва голосова склад-
ка, права голосова складка знаходиться
у серединному положеннi. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Правобiчний парез гортанi
B. Новоутворення правої голосової
складки
C. Лiвобiчний парез гортанi
D. Стеноз гортанi в стадiї компенсацiї
E. Стеноз гортанi в стадiї неповної
компенсацiї

4. Хвору 22-х рокiв через 5 тижнiв пi-
сля переохолодження турбує пiдвищен-
ня температури тiла, слабкiсть, м’язо-
вий бiль, неможливiсть самостiйно ру-
хатись. Об’єктивно: болючiсть, ущiль-

нення м’язiв плечей, гомiлок; активнi
рухи мiнiмальнi; еритема грудної клi-
тки спереду. Перiорбiтальний набряк з
гелiотропною еритемою. Позитивний
симптом Готтрона. Яке дослiдження не-
обхiдно провести для верифiкацiї дiа-
гнозу?

A. Бiопсiя м’язiв
B. Активнiсть амiнотрансфераз
C. Рентгенографiя суглобiв
D. Титр АСЛО
E. Ревматоїдний фактор

5. Хвора 32-х рокiв скаржиться на бiль
у епiгастрiї, що виникає вночi i зранку
натще та через 2 години пiсля прийому
їжi, блювання "кавовою гущею", пе-
чiю, перiодичнi запаморочення, загаль-
ну слабкiсть. Об’єктивно: болючiсть
в гастродуоденальнiй зонi, позитивний
симптом Менделя. У кровi: Нb- 90 г/л;
лейк.- 8,0·109/л; ШЗЕ- 20 мм/год. Чим
ускладнився перебiг захворювання?

A. Шлунково-кишкова кровотеча
B. Пенетрацiя
C. Перфорацiя
D. Стеноз
E. Малiгнiзацiя

6. Хворий 24-х рокiв звернувся до лiка-
ря зi скаргами на збiльшення пiдщеле-
пних лiмфовузлiв. Об’єктивно: збiль-
шенi пiдщелепнi, пахвовi та пахвин-
нi лiмфатичнi вузли. На рентгеногра-
мi органiв грудної клiтки - збiльшенi
лiмфовузли середостiння. У кровi: ер.-
3, 4 · 1012/л, Hb- 100 г/л, КП- 0,88, тр.-
190·109/л, лейк.- 7, 5·109/л, е.- 8%, п.- 2%,
с.- 67%, лiмф.- 23%, ШОЕ- 22 мм/год.
Яке дослiдження показане для верифi-
кацiї причини лiмфаденопатiї?

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

7. У хворого 35-ти рокiв на 8-му до-
бу пiсля хiрургiчної обробки гнiйного
осередку рана очистилась вiд гнiйно-
некротичного вмiсту, з’явились грану-
ляцiї. Проте, на фонi антибактерiальної
терапiї температура тiла тримається на
рiвнi 38, 5 − 39, 5oC. Озноби, пiтливiсть,
ейфорiя, Ps- 120/хв. Про яке ускладнен-
ня мiсцевого гнiйно-запального проце-
су можна думати?
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A. Сепсис
B. Гнiйно-резорбтивна лихоманка
C. Тромбофлебiт
D. Менiнгiт
E. Запалення легень

8. У фарбувальника автозаводу вста-
новлено дiагноз гострого отруєння амi-
досполуками бензолу середнього сту-
пеня важкостi. Пiсля стацiонарного лi-
кування має мiсце значне покращання
стану. Яке експертне рiшення слiд при-
йняти в даному випадку?

A. Видати "профбюлетень"для амбула-
торного лiкування
B. Може продовжувати роботу при
дотриманнi санiтарно-гiгiєнiчних норм
C. Видати листок непрацездатностi для
амбулаторного лiкування
D. Направити на МСЕК для визначення
вiдсотка втрати професiйної працезда-
тностi
E. Направити на МСЕК для встанов-
лення групи iнвалiдностi в зв’язку з
професiйним захворюванням

9. Хвора 20-ти рокiв звернулася до лiка-
ря жiночої консультацiї зi скаргами на
свербiж, печiння i бiль у дiлянцi зовнi-
шнiх статевих органiв, пiдвищення тем-
ператури тiла, дратiвливiсть, порушен-
ня сну, головний бiль. Хвора незамiжня,
веде безладне статеве життя. Пiд час
огляду зовнiшнiх статевих органiв на
фонi гiперемованої, набряклої слизо-
вої оболонки визначаються везикули,
група яких займає до 2 см ураженої по-
верхнi. Яка найбiльш iмовiрна причина
зумовлює таку клiнiчну картину?

A. Генiтальна герпетична iнфекцiя
B. Папiломавiрусна iнфекцiя
C. Кандиломатоз
D. Первинний сифiлiс
E. Цитомегаловiрусна iнфекцiя

10. Хворому 51-го року проведена успi-
шна серцево-легенева реанiмацiя пiсля
суїцидальної спроби шляхом повiшан-
ня. Через 1,5 години: непритомний, АТ-
130/90 мм рт.ст., Ps- 130/хв. Наростає
дихальна недостатнiсть: ЧД- 28/хв., за-
дишка iнспiраторного характеру, втя-
жiння надключичних ямок на вдосi,
у диханнi беруть участь крила носа.
Аускультативно: над трахеєю грубий
свист, над легенями - жорстке дихання.
Яка основна причина дихальної недо-
статностi у хворого?

A. Ушкодження хрящової гортанi
B. Аспiрацiйний синдром
C. Нейрогенний набряк легень
D. Бронхообтурацiйний синдром
E. Пригнiчення дихального центру

11. В жiночу консультацiю звернула-
ся жiнка 40-ка рокiв зi скаргами на по-
рушення менструального циклу по ти-
пу гiперполiменореї протягом пiвроку,
тягнучi болi в нижнiх вiддiлах живота,
слабкiсть. При гiнекологiчному обсте-
женнi тiло матки збiльшене до 12 ти-
жнiв вагiтностi, щiльне, рухоме, безбо-
лiсне. В кровi: Hb- 90 г/л. Яку патоло-
гiю можна запiдозрити?

A. Мiома матки
B. Рак тiла матки
C. Вагiтнiсть
D. Кiстома яєчника
E. Дисфункцiональна маткова кровоте-
ча

12. Хвора 25-ти рокiв скаржиться на
значне зниження зору на праве око,
що виникло раптово. При обстежен-
нi окулiста: ознаки ретробульбарного
невриту. Об’єктивно: черевнi рефлекси
вiдсутнi, вiбрацiйна чутливiсть зниже-
на. Встановiть дiагноз:

A. Розсiяний склероз
B. Бiчний амiотрофiчний склероз
C. Фунiкулярний мiєлоз
D. Пухлина головного мозку
E. Атрофiя зорових нервiв

13. Повторнонароджуюча 26-ти рокiв
прибула в пологове вiддiлення у зв’яз-
ку з вагiтнiстю 40 тижнiв та початком
пологової дiяльностi. 2 години тому вi-
дiйшли навколоплiднi води. Положен-
ня плоду повздовжнє, головне передле-
жання. ОЖ- 100 см, ВДМ- 42 см. Пе-
рейми через 4-5 хвилин, по 25 секунд.
При внутрiшньому акушерському об-
стеженнi: шийка матки згладжена, вiд-
криття 4 см. Плiдного мiхура немає.
Головка плоду притиснута до входу в
малий таз. Яке ускладнення виникло в
пологах?

A. Передчасне вилиття навколоплiдних
вод
B. Первинна слабкiсть пологової дiяль-
ностi
C. Вторинна слабкiсть пологової дiяль-
ностi
D. Дискоординована пологова дiяль-
нiсть
E. Клiнiчно вузький таз
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14. Хворий 38-ми рокiв поступив у нар-
кологiчне вiддiлення iз скаргами на без-
соння, тривогу. Ввечерi став неспокiй-
ним, зривався з лiжка, струшував з ков-
дри i одягу "павукiв", скрiзь бачив "здо-
рових щурiв i змiй", вiдганяв неiсную-
чих мух. Вважає, що вiн дома, чує за вi-
кном "голоси циган", хоче бiгти, щоб їх
"вигнати з городу". Соматичний стан:
температура - 37, 8oC, виражений гiпер-
гiдроз, тремор усього тiла. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Алкогольний делiрiй
B. Патологiчне сп’янiння
C. Алкогольний галюциноз
D. Гострий алкогольний параноїд
E. Iстеричний сутiнковий стан

15. Чотирирiчний хлопчик провiв цiлий
день на пляжi. Над вечiр у дитини з’яви-
лися: головний бiль, слабкiсть, блюван-
ня. При об’єктивному оглядi: обличчя
гiперемоване, температура тiла 38, 8oC,
ЧД- 28/хв, ЧСС- 130/хв. Найбiльш iмо-
вiрною причиною такого стану є:

A. Сонячний удар
B. Анафiлактичний шок
C. Синкопальний стан
D. Запаморочення
E. Колапс

16. Дiвчинка 13-ти рокiв з виразко-
вою хворобою дванадцятипалої кишки
знаходиться на диспансерному облiку
впродовж року. Яким повинен бути тер-
мiн диспансеризацiї пiсля загострення
виразкової хвороби?

A. 5 рокiв
B. 4 роки
C. 3 роки
D. 2 роки
E. 1 рiк

17. У хворого на лiмфогранулематоз
збiльшенi шийно-надключичнi лiмфа-
тичнi вузли справа. Загальний стан за-
довiльний, пiтливостi немає, темпера-
тура тiла 36, 7oC. Яке лiкування треба
призначити?

A. Радiотерапiя
B. Комбiнована хiмiотерапiя
C. Комбiнована хiмiотерапiя + радiоте-
рапiя
D. Монохiмiотерапiя
E. Монохiмiотерапiя + радiотерапiя

18. Чоловiк 35-ти рокiв скаржиться на
зростаючу слабкiсть, серцебиття, "ме-
телики"перед очима, запаморочення.

В анамнезi: пептична виразка шлунка.
Об’єктивно: шкiра блiда. В легенях -
везикулярне дихання. Над верхiвкою
серця - систолiчний шум. Ps- 100/хв.,
АТ- 100/70 мм рт.ст. Пальпаторно - не-
значна болючiсть в епiгастрiї. У кровi:
ер.- 3, 2 · 1012/л, Hb- 100 г/л, КП- 0,95.
Який характер анемiї в даному випад-
ку?

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

19. В харчоблок лiкарнi завезли знежи-
рений кефiр. На кришцi фляги вистав-
лена дата його зберiгання до моменту
доставки. Зазначте оптимальний тер-
мiн (години) зберiгання кефiру:

A. 36
B. 40
C. 20
D. 50
E. 60

20. Дайте оцiнку фiзичного розвитку
дiвчинки 12-ти рокiв за методом си-
гмальних вiдхилень, якщо показник ва-
ги тiла дорiвнює +0,5 сигми:

A. Середнiй
B. Вище середнього
C. Високий
D. Низький
E. Нижче середнього

21. Пiд час медичного огляду у хворо-
го було виявлено затримку росту, гiпо-
гонадизм, статевий iнфантилiзм, вiдсу-
тнiсть вторинних статевих ознак, збiль-
шення печiнки та селезiнки. Це свiд-
чить про недостатнiсть у харчуваннi та-
кого елементу:

A. Цинк
B. Кальцiй
C. Мiдь
D. Йод
E. Вiтамiн D

22. Хвора 30-ти рокiв пiсля перебування
на заробiтках звернулась до дермато-
лога iз скаргами на висипання по всьо-
му шкiрному покриву. За останнi 3 мi-
сяцi вiдмiчає рiзке похудання, загальну
слабiсть, постiйний субфебрилiтет. На
предмет якого захворювання доцiльно
обстежити пацiєнтку?
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A. СНIД
B. Сифiлiс
C. Туберкульоз
D. Цитомегаловiрусна iнфекцiя
E. Злоякiснi новоутворення шкiри

23. Дiвчинка 12-ти рокiв проживає у не-
задовiльних соцiально-побутових умо-
вах. Скаржиться на перiодичний пере-
ймистий бiль у животi, закрепи, швид-
ку втомлюванiсть. Дитина емоцiйно ла-
бiльна. При пальпацiї живота визначає-
ться болючiсть по ходу товстої кишки,
спазмована сигмоподiбна кишка. При
колоноскопiї змiн з боку слизової обо-
лонки товстої кишки не виявлено. Ко-
прологiчне дослiдження: каловi маси
фрагментованi, iз домiшками невели-
кої кiлькостi слизу, не мiстять решток
їжi чи продуктiв запалення. Яким є най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Синдром подразнення товстої кишки
B. Паралiтична кишкова непрохiднiсть
C. Неспецифiчний виразковий колiт
D. Дизентерiя
E. Хвороба Крона

24. Дитинi 7 рокiв. Скаржиться на бiль
нападоподiбного характеру, який ви-
никає пiсля психiчного навантаження,
вживання холодних напоїв, морозива.
Пiсля клiнiко-iнструментального об-
стеження виставлений дiагноз: дискiне-
зiя жовчного мiхура за гiпертонiчним
типом. Препарати яких груп слiд при-
значити в першу чергу для лiкування?

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

25. Жiнка 36-ти рокiв страждає на по-
лiноз впродовж 7-ми рокiв. Останнi 2
роки у серпнi-вереснi (перiод цвiтiння
амброзiї) пацiєнтка вiдмiчає 2-3 напади
ядухи, котрi усуваються 1 дозою саль-
бутамолу. Об’єктивно: температура -
36, 5oC, ЧД- 18/хв., Ps- 78/хв., АТ- 115/70
мм рт.ст. Над легенями - везикулярне
дихання. Тони серця звучнi, ритм пра-
вильний. Застосування якого препара-
ту дозволить найбiльш ефективно за-
побiгти нападам ядухи у критичний для
хворої сезон?

A. Iнгаляцiї iнталу
B. Iнгаляцiї беротеку
C. Iнгаляцiї атровенту
D. Прийом супрастину
E. Прийом теопеку

26. Хворий 56-ти рокiв хворiє на iнсулi-
нонезалежний дiабет. Хвороба компен-
сується дiєтою та глюренормом. Хво-
рий чекає на операцiю з приводу пана-
рицiю. Тактика гiпоглiкемiзуючої тера-
пiї?

A. Не змiнювати терапiю
B. Вiдмiнити глюренорм
C. Призначити монокомпонентний
iнсулiн
D. Призначити рекомбiнантний iнсулiн
E. Призначити манiнiл

27. Чоловiк 26-ти рокiв скаржиться на
спрагу, пiдвищене сечовидiлення, за-
гальну кволiсть, зменшення ваги тiла.
Об’єктивно: шкiра суха, червонi щоки,
дихання везикулярне. Тони серця зву-
чнi. Язик сухий. Симптомiв подразнен-
ня очеревини немає. Яке дослiдження є
найбiльш iнформативним для уточнен-
ня дiагнозу?

A. Аналiз кровi на цукор
B. Загальний аналiз кровi
C. Загальний аналiз сечi
D. Аналiз сечi за Зимницьким
E. Аналiз кровi на печiнковi проби

28. У дитини 9-ти рокiв виник бiль у
верхнiй третинi правої гомiлки, пiдви-
щилась температура до 39oC, не може
стати на ногу. В анамнезi мав травму го-
мiлки та перенiс ангiну. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Гострий гематогенний остеомiєлiт
B. Перелом кiстки
C. Гострий ревматизм
D. Туберкульозний остеомiєлiт
E. Злоякiсна пухлина

29. Жiнка 32-х рокiв скаржиться на
бiль у лiвому пiдребер’ї, який з’явля-
ється через 2 години пiсля їжi, нудо-
ту, здуття живота, схильнiсть до проно-
су. Об’єктивно: субiктеричнiсть склер.
Живiт болючий при пальпацiї в точцi
Губергриця-Скульського. Печiнка - бi-
ля краю реберної дуги. У кровi: амiлаза
- 288 ммоль/л, загальний бiлiрубiн - 20
мкмоль/л. Яке захворювання найбiльш
iмовiрно?
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A. Хронiчний панкреатит
B. Хронiчний гепатит
C. Хронiчний ентероколiт
D. Хронiчний холецистит
E. Хронiчний гастрит

30. Хвора 50-ти рокiв скаржиться на
розпираючий бiль у лiвiй нижнiй кiн-
цiвцi, який посилюється при фiзичному
навантаженнi, припухлiсть в дiлянцi го-
мiлки та ступнi. Об’єктивно: лiвi гомiл-
ка та ступня пастознi, шкiра в нижнiй
частинi гомiлки iндурована, бронзово-
го вiдтiнку, розширенi пiдшкiрнi вени,
наявна виразка з некротичними маса-
ми. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Посттромбофлебiтичний синдром
B. Хронiчна артерiальна недостатнiсть
C. Гострий артерiальний тромбоз
D. Тромбоз глибоких вен нижнiх кiнцi-
вок
E. Гангрена нижньої кiнцiвки

31. Дитина з 10-рiчного вiку хворiє на
ревматизм. Перенесла 2 атаки. Вкажiть
заходи вторинної профiлактики ревма-
тизму у дитини:

A. Цiлорiчна бiцилiнотерапiя протягом
5-ти рокiв
B. Призначення iмунокорегуючих засо-
бiв двiчi на рiк
C. Курси нестероїдних протизапальних
засобiв навеснi та восени
D. Цiлорiчна бiцилiнотерапiя протягом
3-х рокiв
E. Кардiотрофiки + вiтамiни навеснi i
восени

32. Жiнка 43-х рокiв висловлює скар-
ги на болi у променевозап’ясткових,
мiжфалангових суглобах кистей i стоп,
скутiсть рухiв вранцi. Хворiє 7 рокiв.
Захворювання почалося з симетрично-
го ураження дрiбних суглобiв кистей i
стоп. Вiдзначається деформацiя кистей
i стоп, атрофiя мiжкiсткових м’язiв, на-
бряк i запалення променевозап’ястко-
вих суглобiв; рухи у них обмеженi i рiз-
ко болiснi. Внутрiшнi органи без осо-
бливостей. Який показник найбiльш iн-
формативний для встановлення дiагно-
зу?

A. Ревматоїдний фактор
B. Лейкоцитоз
C. Прискорена ШЗЕ
D. Диспротеїнемiя
E. С-реактивний протеїн

33. Жiнка 35-ти рокiв скаржиться на
бiль у дiлянцi серця ("щемить, свер-

длить"), що виникає переважно у ран-
ковi години в осiнньо-весняний перiод,
з iррадiацiєю болю в шию, спину, жи-
вiт; часте серцебиття, а також знижен-
ня загального життєвого тонусу. Вини-
кнення цього стану не зв’язане з фi-
зичним навантаженням. Увечерi стан
полiпшується. Соматичний, неврологi-
чний статус та ЕКГ - без патологiї. Яка
найбiльш iмовiрна патологiя зумовила
таку клiнiчну картину?

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

34. Батьки хлопчика 7-ми рокiв зверну-
лись до лiкаря зi скаргами на те, що у
дитини останнi 2-3 тижнi спостерiгає-
ться полiурiя, спрага, втрата маси тiла
до 4 кг. Об’єктивно: шкiра блiда, суха,
на щоках рум’янець, губи i язик сухi,
тургор тканин знижений, запах ацетону
iз рота. Який дiагноз найбiльш iмовiр-
ний?

A. Цукровий дiабет
B. Нецукровий дiабет
C. Ацетонемiчний синдром
D. Нирковий дiабет
E. Синдром Альпорта

35. Студент звернувся до лiкаря зi скар-
гами на безсоння, дратiвливiсть, серце-
биття. Мати хвора на гiпертонiчну хво-
робу. При обстеженнi: пiтливiсть доло-
ней, дрiбний тремор рук, стiйкий чер-
воний дермографiзм. У легенях - вези-
кулярне дихання, межi серця в нормi,
серцева дiяльнiсть ритмiчна, 80/хв., АТ-
150/65 мм рт.ст. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. ВСД за гiпертонiчним типом
B. Тиреотоксикоз
C. Гiпертонiчна хвороба
D. Феохромоцитома
E. Вузликовий перiартерiїт

36. У районi, який обслуговує дитяча
полiклiнiка, щепленням пiдлягало 4800
дiтей та пiдлiткiв, оглянуто дiтей 4800,
зробленi профiлактичнi щеплення 4320
особам, у 480 дiтей виявленi тимчасо-
вi медичнi протипоказання. Яка вели-
чина показника "Повнота охоплення
профiлактичними щепленнями дiтей та
пiдлiткiв, що пiдлягають щепленням"у
цьому районi?
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A. 90%
B. 60%
C. 70%
D. 80%
E. 100%

37. Хворий 20-ти рокiв скаржиться на
сильний головний бiль, двоїння в очах,
загальну слабкiсть, пiдвищення темпе-
ратури тiла, дратiвливiсть. Об’єктив-
но: температура тiла 38, 1oC, в контакт
вступає неохоче, болiсно реагує на по-
дразники. Птоз лiвої повiки, розбiжна
косоокiсть, анiзокорiя S>D. Виражений
менiнгеальний синдром. При люмбаль-
нiй пункцiї лiквор витiкав пiд тиском
300 мм вод.ст., прозорий, з легкою опа-
лесценцiєю, через добу випала фiбри-
нозна плiвка. Бiлок - 1,4 г/л, лiмфоцити
- 600/3 в мм3, цукор - 0,3 ммоль/л. Який
попереднiй дiагноз слiд поставити хво-
рому?

A. Туберкульозний менiнгiт
B. Менiнгококовий менiнгiт
C. Лiмфоцитарний менiнгiт Армстронга
D. Сифiлiтичний менiнгiт
E. Паротитний менiнгiт

38. Учоловiка через 16 годин пiсля вжи-
вання в їжу в’яленої риби i грибiв ви-
никло блювання, з’явилися слабкiсть,
задишка, сухiсть у ротi, запаморочення.
Затримка стулу. На наступний день хво-
рий госпiталiзований у важкому станi з
частим пульсом при нормальнiй темпе-
ратурi тiла, зi скаргами на поганий зiр
i двоїння в очах. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. Ботулiзм
B. Харчова токсикоiнфекцiя
C. Стафiлококовий токсикоз
D. Опiсторхоз
E. Отруєння грибами

39. Голiвка новонародженого має долi-
хоцефалiчну форму, витягнута спереду
назад. Пiд час огляду голiвки на поти-
личнiй частинi визначається пологова
пухлина, розташована на серединi мiж
великим i малим тiм’ячком. При якому
передлежаннi голiвки плоду вiдбулися
пологи?

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

40. У хворої з пiдозрою на феохромоци-
тому, у перiод мiж нападами, артерiаль-
ний тиск в межах норми, вiдзначається
тенденцiя до тахiкардiї. У сечi патологiї
немає. Вирiшено провести провокацiй-
ну пробу з гiстамiном. Який препарат
слiд пiдготувати для надання екстреної
допомоги при позитивному результатi
проби?

A. Фентоламiн
B. Пiпольфен
C. Нiфедипiн
D. Мезатон
E. Преднiзолон

41. Хворий 54-х рокiв скаржиться на
часте болiсне сечовипускання, озноби,
пiдвищення температури тiла до 38oC.
У сечi: бiлок - 0,33 г/л, лейкоцити до 50-
60 у п/з, еритроцити - 5-8 у п/з, грамне-
гативнi палички. Який з представлених
антибактерiальних препаратiв найкра-
щий у цьому випадку?

A. Ципрофлоксацин
B. Оксацилiн
C. Еритромiцин
D. Тетрациклiн
E. Цепорiн

42. Терапевти мiської лiкарнi протягом
дня обслуговують населення в 3-х лан-
ках: прийом, дiльниця, стацiонар. Че-
рез кожнi 2 роки на 3-4 мiсяцi лiкарi-
терапевти направляються в стацiонар.
За якою системою дiльничностi працю-
ють лiкарi?

A. Чергування
B. Триланкова
C. Дволанкова
D. Територiальна дiльничнiсть
E. Цехова дiльничнiсть

43. У дитини пiд час огляду пiсля на-
родження вiдзначена брахiцефалiчна
форм черепа, деформацiя вушних ра-
ковин у виглядi виступаючої протиза-
витки, епiкант, косий розрiз очей, вко-
рочення мiзинця, двобiчна поперечна
складка на долонi. При аускультацiї
серця вислуховується грубий систолi-
чний шум з максимумом у 3-4 мiжре-
бер’ях по лiвому краю груднини. Яка
вроджена вада серця найбiльш часто
супроводжує цю патологiю?
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A. Вади Фало
B. Коарктацiя аорти
C. Стеноз легеневої артерiї
D. Вiдкрита артерiальна протока
E. Фiброеластоз

44. Жiнка 40-ка рокiв госпiталiзова-
на в клiнiку в зв’язку з загостренням
хронiчного обструктивного бронхiту.
Скаржиться на задишку при фiзично-
му навантаженнi, кашель з видiлен-
ням мокроти, набряки нижнiх кiнцiвок.
Об’єктивно: температура - 37, 2oC, ЧД-
24/хв., Ps- 90/хв., ритмiчний, АТ- 110/70
мм рт.ст. Акцент II тону над легеневою
артерiєю. Пальпується збiльшена на 4
см печiнка. Якi змiни ЕКГ найбiльш
iмовiрнi у хворої?

A. Гiпертрофiя правого шлуночка
B. Миготлива аритмiя
C. Блокада лiвої нiжки пучка Гiса
D. Гiпертрофiя лiвого шлуночка
E. Патологiчний зубець Q

45. Головний лiкар полiклiнiки дав зав-
дання дiльничому лiкарю визначити па-
тологiчну ураженiсть населення N-ою
хворобою на дiльницi. За яким доку-
ментом визначаєтьcя патологiчна ура-
женicть наcелення на хвороби на лiка-
рcькiй дiльницi?

A. Журнал профоглядiв
B. Статиcтичнi талони (+)
C. Статиcтичнi талони (-)
D. Статиcтичнi талони (+) та (-)
E. Талони на прийом до лiкаря

46. Дiльничим лiкарем пiсля тривалого
диспансерного спостереження прийня-
то рiшення щодо переведення хворого
на iнвалiднiсть. Хто буде направляти
хворого на медико-cоцiальну екcпер-
тну комiciю?

A. Лiкарcька конcультативна комiciя
B. Дiльничий лiкар
C. Лiкар вузької cпецiальноcтi
D. Завiдувач вiддiленням полiклiнiки
E. Завiдувач cтацiонарного вiддiлення

47. Чоловiк 44-х рокiв надiйшов до iн-
фекцiйного вiддiлення з дiагнозом: фо-
лiкулярна ангiна. Температура тiла -
38, 6oC, шкiра та слизовi звичайного ко-
льору. Ps- 102/хв., АТ- 130/70 мм рт.ст. У
кровi: ер.- 2,7·1012/л, Hb- 90 г/л, КП- 1,0;
лейк.- 38·109/л, бласти - 68%, п- 2%, с
- 14%, л- 14%, м- 2%, ШЗЕ- 46 мм/год.
Яке захворювання слiд запiдозрити у
хворого?

A. Гострий лейкоз
B. Лейкемоїдна реакцiя
C. Хронiчний лiмфолейкоз
D. Хронiчний мiєлолейкоз
E. Гострий агранулоцитоз

48. Чоловiк 55-ти рокiв надiйшов до
клiнiки в зв’язку з нападом ниркової
кольки, яка перiодично повторюється
протягом року. Об’єктивно: в дiлянцi
вушних раковин та правого лiктьового
суглоба знаходяться вузликовi утворен-
ня, вкритi тонкою блискучою шкiрою.
Ps- 88/хв. АТ- 170/100 мм рт.ст. Позитив-
ний симптом Пастернацького з обох
бокiв. Хворому призначено обстежен-
ня. Вивчення якого лабораторного по-
казника найбiльш доцiльно для вста-
новлення дiагнозу?

A. Сечова кислота
B. Ревматоїдний фактор
C. ШЗЕ
D. Осад сечi
E. Молочна кислота

49. Чоловiк 55-ти рокiв впродовж 1,5
рокiв спостерiгається з приводу вiру-
сного цирозу печiнки з явищами пор-
тальної гiпертензiї. За останнiй мiсяць
посилилась слабкiсть, з’явилося блю-
вання кольору "кавової гущi". При фi-
брогастродуоденоскопiї виявлена кро-
вотеча з розширених вен стравоходу.
Який препарат необхiдно використати
для зниження тиску в ворiтнiй венi?

A. Вазопресин
B. Резерпiн
C. Глюконат кальцiю
D. Дицiнон
E. Фуросемiд

50. Жiнка 58-ми рокiв скаржиться на
безпричинну появу синцiв, слабкiсть,
кровоточивiсть ясен, запаморочення.
Об’єктивно: слизовi оболонки та шкiр-
нi покриви блiдi, з численними кро-
вовиливами рiзної давнини. Лiмфати-
чнi вузли не збiльшенi. Ps- 100/хв., АТ-
110/70 мм рт.ст. З боку внутрiшнiх ор-
ганiв змiн не виявлено. У кровi: ер.-
3,0·1012/л, Нb- 92 г/л, КП- 0,9, анiзо-
цитоз, пойкiлоцитоз, лейк.- 10·109/л, е-
2%, п- 12%, с- 68%, л- 11%, м- 7%,
ШЗЕ- 12 мм/год. Додаткове визначення
якого лабораторного показника най-
бiльш доцiльне для встановлення дiа-
гнозу?
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A. Тромбоцити
B. Ретикулоцити
C. Час згортання кровi
D. Осмотична резистентнiсть еритроци-
тiв
E. Фiбриноген

51. Хворий 25-ти рокiв надiйшов до iн-
фекцiйного вiддiлення на 3-й день за-
хворювання зi скаргами на головний
бiль, бiль у попереку, литкових м’язах,
високу гарячку, озноб. Стан середньо-
важкий. Склери iктеричнi. Зiв гiпере-
мований. Язик сухий, обкладений сухим
коричневим нальотом. Живiт здутий.
Печiнка +2 см. Селезiнка не збiльшена.
Пальпацiя м’язiв, особливо литкових,
болiсна. Сеча темна. Кал звичайного
кольору. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

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

52. Хворий скаржиться на раптовий по-
чаток хвороби: лихоманка до 39, 0oC,
неправильного типу, з гострим болем
у грудях. Харкотиння з гнилiсним за-
пахом та домiшками кровi, до 400 мл
за добу. При перкусiї: над ураженою
дiлянкою вкорочення перкуторного
звуку, посилене голосове тремтiння. У
харкотиннi був видiлений анаеробний
стрептокок. Яку хворобу можна запi-
дозрити в першу чергу?

A. Гангрена легенi
B. Абсцес легенi
C. Туберкульоз
D. Бронхоектатична хвороба
E. Абсцедуюча пневмонiя

53. У хворого 50-ти рокiв раптово вини-
кли бiль у потиличнiй дiлянцi, блюван-
ня. Об’єктивно: сопор, гiперемiя шкi-
ри обличчя, АТ- 210/120 мм рт.ст., Ps-
60/хв, напружений, температура тiла -
37, 8oC. Горизонтальний нiстагм. Вира-
женi рефлекси орального автоматизму.
Сухожилковi рефлекси рiвномiрнi. Ри-
гiднiсть потиличних м’язiв, двобiчний
симптом Кернiга. Який попереднiй дiа-
гноз?

A. Субарахноїдальний крововилив
B. Геморагiчний паренхiматозний iн-
сульт
C. Субдуральна гематома
D. Гостра гiпертонiчна енцефалопатiя
E. Менiнгококовий менiнгiт

54. Хворий 40-ка рокiв скаржиться на
пiдвищення температури до 39oC, ка-
шель з видiленням харкотиння та домi-
шками кровi, задишку, загальну слаб-
кiсть, герпетичне висипання на губах.
Об’єктивно: ЧД- 32/хв. Справа пiд ло-
паткою - посилення голосового трем-
тiння, там же - притуплення перкутор-
ного звуку. Аускультативно: бронхiаль-
не дихання. У кровi: лейк.- 14 · 109/л,
ШЗЕ- 35 мм/год. Який попереднiй дiа-
гноз?

A. Крупозна правобiчна пневмонiя
B. Вогнищева правобiчна пневмонiя
C. Кавернозний туберкульоз правої
легенi
D. Рак легенi
E. Ексудативний плеврит

55. У доношеної дитини вiком 6 днiв
на рiзних дiлянках шкiри виявляються
еритема, млявi пухирi, ерозивнi поверх-
нi, трiщини, лущення епiдермiсу, якi ви-
глядають нiби пiсля ошпарення окро-
пом. Виявлено позитивний симптом
Нiкольського. Загальний стан дитини
важкий. Виражений неспокiй, гiпере-
стезiя, фебрильна температура. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз у цьому ви-
падку?

A. Ексфолiативний дерматит Рiттера
B. Флегмона новонародженого
C. Псевдофурункульоз Фiгнера
D. Пухирчатка новонародженого
E. Епiдермолiз

56. Хворому було виконано резекцiю
шлунка. Пiд час операцiї лiва верхня
кiнцiвка хворого була вiдведена i за-
фiксована до операцiйного столу для
виконання анестезiологiчного забезпе-
чення. В пiсляоперацiйному перiодi у
хворого з’явились порушення функцiї
верхньої кiнцiвки у виглядi "звисаючої
кистi". Пошкодження якого нерва при-
вело до виникнення цього симптому?

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

57. Жiнка 37-ми рокiв звернулась до лi-
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каря з приводу загострення хронiчного
гепатиту. У кровi знайдено пiдвищен-
ня рiвня непрямого бiлiрубiну, АсАТ,
АлАТ та зниження рiвня альбумiну i
протромбiну. Який з патологiчних про-
цесiв найбiльш iмовiрно обумовив цi
змiни?

A. Цитолiз
B. Холестаз
C. Портальна гiпертензiя
D. Гiперспленiзм
E. Порушення гемостазу

58. Жiнка 63-х рокiв скаржиться на за-
гальну слабкiсть, почуття тягаря, ти-
снення, переповнення в епiгастрiї, нудо-
ту, вiдрижку пiсля їжi. Хворiє бiля 15 ро-
кiв. Об’єктивно: температура - 36, 4oC,
ЧД- 20/хв, Ps- 88/хв, АТ- 115/75 мм рт.ст.
Шкiра та слизовi блiдi. У кровi: ер.-
2,0·1012/л, Нb- 100 г/л. Виявленi анти-
тiла до обкладинкових клiтин шлунка.
Яка найбiльш iмовiрна причина розви-
тку анемiчного синдрому в даної хво-
рої?

A. Продукцiя антитiл до внутрiшнього
фактору
B. Порушення синтезу гемоглобiну
C. Порушення синтезу еритропоетину
D. Порушення всмоктування залiза
E. Пiдвищена витрата залiза

59. Випадок сiмейного харчового отру-
єння характеризувався класичною клi-
нiчною картиною ботулiзму. Напере-
доднi всi хворi вживали в їжу яєчню,
борщ, котлети, варену ковбасу з кон-
сервованою кабачковою iкрою, абри-
косове варення, морозиво. Який про-
дукт найбiльш iмовiрно викликав отру-
єння?

A. Консервована кабачкова iкра
B. Котлети
C. Морозиво
D. Варена ковбаса
E. Варення

60. Жiнка 42-х рокiв страждає на мiкро-
нодулярний криптогенний цироз печiн-
ки. Протягом останнього тижня стан
погiршився: з’явились судоми, затьма-
рення свiдомостi, посилилась жовтяни-
ця. Виконання якого дослiдження може
пояснити причину погiршення стану?

A. Визначення амiаку сироватки
B. Визначення ефiрiв холестерину
C. Визначення вмiсту α-фетопротеїну
D. Визначення АлАТ та АсАТ
E. Визначення рiвня лужної фосфатази

61. У дiвчинки 7-ми рокiв скарги на
слабкiсть, пiдвищену втомлюванiсть,
пiдвищення температури тiла до 38oC,
малу кiлькiсть видiленої за добу сечi,
кольору "м’ясних помиїв". Об’єктив-
но: блiдiсть шкiри, набряк обличчя,
рук, нiг, бiль у попереку. У кровi: ер.-
2,7·1012/л, Hb- 90 г/л, лейк.- 17·109/л, е.-
10%, п.- 4%, с.- 60%, л.- 16%, м.- 10%,
ШЗЕ- 30 мм/год. В сечi: лейкоц.- 15 в
п/з, еритр.- 30 в п/з, гiалiновi цилiндри
- 8-10 в п/з, бiлок - 4 г/л. Холестерин в
кровi - 8 ммоль/л, загальний бiлок - 43
г/л. Який провiдний механiзм розвитку
набрякiв?

A. Зниження онкотичного тиску кровi
B. Порушення серцевої дiяльностi
C. Дизелектролiтнi порушення
D. Гiперальдостеронiзм
E. Зниження осмотичного тиску кровi

62. У 3-х денної доношеної новонаро-
дженої дитини спостерiгається рiвень
непрямого бiлiрубiну - 345 мкмоль/л,
погодинний прирiст - 6,8 мкм/л. Стан
дитини важкий: зниження рефлексiв,
гiпотонiя м’язiв, тремор кiнцiвок. Кров
дитини та матерi несумiсна за Rh-
фактором. Який метод лiкування най-
бiльш ефективний?

A. Замiнне переливання одногрупної та
Rh-сумiсної кровi
B. Фототерапiя
C. Прийом фенобарбiталу
D. Гемосорбцiя
E. Кортикостероїдна терапiя

63. Хвора 32-х рокiв скаржиться на "ду-
шевний бiль", поганий настрiй, вiдсу-
тнiсть апетиту, безсоння. Вказанi сим-
птоми з’явилися поступово впродовж
3-х мiсяцiв без видимої причини. У пси-
хiчному статусi: на питання вiдповiдає
тихим голосом, обличчя сумне, мiмiка
скорботна, рухи уповiльненi, емоцiйно
пригнiчена, темп мислення уповiльне-
ний. Стан хворої полiпшується ввечерi
i погiршується вранцi. Який передбачу-
ваний дiагноз?
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A. Манiакально-депресивний психоз:
депресивна фаза
B. Реактивна депресiя
C. Циклотимiя
D. Депресивний синдром внаслiдок
органiчного ураження центральної
нервової системи
E. Iнволюцiйна меланхолiя

64. Чоловiк 57-ми рокiв вiдзначає сер-
цебиття, пiтливiсть, порушення сну, на-
ростаючу слабкiсть, втрату ваги. Лi-
кувався з приводу IХС, без ефекту.
Об’єктивно: температура 36, 8oC, ЧСС-
128/хв., Ps- 112/хв., аритмiчний, АТ-
160/70 мм рт.ст. Шкiра тепла, волога.
Тремор пальцiв витягнутих рук. То-
ни серця посиленi, систолiчний шум
над верхiвкою. Щитоподiбна залоза не
пальпується. Яке з перерахованих до-
слiджень найбiльш важливе для уто-
чнення дiагнозу?

A. Дослiдження рiвня тиреоїдних гор-
монiв у кровi
B. Лiпiдний спектр кровi
C. Проба з дозованим фiзичним наван-
таженням
D. Ультразвукове дослiдження щитопо-
дiбної залози
E. Ультразвукове дослiдження серця

65. Жiнка 40-ка рокiв, що страждає на
комбiновану мiтральну ваду з перева-
жанням стенозу, скаржиться на зади-
шку, напади ядухи вночi, перебої у ро-
ботi серця. У теперiшнiй час не мо-
же виконувати легку домашню роботу.
Яка оптимальна тактика ведення хво-
рої?

A. Проведення мiтральної комiсурото-
мiї
B. Iмплантацiя штучного клапана
C. Проведення антиаритмiчної терапiї
D. Лiкування серцевої недостатностi
E. Призначення протиревматичної те-
рапiї

66. Хворий 25-ти рокiв скаржиться на
бiль у дiлянцi серця ниючого характе-
ру впродовж 10-ти днiв, задишку при
незначному фiзичному навантаженнi,
серцебиття. Захворiв 2 тижнi тому пi-
сля респiраторної iнфекцiї. Об’єктив-
но: акроцiаноз, АТ- 90/75 мм рт.ст., Ps-
96/хв. Межi серця змiщенi влiво i впра-
во. Тони серця ослабленi, тричленний
ритм, систолiчний шум на верхiвцi.
ЕКГ: ритм синусовий, повна блокада
лiвої нiжки пучка Гiса. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Iнфекцiйно-алергiчний мiокардит
B. Ексудативний перикардит
C. Iнфекцiйний ендокардит
D. Мiокардитичний кардiосклероз
E. Вегето-судинна дистонiя

67. Хвора 41-го року звернулася до лiка-
ря на другий день захворювання зi скар-
гами на загальну слабкiсть, пiдвищення
температури тiла до 38− 39oC, рiдкi ви-
порожнення до 4-6 разiв на добу зеле-
нуватого кольору зi слизом, повторне
блювання, бiль у надчеревнiй дiлянцi та
бiля пупка. Об’єктивно: стан середньої
важкостi. Шкiра блiда. Ps- 92/хв., АТ-
105-75 мм рт.ст. Язик обкладений. Жи-
вiт при пальпацiї болючий в надчерев-
нiй i правiй здухвиннiй дiлянках. Яке з
обстежень найбiльш iмовiрно пiдтвер-
дить дiагноз?

A. Бактерiологiчне дослiдження випо-
рожнень
B. Копрологiчне дослiдження випоро-
жнень
C. Ректороманоскопiя
D. УЗД органiв черевної порожнини
E. Вiрусологiчнi дослiдження випоро-
жнень

68. Дитина знаходиться на стацiонарно-
му лiкуваннi з приводу гострої стафi-
лококової деструкцiї правої легенi. Ра-
птово з’явилися гострий бiль у правiй
половинi грудної клiтки, задишка, цiа-
ноз. Права половина грудної клiтки вiд-
стає в актi дихання. Перкуторно справа
внизу - тупiсть, в верхнiх вiддiлах - ко-
робковий звук. Межi вiдносної серцевої
тупостi змiщенi влiво. Яке ускладнення
найбiльш iмовiрно виникло?

A. Пiопневмоторакс справа
B. Емпiєма плеври
C. Спонтанний пневмоторакс
D. Ексудативний плеврит
E. Абсцес правої легенi

69. Хворому 29-ти рокiв проведена пер-
винна хiрургiчна обробка розчавленої
рани верхньої третини лiвого стегна.
Через 2 днi стан хворого погiршився:
при оглядi рана з незначними видiлен-
нями, м’язи сiруватого кольору, кiнцiв-
ка набрякла, шкiра холодна, вкрита си-
нюшними плямами, при пальпацiї ви-
значається крепiтацiя. Свiдомiсть за-
паморочена. Температура тiла 40, 3oC.
Яке ускладнення виникло у хворого?
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A. Анаеробна газова гангрена
B. Флегмона стегна
C. Правець
D. Бешиха
E. Артерiальний тромбоз

70. Фотохронометражне дослiдження
прийому хворих лiкарями-терапевтами
полiклiнiки №1 у 1997 роцi показало,
що на пiдготовку i ознайомлення з ме-
дичною карткою витрачається 10,6%,
на опит - 15,1%, на огляд i обстежен-
ня - 35,9%, на iншi елементи роботи -
38,4% загального часу прийому одного
хворого. За допомогою якого вигляду
дiаграм можна наочно проiлюструвати
результати дослiдження?

A. Cекторна дiаграма
B. Картодiаграма
C. Лiнiйна дiаграма
D. Радiальна дiаграма
E. Стовпчикова дiаграма

71. На рентгенограмi легень визнача-
ється ущiльнення i рiзке зменшення
верхньої частки правої легенi. Сере-
дня i нижня частки правої легенi рiз-
ко пневмотизованi. Корiнь правої леге-
нi пiдтягнутий до ущiльненої частки. У
верхньому i середньому вiддiлах лiво-
го легеневого поля множиннi вогнище-
вi тiнi. В прикореневiй дiлянцi лiвого
легеневого поля чiтко контуруються
2 поряд розмiщенi кiльцеподiбнi тiнi з
досить товстими i нерiвними стiнками.
Якому захворюванню вiдповiдає вказа-
на рентгенологiчна картина?

A. Фiброзно-кавернозний туберкульоз
легень
B. Ателектаз верхньої частки правої
легенi
C. Пневмонiя з абсцедуванням
D. Периферичний рак
E. Рак Пенкоста

72. Хлопчик 11-ти рокiв за останнiй рiк
п’ять разiв хворiв на гострi респiратор-
нi захворювання. До якої групи здо-
ров’я повинен його вiднести сiмейний
лiкар?

A. Друга група
B. Перша група
C. Третя група
D. Четверта група
E. П’ята група

73. Хвора вiком 50-ти рокiв скаржиться
на бiль у правiй пахвиннiй дiлянцi. При
дослiдженнi у положеннi стоячи вияв-
лено, що нижче правої шкiрної пахвин-

ної складки наявне випинання розмi-
рами 3х3 см, яке в положеннi лежачи
вправляється пiд пахвинну зв’язку, по
зовнiшньому краю визначається пуль-
сацiя стегнової артерiї. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Стегнова грижа
B. Метастаз злоякiсної пухлини
C. Пахвинний лiмфаденiт
D. Пахвинна грижа
E. Доброякiсна пухлина

74. Чоловiк 59-ти рокiв скаржиться на
бiль у дiлянцi серця, кашель, пiдвищен-
ня температури до 38oC. Перенiс iн-
фаркт мiокарда 3 тижнi тому. Об’єктив-
но: Ps- 86/хв, ритмiчний, АТ- 110/70 мм
рт.ст. Аускультативно: шум тертя пери-
карду, вологi хрипи пiд лопаткою. Рент-
генологiчно патологiї немає. У кровi:
лейк.- 10 · 109/л, ШОЕ- 35 мм/год. ЕКГ
- динамiки немає. Призначення препа-
ратiв якої фармакологiчної групи буде
найбiльш обґрунтованим?

A. Глюкокортикоїди
B. Антибiотики
C. Прямi антикоагулянти
D. Нiтрати i нiтрити
E. Фiбринолiтики

75. У хворого, що страждає на цукро-
вий дiабет, раптово опустилася верхня
повiка правого ока. Лiкар виявив роз-
ширення правої зiницi i розбiжну косо-
окiсть справа. Iнших змiн в неврологi-
чному статусi не вiдмiчено. Яке захво-
рювання виникло у хворого?

A. Невропатiя правого окорухового
нерва
B. Дiабетична полiневропатiя
C. Гостре порушення мозкового кровоо-
бiгу
D. Пухлина головного мозку
E. Вторинний менiнгiт

76. Жiнка 22-х рокiв скаржиться на ну-
доту, блювання 1 раз на добу, сонли-
вiсть, затримку менструацiї на 2 мiсяця.
При бiмануальному дослiдженнi: матка
збiльшена до розмiрiв жiночого кулака,
пом’якшена, особливо в дiлянцi пере-
шийка, безболiсна. Придатки не паль-
пуються. Видiлення слизовi, молочного
кольору. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?
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A. Вагiтнiсть 8 тижнiв
B. Мiома матки
C. Позаматкова вагiтнiсть
D. Порушення менструального циклу
E. Ендометрiоз матки

77. Хворий 17-ти рокiв звернувся до те-
рапевта зi скаргами на погане самопо-
чуття, озноби, нежить, бiль у м’язах та
суглобах, нудоту та пронос. Просить
виписати йому побiльше знеболюючих
та заспокiйливих (трамадол або солпа-
деїн, котрi краще допомагають, та дiа-
зепам). Слизова зiву блiдо-рожева, чи-
ста. В легенях - везикулярне дихання.
Тахiкардiя. Зiницi розширенi, реакцiя
на свiтло в’яла. На шкiрi передплiч -
слiди iн’єкцiй. При обстеженнi трима-
ється розв’язно, роздратовано, грубий,
брехливий. Встановiть дiагноз:

A. Опiйна наркоманiя
B. Залежнiсть вiд знеболюючих
C. Токсикоманiя при зловживаннi тран-
квiлiзаторiв
D. Гостре респiраторне захворювання
E. Харчова токсикоiнфекцiя

78. Потерпiлий в автомобiльнiй ката-
строфi доставлений в клiнiку нейрохi-
рургiї, оскiльки були наявними озна-
ки черепно-мозкової травми. Пiд час
огляду виявленi симптоми вогнищево-
го ушкодження мозку, запiдозрено його
забiй. Який метод дослiдження слiд за-
стосувати в даному випадку?

A. Комп’ютерна томографiя
B. Рентгенографiя кiсток черепа
C. Ангiографiя судин головного мозку
D. Ультразвукове дослiдження судин
головного мозку
E. Обстеження очного дна

79. Дiвчинка 13-ти рокiв скаржиться на
пiдвищення температура тiла до 37, 4oC
впродовж останнiх 2-х мiсяцiв пiсля пе-
ренесеної ГРВI. Об’єктивно: худа, щи-
топодiбна залоза дифузно збiльшена
(II ступiнь), щiльна при пальпацiї; екзо-
фтальм, тахiкардiя. Який патологiчний
синдром має мiсце у хворої?

A. Тиреотоксикоз
B. Гiпотиреоз
C. Гiпопаратиреоз
D. Гiперпаратиреоз
E. Тимомегалiя

80. Пацiєнт 53-х рокiв 5 рокiв знаходи-
ться пiд спостереженням дiльничого лi-
каря з приводу пiдвищеного артерiаль-
ного тиску. Протягом останнього мi-

сяця артерiальний тиск не знижувався
менш нiж 160/110 мм рт.ст. Ps- 60/хв. На
ЕКГ: ознаки гiпертрофiї лiвого шлу-
ночка серця. Яку з груп гiпотензивних
засобiв слiд призначити хворому як па-
тогенетично обґрунтовану?

A. Дигiдроперидини пролонгованої дiї
B. Блокатори β-адренорецепторiв
C. Препарати з групи раувольфiї
D. Антагонiсти кальцiю з пiдгрупи
верапамiлу
E. Препарати групи клофелiну

81. Хвора 26-ти рокiв страждає на рев-
матизм з 15-ти рокiв. Перенесла 2 рев-
матичнi напади 4 роки тому. Протягом
останнiх 6-ти мiсяцiв виникали паро-
ксизми миготливої аритмiї 1 раз у 2-3
мiсяця. Який варiант антиаритмiчної
терапiї або тактики слiд запропонува-
ти?

A. Профiлактичний прийом кордарону
B. Негайна госпiталiзацiя
C. Дефiбриляцiя
D. Прийом лiдокаїну
E. Призначення гепарину

82. У доношеного хлопчика на 2-гу до-
бу життя виникла помiрна жовтяни-
ця шкiри та слизових оболонок. За-
гальний стан дитини не порушений.
У кровi: непряма гiпербiлiрубiнемiя -
120 мкмоль/л. Група кровi дитини А(II)
Rh(+), група кровi матерi В(III) Rh (+).
Якою повинна бути тактика лiкаря?

A. Утриматись вiд медикаментозної
терапiї
B. Призначити ентеросорбенти
C. Призначити преднiзолон
D. Призначити холекiнетики
E. Провести замiнне переливання кровi

83. При визначеннi груп кровi вияви-
лась позитивною реакцiя iзогемаглю-
тинацiї iз стандартними сироватками
А(II) i В(III) груп i негативною - iз 0(I)
i АВ(IV) груп. Про що свiдчить даний
результат?

A. Непридатнiсть стандартних сирова-
ток
B. Перша група кровi
C. Друга група кровi
D. Третя група кровi
E. Четверта група кровi

84. При проведеннi комплексу реакцiй,
необхiдних для гемотрансфузiї, хворо-
му з виразковою хворобою шлунка з
групою кровi А(II) Rh+ встановлено:
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кров в ампулi групи А(II) Rh+ (при по-
вторнiй перевiрцi). При реакцiї на iнди-
вiдуальну сумiснiсть за резус-фактором
- аглютинацiя є. Яка подальша такти-
ка?

A. Iндивiдуальний пiдбiр кровi на станцiї
переливання кровi
B. Повнiстю вiдмовитися вiд проведення
гемотрансфузiї
C. Повторно провести iндивiдуальну
пробу на резус-сумiснiсть
D. Перелити хворому кров А(II) Rh+
E. Перелити хворому вказану кров з
профiлактикою гемотрансфузiйного
шоку

85. У хворої 53-х рокiв дiагностований
гострий абсцес легенi. З анамнезу вияв-
лено, що 2 тижнi тому вона була випи-
сана у задовiльному станi iз терапевти-
чного стацiонару, де знаходилась з при-
воду гострої нижньодольової пневмо-
нiї. Назвiть найбiльш iмовiрний шлях
виникнення абсцесу легенi у хворої:

A. Бронхiальна обструкцiя
B. Гематогенний шлях iнфiкування
C. Емболiчний шлях iнфiкування
D. Лiмфогенний шлях iнфiкування
E. Травматичний шлях iнфiкування

86. В полiклiнiку звернувся хворий з
карбункулом верхньої губи. Температу-
ра тiла 39oC. Виражений набряк верх-
ньої губи, повiк. Як повинен вчинити
хiрург з цим хворим?

A. Госпiталiзувати до хiрургiчного вiддi-
лення
B. Амбулаторно призначити курс анти-
бiотикотерапiї
C. Розкрити карбункул, лiкувати амбу-
латорно
D. Призначити фiзiотерапевтичнi про-
цедури i зiгрiваючi компреси
E. Розкрити карбункул i призначити
антибiотики

87. У хворого 38-ми рокiв пiсля авто-
катастрофи дiагностовано перелом кi-
сток тазу. Протягом 24-х годин тур-
бує часте, болюче, малими порцiями,
з домiшкою кровi сечовипускання. На
висхiднiй цистограмi, яку виконано в
зв’язку з пiдозрою на розрив сечового
мiхура, - сечовий мiхур у виглядi бо-
ксерської грушi, променеподiбне затi-
кання контрастної речовини. Яку лiку-
вальну тактику слiд застосувати?

A. Термiнове хiрургiчне втручання
B. Антибактерiальна, гемостатична
терапiя
C. Встановлення постiйного уретраль-
ного катетера
D. Капiлярна пункцiя сечового мiхура
E. Холод на надлобкову дiлянку, спосте-
реження

88. Хворий 22-х рокiв на другий день
хвороби скаржиться на високу темпе-
ратуру, головний бiль у дiлянцi чола,
надбрiвних дуг, при русi очними яблу-
ками, у м’язах i суглобах. Об’єктивно:
температура - 39�

�. Обличчя гiперемо-
ване, склери iн’єкованi. Слизова обо-
лонка м’якого пiднебiння, задньої стiн-
ки глотки яскраво гiперемована з кра-
пковими крововиливами. Якi змiни в
гемограмi типовi для цього захворю-
вання?

A. Лейкопенiя
B. Лейкоцитоз
C. Нейтрофiльоз
D. Анемiя
E. Прискорена ШОЕ

89. У хлопчика 14-ти рокiв iз загострен-
ням вторинного обструктивного пiєло-
нефриту iз сечi видiлена синьогнiйна
паличка в титрi 1000000 мiкробних тiл
на 1 мл. Який антибактерiальний пре-
парат найбiльш доцiльно призначити в
даному випадку?

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

90. У хворого 45-ти рокiв пiсля тупої
травми грудної клiтки з переломом гру-
днини виникли слабкiсть, гiпотонiя, цi-
аноз верхньої половини тулуба, набу-
хання вен шиї. При плевральнiй пун-
кцiї вмiст вiдсутнiй. Ps- 120/хв., ритмi-
чний, слабкого наповнення. Який дiа-
гноз найбiльш iмовiрний?

A. Тампонада серця
B. Тромбоемболiя легеневої артерiї
C. Струс серця
D. Гострий iнфаркт мiокарда
E. Згорнений гемоперикард

91. У хворого опiк полум’ям 2А, 3А, Б
ступеня обох рук, грудей, живота. За-
гальна площа опiку приблизно 35% по-
верхнi тiла, з них глибоких - 28% по-
верхнi тiла. Опiк отримав 4 тижнi тому.
Загальний стан хворого важкий, тем-
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пература тiла 38, 1�C, Рs- 92/хв., ари-
тмiчний, АТ- 125/70 мм рт.ст. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Опiкова септикопiємiя
B. Опiковий шок
C. Гостра опiкова токсемiя
D. Реконвалесценцiя
E. Хронiчний опiковий шок

92. Хвора 32-х рокiв висловлює скар-
ги на знижений настрiй. Чує "голо-
си"сусiдiв, якi їй загрожують, коменту-
ють її дiї. Вважає, що вони стежать за
нею через стiни, на вулицi, у магазинi.
Визначте синдром:

A. Параноїдний
B. Паранояльний
C. Парафренний
D. Депресивний
E. Галюциноз

93. У хлопчика 14-ти рокiв на тлi хро-
нiчного тонзилiту та гаймориту появи-
лись вiдчуття перебоїв у дiлянцi сер-
ця i додаткових пульсових ударiв. ЧСС-
83/хв. На ЕКГ: пiсля кожних двох си-
нусових скорочень регулярно виника-
ють iмпульси, в яких вiдсутнiй зубець P ,
QRS поширений бiльше 0,11 с, рiзко де-
формований, дискордантний зубець T ,
пiсля чого реєструється повна компен-
саторна пауза. Вкажiть характер пору-
шень ритму:

A. Екстрасистолiя за типом тригемiнiї
B. Екстрасистолiя за типом бiгемiнiї
C. Часткова АV-блокада
D. Повна АV-блокада
E. Блокада лiвої нiжки пучка Гiса

94. У дитини 10-ти рокiв з неревмати-
чним кардитом перiодично виникають
напади, якi проявляються вiдчуттям бо-
лю в дiлянцi серця, задишкою, блiдi-
стю, пiдвищенням артерiального ти-
ску, рiзким збiльшенням ЧСС до 180/хв.
Який з медикаментозних засобiв є най-
бiльш ефективним у лiкуваннi?

A. Обзiдан
B. Новокаїнамiд
C. Лiдокаїн
D. Верапамiл
E. Аймалiн

95. У хворого 38-ми рокiв внаслiдок
отриманого удару тупим предметом по
лiвiй половинi грудної клiтки виявле-
но перелом Х ребра злiва зi змiщен-
ням вiдламкiв, пристiнковий пневмо-
торакс. Вiдзначає болi у лiвому пiдре-

бер’ї. Об’єктивно: блiдий, АТ- 80/40 мм
рт.ст., Ps- 138/хв., слабких наповнення
i напруження. На УЗД виявлено рiди-
ну в лiвiй половинi живота. Виявлено
розрив селезiнки. Яку лiкувальну та-
ктику слiд обрати?

A. Дренувати лiву плевральну порожни-
ну i зробити лапаротомiю
B. Негайно виконати верхньо-серединну
лапаротомiю i потiм дренувати лiву
плевральну порожнину
C. Зробити негайно лапаротомiю i
спирт-новокаїнову блокаду Х ребра
D. Провести протишоковi заходи i пiсля
пiдвищення артерiального тиску зроби-
ти лапаротомiю
E. Зробити лiвобiчну торакотомiю, а
потiм одразу ж лапаротомiю

96. У хворої 26-ти рокiв, оперованої
з приводу дифузного токсичного зобу
III ступеня, тиреотоксикозу середньої
важкостi, на 2 добу пiсля операцiї з’я-
вилися судоми кистей, стоп та обличчя.
Симптоми Хвостека, Трусо позитивнi.
Хвора скаржиться на болi в дiлянцi сер-
ця. На ЕКГ - подовження iнтервалу Q-
T. Яке ускладнення виникло у хворої?

A. Гiпопаратиреоз
B. Гiперпаратиреоз
C. Тиреотоксичний криз
D. Парез гортанних нервiв
E. Тиреотоксична мiокардiодистрофiя

97. Хворий 36-ти рокiв поступив iз скар-
гами на кашель з видiленням гнiйного
харкотиння до 150 мл на добу, крово-
харкання, перiодичне пiдвищення тем-
ператури до 37, 8oC, знижений апетит,
загальну слабкiсть. Хворiє протягом
10-ти рокiв, загострення захворювання
навеснi i восени. Об’єктивно: блiдiсть,
легкий акроцiаноз, потовщення нiгтьо-
вих фаланг пальцiв. Аускультативно:
вологi хрипи пiд лiвою лопаткою. На
Ro-грамах: розширення кореня леге-
нi, тяжистiсть i шпаристiсть легеневого
малюнка злiва. Який найбiльш вiрогi-
дний метод для уточнення дiагнозу?

A. Бронхографiя
B. Рентгеноскопiя
C. Томографiя
D. Бронхоскопiя
E. Торакоскопiя

98. У 48-рiчної жiнки IХС на протя-
зi пiвроку з прогресуючими нападами
стенокардiї. Пiсля проведеної корона-
ровентрiкулографiї виявлено: стеноз >
70% передньої мiжшлуночкової артерiї
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(ПМША) в середнiй третинi на протязi
0,7 см. В iнших артерiях - пристiнко-
вi атеросклеротичнi змiни, гемодинамi-
чно незначимi. Хворiй показано:

A. Балонна ангiопластика ПМША
B. Операцiя АКШ однiєї артерiї
C. Операцiя АКШ 2-3 артерiй
D. Операцiя МКШ до ПМША
E. Медикаментозна терапiя

99. При вивченнi розкладу занять учнiв
3-го класу встановлено: кiлькiсть уро-
кiв протягом тижня - 30; у вiвторок пер-
ший урок українська мова, 2-й - музика,
3 i 4 - фiзичне виховання, усього 5 уро-
кiв. Яке провiдне мiсце в розкладi уро-
кiв?

A. Кiлькiсть урокiв фiзкультури
B. Кiлькiсть урокiв протягом тижня
C. Кiлькiсть урокiв протягом дня
D. Мiсце уроку музики в розкладi
E. Мiсце уроку української мови в роз-
кладi

100. На пiдприємствi в процесi виро-
бництва утворюються особливо токси-
чнi неутилiзованi промисловi вiдходи.
Запропонуйте метод утилiзацiї та зне-
шкодження:

A. Захоронення в котлованах полiгонiв
в контейнернiй тарi
B. Термiчна обробка
C. Бiотермiчна переробка на удоскона-
лених звалищах
D. Захоронення в котлованах полiгонiв
з iзоляцiєю дна i стiнок ущiльненим
шаром глини
E. Використання як сировини для по-
вторної переробки

101. У дитини 1 мiсяця зригування, що
виникають щоразу, як тiльки пiсля го-
дування грудьми малюка вкладають у
лiжечко. Пiд час огляду педiатр вiдхи-
лень у станi дитини не виявив. Вини-
кнення зригувань лiкар пояснив осо-
бливостями травної системи в даному
вiцi та дав поради по догляду за дити-
ною. В чому полягають цi поради?

A. Вертикальне положення дитини
зразу пiсля годування
B. Укладання дитини на живiт пiсля
годування
C. Масаж живота
D. Дача соски зразу пiсля годування
грудьми
E. Тепловi процедури на живiт

102. До дiльничного педiатра звернула-

ся мати 4,5 мiсячної дiвчинки за пора-
дою стосовно частоти проведення ди-
тинi гiгiєнiчних ванн. Яка частота про-
ведення гiгiєнiчних ванн є найбiльш
прийнятною у цьому вiцi?

A. 1 раз на день
B. 1 раз на 2 днi
C. 1 раз на 3 днi
D. 1 раз на тиждень
E. 1 раз на 10 днiв

103. Хвора 55-ти рокiв скаржиться на
ниючий бiль у епiгастральнiй дiлянцi,
нудоту, печiю. Зазначенi прояви з’яви-
лися пiсля лiкування iндометацином.
Об’єктивно: живiт м’який, болючий в
епiгастральнiй дiлянцi. Печiнка, селе-
зiнка не збiльшенi. Вiддiли кишечнику
безболiснi. Що треба здiйснити в дано-
му випадку в першу чергу?

A. Вiдмiнити iндометацин
B. Призначити голод на 2 днi
C. Промити шлунок
D. Призначити антациднi засоби
E. Призначити препарати, якi вплива-
ють на Helicobacter pylori

104. Жiнка 27-ми рокiв, що активно жи-
ве статевим життям, скаржиться на на-
явнiсть численних везикул на правiй
статевiй губi, свербiж та печiю. Виси-
пання перiодично з’являються перед
менструацiєю i зникають через 8-10
днiв. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Вiрус простого герпесу
B. Бартолiнiт
C. Первинний сифiлiс
D. Цитомегаловiрусна iнфекцiя
E. Генiтальний кондиломатоз

105. У хворого 33-х рокiв пiсля введен-
ня пенiцилiну з’явилася уртикарна ви-
сипка на шкiрi тулуба i кiнцiвок, за-
гальна слабiсть. Пiд час транспорту-
вання хворого машиною швидкої до-
помоги до спецiалiзованого вiддiлення
у нього виник напад ядухи. Об’єктив-
но: ЧД- 28/хв., Ps- 94/хв., АТ- 100/60
мм рт.ст. Який спосiб вентиляцiї легень
найбiльш доцiльний у даному випадку?

A. Iнтубацiя трахеї
B. Застосування мiшка Амбу
C. Застосування кисневої маски
D. Застосування повiтроводу
E. Застосування ларингеальної маски

106. У хворого 38-ми рокiв раптово з’я-
вився бiль у лiвiй половинi грудної клi-
тки, ядуха. Об’єктивно: стан середньої
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важкостi, Ps- 100/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст.,
дихання злiва не вислуховується. При
рентгенографiї грудної клiтки - колапс
лiвої легенi до 1/2. Яке лiкування потрi-
бно призначити хворому?

A. Пасивне дренування плевральної
порожнини
B. Покiй, розсмоктуюча терапiя
C. Плевральнi пункцiї
D. Оперативне лiкування
E. Активне дренування плевральної
порожнини

107. Хвора 35-ти рокiв звернулася до
гiнекологiчного стацiонару зi скарга-
ми на перiодичнi болi в нижнiх вiддiлах
живота, що посилюються пiд час мен-
струацiї, темно-коричневi мажучi видi-
лення зi статевих шляхiв. При бiману-
альному дослiдженнi: тiло матки трохи
збiльшено, придатки не визначаються,
при дзеркальному дослiдженнi шийки
матки виявляються синюшнi "глазки".
Який з наступних дiагнозiв найбiльш
iмовiрний?

A. Ендометрiоз шийки матки
B. Ерозiя шийки матки
C. Полiп шийки матки
D. Рак шийки матки
E. Фiброїд шийки матки

108. Хвора 51-го року скаржиться на
постiйнi кров’янi видiлення iз статевих
шляхiв мажучого характеру протягом
останнiх 3-х мiсяцiв, контактнi крово-
течi. При бiмануальному обстеженнi:
шийка матки збiльшена, обмежена в
рухомостi, щiльна на дотик. У дзерка-
лах: кратероподiбна виразка по центру.
Проба Хробака позитивна. Який з на-
ступних дiагнозiв найбiльш iмовiрний?

A. Рак шийки матки
B. Ерозiя шийки матки
C. Полiп шийки матки
D. Шийкова вагiтнiсть
E. Лейкоплакiя шийки матки

109. До гiнекологiчного стацiонару
звернулася жiнка 36-ти рокiв зi скар-
гами на значну кровотечу зi статевих
шляхiв та затримку мiсячних на мiсяць.
При бiмануальному дослiдженнi: ший-
ка матки бочкоподiбної форми, м’якої
консистенцiї. Матка звичайних розмi-
рiв, дещо розм’якшена. Придатки без
особливостей з обох сторiн. При дзер-
кальному дослiдженнi: шийка матки си-
нюшна, збiльшена у розмiрах, зовнiшнє
вiчко розкрите до 0,5 см. Дослiдження
сечi на ХГ - позитивне. Який найбiльш

iмовiрний дiагноз?

A. Шийкова вагiтнiсть
B. Маткова вагiтнiсть
C. Аборт у ходу
D. Загроза переривання вагiтностi
E. Позаматкова вагiтнiсть

110. У хворої 64-х рокiв дiагностова-
ний рак шлунка, вона готується до ра-
дикальної операцiї. Має мiсце супу-
тня патологiя: посттромбофлебiтичний
синдром, набрякло-больова форма. В
анамнезi - тромбоемболiя легеневої ар-
терiї 3 роки тому. Вкажiть найбiльш
ефективний метод профiлактики роз-
витку у хворої повторної ТЕЛА у пiсля-
операцiйному перiодi пiсля радикальної
операцiї на шлунку:

A. Iмплантацiя кава-фiльтру в передо-
перацiйному перiодi
B. Гепаринотерапiя у пiсляоперацiйному
перiодi
C. Накладання цинк-желатинової по-
в’язки Унна у передоперацiйному
перiодi
D. Призначення непрямого антикоа-
гулянту в перед- та пiсляоперацiйному
перiодi
E. Застосування еластичного бинтуван-
ня кiнцiвок у пiсляоперацiйному перiодi

111. Хвора 47-ми рокiв хворiє на вираз-
ковий колiт 8 рокiв, лiкувалась глю-
кокортикоїдами. Скаржиться на пере-
ймоподiбний бiль у навколопупковiй
та в лiвiй здухвиннiй дiлянках, який за
останнi 2 тижнi значно пiдсилився, про-
нос iз слизом та кров’ю 4-6 разiв на
добу, пiдвищення температури тiла до
38 − 39oC, головний бiль та бiль у ко-
лiнних суглобах. Об’єктивно: стан хво-
рої середньої важкостi, Рs- 108/хв., АТ-
90/60 мм рт.ст., серце i легенi без осо-
бливостей, язик вологий, тонус м’язiв
живота значно знижений, перисталь-
тичнi шуми вiдсутнi. Яке ускладнення
розвинулось у хворої?

A. Токсична дилятацiя товстої кишки
B. Перфорацiя товстої кишки
C. Кишкова кровотеча
D. Стриктура товстої кишки
E. Рак товстої кишки

112. Хворий 64-х рокiв звернувся до
уролога зi скаргами на утруднене, мля-
вим струменем, сечовипускання. При
ректальному дослiдженнi виявленi змi-
ни простати, що не дозволяють дифе-
ренцiювати аденому i рак. Яке дослi-
дження треба провести для уточнення
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дiагнозу?

A. Дослiдження кровi на простатоспе-
цифiчний антиген
B. Загальний аналiз секрету простати
C. Визначення кiлькостi залишкової
сечi
D. Визначення рiвня сечовини i креати-
нiну сироватки кровi
E. Уретроцистографiя

113. На авiацiйному заводi проводиться
обробка матерiалiв з використанням
оптичних квантових генераторiв. Вста-
новлено, що установка випромiнює у
видимому спектрi, рiвнi лазерного ви-
промiнювання на робочих мiсцях пере-
вищують ГДР. Який орган буде уража-
тись в першу чергу?

A. Очi
B. Шкiра
C. Печiнка
D. Селезiнка
E. Нирки

114. В полiклiнiку звернувся пенсiонер
72-х рокiв. Ранком цього ж дня на да-
чi наступив на цвях i травмував праву
стопу. Даних про попереднi вакцинацiї
вiдсутнi. Об’єктивно: стан задовiльний.
Права стопа незначно набрякла, на пi-
дошвi колота рана. З метою запобiган-
ня можливого розвитку правця насам-
перед потрiбно:

A. В/м ввести 1 мл правцевого анатокси-
ну, 3000 МО протиправцевої сироватки
B. В/м ввести 3000 МО протиправцевої
сироватки
C. Обробити рану мильним розчином
D. В/м ввести 0,5 мл правцевого анато-
ксину
E. Призначити курс антибiотикотерапiї

115. Хворий 27-ми рокiв скаржиться
на бiль у правому оцi, що посилює-
ться вночi, зниження зору, свiтлобоя-
знь, сльозотеча. Тиждень тому пере-
хворiв на грип. Об’єктивно: очна щi-
лина звужена, зiниця вузька, колiр рай-
дужної оболонки змiнений, опалесцен-
цiя вмiсту передньої камери. Циклiчна
болiснiсть. Який найбiльш iмовiрний дi-
агноз?

A. Iридоциклiт
B. Iрит
C. Кератит
D. Кон’юнктивiт
E. Дакрiоденiт

116. Дитина 3 рокiв хворiє 3-й день: тем-

пература 38 − 38, 5oC, незначний бiль
при ковтаннi, збiльшенi передньошийнi
лiмфовузли. При оглядi: пiднебiннi ми-
гдалики набряклi, їх поверхня вкрита
бiлувато-сiрими нальотами з гладень-
кою поверхнею, якi щiльно зв’язанi з
прилеглими тканинами. Встановлено
дiагноз дифтерiї. Який процес лежить
в основi утворення дифтеритичних на-
льотiв?

A. Фiбринозне запалення
B. Гнiйне запалення
C. Катаральне запалення
D. Некротичний процес
E. Дистрофiчний процес

117. У новонародженого, що народився
в результатi стрiмких пологiв, спосте-
рiгається парез м’язiв кистi. Хапальний
рефлекс вiдсутнiй, не вдається викли-
кати долонно-ротовий рефлекс. Чутли-
вiсть кистi вiдсутня. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Парез Дежерiн-Клюмпке
B. Парез Дюшена-Ерба
C. Тотальне ураження плечового спле-
тення
D. Парез дiафрагми
E. Синдром Горнера-Бернара

118. Хвора 30-ти рокiв в психiатрично-
му вiддiленнi демонстративна, вередли-
ва, балакуча, постiйно привертає до се-
бе увагу оточуючих. Скаржиться на бо-
лi у всьому тiлi. Побачивши лiкаря -
стогне, хватається за голову, голосить,
демонструє неможливiсть ходити, три-
мається за оточуючi предмети. Наодин-
цi вiльно ходить по палатi, спiває, на-
кладає макiяж. Визначте стан хворої:

A. Iстеричний невроз
B. Невроз нав’язливих станiв
C. Iпохондричний розвиток особистостi
D. Шизофренiя
E. Манiакально-депресивний психоз

119. Хворий 30-ти рокiв надiйшов у при-
ймальне вiддiлення пiсля автомобiльної
аварiї зi скаргами на задишку, бiль у лi-
вому боцi. На оглядовiй рентгеногра-
мi органiв грудної клiтки визначається
просторе просвiтлення лiвого легене-
вого поля з вiдсутнiстю легеневого ма-
люнка, змiщення органiв середостiння
вправо. Лiва легеня притиснута до лiво-
го кореня, дiафрагма змiщена на одне
мiжребер’я донизу, синуси контурую-
ться чiтко. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
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A. Пневмоторакс
B. Гемоторакс
C. Забiй легенi
D. Пневмогемоторакс
E. Пошкодження дiафрагми

120. Хворий 81-го року скаржиться на
постiйне видiлення сечi краплями, вiд-
чуття розпирання внизу живота. Об’є-
ктивно: над лобком кулеподiбне випи-
нання, над яким перкуторно визначає-
ться притуплення, позитивний надлоб-
ковий поштовх. Який симптом спосте-
рiгається у хворого?

A. Парадоксальна iшурiя
B. Неутримання сечi
C. Дизурiя
D. Енурез
E. Полакiурiя

121. Хворий 50-ти рокiв звернувся зi
скаргами на пiдвищення температури
тiла до 39oC, пульсуючий бiль та при-
пухлiсть правої кистi. Напередоднi уко-
лов кисть риб’ячою кiсткою. При огля-
дi вiдмiчається набряк i рiзкий бiль у
долонi та в дiлянцi пiдвищення I паль-
ця кистi. Окрiм цього вiдзначається на-
бряк м’яких тканин тилу кистi, почер-
вонiння шкiри та рiзкий бiль при рухах
пальцiв. Яке захворювання у пацiєнта?

A. Флегмона правої кистi
B. Карбункул кистi
C. Бешиха кистi
D. Сухожилковий панарицiй I пальця
кистi
E. Стороннє тiло кистi

122. У мiстi на вибiрковiй сукупностi
вивчався вплив викидiв у повiтря вiдхо-
дiв металургiйного виробництва на за-
хворюванiсть на обструктивний брон-
хiт. Розрахований коефiцiєнт кореляцiї
становив +0,79. Оцiнiть силу i напрямок
зв’язку:

A. Прямий, сильний
B. Зворотнiй, сильний
C. Прямий, середнiй
D. Зворотнiй, середнiй
E. -

123. Службовець хворiє 4 мiсяцi, необхi-
дно подальше лiкування, хворий непра-
цездатний. Хто уповноважений прово-
дити експертизу непрацездатностi да-
ного хворого?

A. Медико-соцiальна експертна комiсiя
B. Лiкарсько-консультативна комiсiя
C. Лiкуючий лiкар iз завiдувачем вiддi-
лення
D. Головний лiкар лiкувально-
профiлактичного закладу
E. Заступник головного лiкаря по екс-
пертизi непрацездатностi

124. У чоловiка 43-х рокiв при прове-
деннi медичного огляду об’єктивно ви-
явленi блiдiсть шкiри i слизових оболо-
нок, згладженiсть сосочкiв язика, попе-
речна посмугованiсть нiгтiв, трiщини у
кутиках рота, тахiкардiя. У кровi: Hb-
90 г/л, анiзоцитоз, пойкiлоцитоз. Най-
бiльш iмовiрним причинним фактором
даного стану є недостатнє надходження
до органiзму:

A. Залiза
B. Мiдi
C. Цинку
D. Магнiю
E. Селену

125. Хвора 29-ти рокiв скаржиться на
вiдсутнiсть менструацiї протягом ро-
ку, швидку втомлюванiсть, гiпотонiю
з синкопальними станами зниження па-
м’ятi, сухiсть шкiри. З анамнезу вiдо-
мо, що 1,5 роки тому в II перiодi поло-
гiв була значна кровотеча, проведено
екстирпацiю матки, гемотрансфузiю,
знаходилася на ШВЛ 3 доби. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Синдром Шиєна
B. Синдром Чiарi-Фромеля
C. Синдром Фарбса-Олбрайта
D. Синдром Аронце дель Кастiллiо
E. Адреногенiтальний синдром

126. При термiнi гестацiї 32 тижнi у
вагiтної почались передчаснi пологи.
Перейми через 10-15 хвилин, по 15-20
сек. Серцебиття плоду ясне, ритмiчне
- 145/хв. При пiхвовому дослiдженнi
шийка матки вкорочена, зовнiшнє вi-
чко розкрите на 1,5 см, плiдний мiхур
цiлий, передлежить голiвка, видiлен-
ня слизовi, температура тiла 36, 5oC. У
кровi: без вiдхилень. У мазку з пiхви 4-5
лейкоцитiв у п/з. Яка акушерська та-
ктика?
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A. Токолiз. Профiлактика дистрес-
синдрому плоду
B. Спазмолiтики, анальгетики
C. Пологи вести через природнi полого-
вi шляхи
D. Операцiя кесарського розтину
E. Дати внутрiшньовенний наркоз для
зняття пологової дiяльностi

127. Громадянин зловживає спиртними
напоями, пропиває майно i заробiтну
плату, чим ставить себе, свою дружи-
ну i двох неповнолiтнiх дiтей у важке
матерiальне становище. Був на облi-
ку в наркологiчному диспансерi за мi-
сцем проживання. Дружина звернулася
до свого сiмейного лiкаря за порадою,
з якою заявою до суду вона має право
звернутися?

A. Про обмеження цивiльної дiєздатно-
стi чоловiка
B. Про визнання чоловiка недiєздатним
C. Про визнання чоловiка частково
дiєздатним
D. Про визнання чоловiка неправозда-
тним
E. Про визнання чоловiка непрацезда-
тним

128. Аналiз проб ґрунту, вiдiбраних з
шару 0-20 см, на земельнiй дiлянцi, вiд-
веденiй пiд житлову забудову, показав,
що кiлькiсть кишкових паличок (клi-
тин в 1 г ґрунту) становить 15, ентеро-
кокiв - 9, титр perfringens - 0,1, санiтарне
число - 0,99, нежиттєздатних форм яєць
гельмiнтiв (екземплярiв в 1 кг ґрунту) -
5. Який з перелiчених показникiв не вiд-
повiдає гiгiєнiчним нормативам i вка-
зує на необхiднiсть оздоровлення ґрун-
ту на цiй земельнiй дiлянцi?

A. Кiлькiсть кишкових паличок
B. Наявнiсть нежиттєздатних форм яєць
гельмiнтiв
C. Кiлькiсть ентерококiв
D. Титр perfringens
E. -

129. Родина мешкає в районному цен-
трi, що належить до зони радiацiйно-
го забруднення. Дитина шести рокiв
хворiла на ГРВI протягом 19-ти днiв.
Лiкувалася амбулаторно. За дитиною
доглядала мама, працiвниця кафе. Ви-
значте порядок проведення експертизи
непрацездатностi:

A. Листок непрацездатностi видається
на весь термiн захворювання дитини
B. Листок непрацездатностi видається
загалом на 14 днiв, пiсля чого – довiдка
по догляду
C. Листок непрацездатностi не видає-
ться, тiльки довiдка по догляду на весь
термiн
D. Листок непрацездатностi видається
на 14 днiв, пiсля чого жодного докумен-
ту не видається
E. Листок непрацездатностi видається
на 7 днiв, пiсля чого довiдка по догляду

130. Дитинi 12 рокiв. Скарги на ту-
пий ниючий бiль у епiгастрiї та правiй
пiдребернiй дiлянцi, який посилюється
пiсля прийому жирної або смаженої
їжi, головний бiль, загальну слабкiсть,
нудоту, пiдвищення температури тiла
до субфебрильних цифр. При пальпа-
цiї живота вiдмiчається резистентнiсть
м’язiв у правiй пiдребернiй дiлянцi, по-
зитивнi симптоми Кера, Ортнера, Мер-
фi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний холецистит
B. Гострий апендицит
C. Вiрусний гепатит
D. Гострий гастрит
E. Гострий панкреатит

131. У дiвчинки 10-ти мiсяцiв, яка стра-
ждає на тривалий, з частими рецидива-
ми, кашель, клiнiчно була запiдозрена
легенева форма муковiсцидозу. Який
дiагностичний метод доцiльно викори-
стати для його пiдтвердження?

A. Хлориди поту
B. Уреазний тест
C. Копрограма
D. Рентгенографiя органiв грудної клi-
тки
E. Протеїнограма

132. Хворого 47-ми рокiв почав турбу-
вати стискаючий бiль за грудниною, що
виникає пiд час ходи на 700-800 м. Один
раз на тиждень випиває 2 л пива. Арте-
рiальна гiпертензiя впродовж останнiх
7-ми рокiв. Об’єктивно: Ps- 74/хв. АТ-
120/80 мм рт.ст. При проведеннi ВЕМ
на навантаженнi 75 Вт зареєстровано
депресiю сегмента ST на 2 мм нижче
iзолiнiї у V 4 − V 6. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?
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A. Стенокардiя напруги, II функцiо-
нальний клас
B. Стенокардiя напруги, III функцiо-
нальний клас
C. Стенокардiя напруги, IV функцiо-
нальний клас
D. Вегето-судинна дистонiя за гiперто-
нiчним типом
E. Алкогольна кардiомiопатiя

133. Пацiєнт 18-ти рокiв хворiє з ран-
нього дитинства. У кровi: Нb- 110 г/л,
ер.- 3,9·1012/л, КП- 0,8, лейк.- 6,0·109/л;
ШЗЕ- 30 мм/год. Коагулограма: про-
тромбiновий iндекс 95%, ретракцiя
кров’яного згортка 50%, час згортан-
ня кровi - через 40 хвилин не вiдбулось,
тривалiсть кровотечi - 3 хвилини. Якi
механiзми лежать в основi патогенезу
даного захворювання?

A. Недостатнiсть у кровi антигемофiль-
ного глобулiну А
B. Дефiцит вiтамiну С
C. Наявнiсть специфiчних антитiл до
ендотелiальних стiнок судин
D. Iмунне пригнiчення кiсткового мозку
E. Екзогенний дефiцит залiза

134. Жiнка 60-ти рокiв протягом остан-
нього року стала вiдзначати слабкiсть,
запаморочення, швидку втомлюва-
нiсть. Останнiм часом - задишка, па-
рестезiї. Об’єктивно: шкiра та слизовi
оболонки блiдi з iктеричним вiдтiнком.
Сосочки язика згладженi. Печiнка, се-
лезiнка у краю реберної дуги. У кровi:
Hb- 70 г/л, ер.- 1, 7 · 1012/л, КП- 1,2, ма-
кроцити. Призначення якого препара-
ту є патогенетично обґрунтованим?

A. Вiтамiн B12

B. Вiтамiн B6

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

135. Чоловiк 27-ми рокiв скаржиться
на задишку, свербiж i вiдчуття набря-
ку обличчя, що виникли 25 хвилин то-
му, Їв ракiв та пив пиво. Стан прогре-
сивно погiршується. Об’єктивно: збу-
джений. Обличчя одутле, щоки та гу-
би збiльшенi у розмiрi. ЧД- 28/хв., чу-
тнi свистячi хрипи на вдиху та видиху,
при аускультацiї легень провiднi шуми,
максимум над грудниною. Тони серця
гучнi, ЧСС=Ps=108/хв., АТ- 150/90 мм
рт.ст. Найбiльш iмовiрною причиною
задишки є:

A. Набряк гортанi
B. Спазм бронхiв
C. Гiпертонiчний криз
D. Нейроциркуляторна дистонiя
E. Алкогольне сп’янiння

136. Аналiз органiзацiї медичної допо-
моги у обласному центрi показав, що
кожен рiк бiля 12% пацiєнтiв отриму-
ють стацiонарну допомогу при захво-
рюваннях, що не потребують цiлодобо-
вого нагляду та iнтенсивного догляду.
Якi органiзацiйнi перетворення найдо-
цiльнiше провести для вирiшення даної
проблеми?

A. Розвиток стацiонарозамiнюючих
видiв допомоги
B. Змiна статуту амбулаторно-
полiклiнiчних закладiв
C. Розвиток первинної медико-
санiтарної допомоги
D. Структурна перебудова спецiалiзова-
ної допомоги
E. Змiцнення матерiально-технiчної
бази стацiонарiв

137. Доношений новонароджений з ма-
сою тiла 4500 г народився в асфiксiї з
оцiнкою за шкалою Апгар 4-6 балiв. В
пологах утруднене виведення плечово-
го поясу. У неврологiчному статусi за-
гальномозковi розлади, виявлений то-
тальний верхнiй млявий парез – рука
атонiчна, пронована, не викликаються
рефлекси - хапальний, Бабкiна, Моро.
Укажiть сегменти ураження спинного
мозку:

A. �V - ThI

B. �I - �II

C. �III - �IV

D. ThI - ThV

E. ThV I - ThV ��

138. Жiнка 57-ми рокiв скаржиться на
вiдчуття стиснення у стравоходi, серце-
биття, утруднення дихання при прийомi
твердої їжi, iнодi з’являється блюван-
ня повним ротом, вночi - симптом "мо-
крої подушки". Хворiє близько 6-ти мi-
сяцiв. Об’єктивно: температура - 39oC,
зрiст - 168 см, вага - 72 кг, Ps- 76/хв., АТ-
120/80 мм рт.ст. Рентгенологiчно: стра-
вохiд значно розширений, у кардiальнiй
частинi - звужений. Яка патологiя най-
бiльш iмовiрно викликала дисфагiю у
хворої?
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A. Ахалазiя кардiї
B. Первинний езофагоспазм
C. Грижа стравохiдного отвору дiафра-
гми
D. Рак стравоходу
E. Рефлюкс-езофагiт

139. Хворий 62-х рокiв скаржиться на
втрату 10 кг ваги за 2 мiсяцi, появу
сечi кольору "м’ясних помиїв", бiль у
поперековiй дiлянцi, пiдвищення тем-
ператури до 39oC. При пальпацiї лiвої
нирки скаржиться на бiль. У кровi: ер.-
2, 8 · 1012/л, Hb- 90 г/л, лейк.- 8, 8 · 109/л,
ШОЕ- 42 мм/год. У сечi: питома вага -
1018, бiлок - 0,66 г/л, еритроцити на все
поле зору. Який попереднiй дiагноз?

A. Пухлина нирки
B. Карбункул нирки
C. Туберкульоз нирки
D. Гострий гломерулонефрит
E. Сечокам’яна хвороба

140. У пацiєнта 54-х рокiв м’яка первин-
на артерiальна гiпертензiя, IХС: стено-
кардiя напруги II ФК, СН II ст. Супу-
тнiй дiагноз: гастроезофагеальна ре-
флюксна хвороба, ерозивний езофа-
гiт II стадiя. Постiйний прийом якого
з препаратiв може викликати у хворо-
го посилення проявiв гастроентероло-
гiчної патологiї?

A. Iзосорбiду динiтрат
B. Метопролол
C. Еналаприлу малеат
D. Омепразол
E. Гiдрохлортiазид

141. Хворому 78-ми рокiв з аденомою
передмiхурової залози виконано гри-
жосiчення з приводу прямої пахвин-
ної грижi. Пiсля операцiї вiдсутнє се-
човипускання. Над лоном визначається
збiльшений сечовий мiхур. Що необхi-
дно виконати?

A. Катетеризацiя сечового мiхура
B. Покласти на дiлянку сечового мiхура
холод
C. Призначити УВЧ на пiсляоперацiйну
рану
D. Призначити внутрiшньом’язово про-
зерин
E. Призначити пiдшкiрно спазмолiтики

142. На першу добу пiсля операцiї з при-
воду дифузного токсичного зобу у хво-
рої виникли скарги на утруднення ди-
хання, холодний пiт, слабкiсть. Об’є-
ктивно: шкiра блiда, температура тi-
ла 38, 5oC, ЧДР- 25/хв., Ps- 110/хв., АТ-

90/60 мм рт.ст. Яке ускладнення ранньо-
го пiсляоперацiйного перiоду розвину-
лося у хворої?

A. Тиреотоксичний криз
B. Гiпотиреоїдний криз
C. Пiсляоперацiйна тетанiя
D. Гострий тиреоїдит
E. Стиснення трахеї гематомою

143. Першовагiтну госпiталiзовано зi
скаргами на головнi болi. Жiночу кон-
сультацiю не вiдвiдувала. Встановле-
но термiн вагiтностi 35-36 тижнiв. АТ-
180/120 мм рт.ст. праворуч, 140/90 мм
рт.ст. лiворуч, набряки нижнiх i верхнiх
кiнцiвок. У сечi: бiлок 3,97 г/л, гiалiно-
вi та зернистi цилiндри. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Прееклампсiя тяжкого ступеня
B. HELLP-синдром
C. Прееклампсiя середнього ступеня
D. Прееклампсiя легкого ступеня
E. Поєднаний НПГ-гестоз

144. Хвора 45-ти рокiв висловлює скар-
ги на головний бiль, серцебиття, сти-
скаючий бiль за грудниною. Протягом
семи рокiв хворiє на гiпертонiчну хво-
робу. Пiд час лiкування з’явились на-
бряки нижнiх кiнцiвок. Лiкар припу-
стив побiчну дiю лiкiв. Який з перера-
хованих препаратiв мiг викликати таку
реакцiю?

A. Фелодипiн
B. Лiзиноприл
C. Метопролол
D. Iрбесартан
E. Небiволол

145. Робiтниця заводу з обробки шкi-
ри, стаж роботи у контактi iз урсо-
лом 12 рокiв, скаржиться на виражений
свербiж шкiри. Об’єктивно: на кистях
i пальцях рук, передплiччях, обличчi i
шиї наявнi симетричнi папульознi полi-
морфнi висипання. Стан погiршується
пiсля роботи, у вихiднi днi та пiд час
вiдпустки почуває себе краще. Що iз
перелiченого слiд застосувати у даному
випадку?

A. Антигiстамiннi препарати
B. Дезинфiкуючi розчини
C. Препарати сiрки
D. Радiоактивнi iзотопи
E. Рентгенотерапiя

146. Хвора 45-ти рокiв доставлена ма-
шиною швидкої допомоги зi скарга-
ми на рiзку загальну слабкiсть, нудо-
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ту, блювання, бiль у животi. Останнiм
часом вiдзначає зниження апетиту, сху-
днення. Об’єктивно: гiперпiгментацiя
шкiри, АТ- 70/45 мм рт.ст., брадикардiя.
В додаткових дослiдженнях знижений
вмiст альдостерону, кортизолу в кровi,
знижена екскрецiя 17-КС та 17-ОКС з
сечею, гiпонатрiємiя, гiпохлоремiя, гi-
покалiємiя. Якi лiкувальнi заходи по-
трiбно вжити?

A. Призначення глюкокортикоїдiв, мi-
нералокортикоїдiв, дiєти з пiдвищеним
вмiстом кухарської солi
B. Призначення дiєтотерапiї з пiдвище-
ним вмiстом кухарської солi
C. Призначення преднiзолону
D. Призначення альдостерону
E. Призначення iнсулiну

147. Хворий 35-ти рокiв скаржиться на
бiль у верхнiй третинi плеча, який по-
силюється вночi. Об’єктивно: помiрний
набряк у верхнiй третинi плеча, шкiра
над ним пiдвищеної температури, бо-
лiснiсть пiд час пальпацiї, обмеження
рухiв у плечовому суглобi. На рентге-
нограмах - дiлянка деструкцiї плечової
кiстки у метадiафiзарному вiддiлi з яви-
щами гомiлкового перiоститу (спiкули)
i вiдшаруванням окiстя у виглядi "да-
шка". Встановiть попереднiй дiагноз:

A. Остеогенна саркома
B. Остеома
C. Гемангiома
D. Хондробластома
E. Хондрома

148. На 8-му добу життя у дитини, яка
народилась у строк, з масою 3500 г,
пiднялась температура тiла до 37, 5oC,
стала мляво брати груди. Дитина була
прикладена до грудей матерi на 3-тю
добу в зв’язку з пiсляпологовим ендо-
метритом у матерi. Об’єктивно: дити-
на активна. На шкiрi грудей, живота,
стегон виявленi поверхневi в’ялi пухирi
числом 10, дiаметром 5-10 мм, з мутним
вмiстом. Деякi з них зруйнувались, при
цьому з’явилась яскраво-рожева по-
верхня. З боку внутрiшнiх органiв змiн
немає. Вкажiть найбiльш iмовiрний дi-
агноз:

A. Пухирчатка новонароджених
B. Везикулопустульоз
C. Ексфолiативний дерматит Рiттера
D. Синдром Лайєла
E. Iнфiкована попрiлiсть

149. При профiлактичному ультразву-

ковому обстеженнi органiв черевної
порожнини в середнiй школi у ученицi
5-го класу (11 рокiв) лiва нирка вiзуа-
лiзується на 3 см нижче за норму, нор-
мальних розмiрiв, форми та структу-
ри, контрлатеральна нирка в типовому
мiстi не виявлена. Попереднiй дiагноз:
уроджена аномалiя розвитку нирок, ди-
стопiя лiвої нирки, вiдсутнiсть правої
нирки або її тазова дистопiя. Який ме-
тод променевої дiагностики доцiльно
застосувати для встановлення остато-
чного дiагнозу та визначення функцiо-
нальної здатностi обох нирок?

A. Динамiчна реносцинтiграфiя
B. Радiоiммуний аналiз
C. Радiонуклiдна ренографiя
D. Термографiя
E. Екскреторна урографiя

150. У хворої 54-х рокiв на оглядовiй
рентгенограмi органiв грудної поро-
жнини злiва паратрахеально виявленi
множиннi утворення розмiрами вiд 2 до
4 см в дiаметрi. Скарги на покашлюван-
ня та задишку при незначних фiзичних
навантаженнях. В анамнезi рак моло-
чної залози пiсля радикальної терапiї 5
рокiв тому. Дiагноз: пролонгацiя хворо-
би, метастатичне ураження легень. Яку
тактику терапiї слiд обрати?

A. Палiативна хiмiо- та променева
терапiя
B. Операцiйне втручання
C. Радикальна хiмiотерапiя
D. Протизапальна антибактерiальна
терапiя
E. Радикальна променева терапiя

151. Лiкар швидкої допомоги прибув на
виклик до особи, яку родичi витягли
iз зашморгу. Об’єктивно: вiдсутнiсть
пульсу на сонних артерiях, вiдсутнiсть
свiдомостi, самостiйного дихання, кор-
неальних рефлексiв та наявнiсть тру-
пних плям на спинi i заднiй поверхнi кiн-
цiвок. За якими ознаками можна кон-
статувати настання смертi?

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

152. Хворий 48-ми рокiв звернувся до
лiкаря зi скаргами на бiль у попереку.
Хворiє 3 дня пiсля переохолодження.
Пiсля огляду лiкар поставив дiагноз: го-
стрий попереково-крижовий радикулiт.
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Якi лiки слiд призначити хворому?

A. Нестероїднi протизапальнi засоби
B. Кортикостероїди
C. Вiтамiни
D. Антибактерiальнi
E. Десенсибiлiзуючi

153. Хворий 67-ми рокiв перебуває на
стацiонарному лiкуваннi у протитубер-
кульозному диспансерi впродовж двох
мiсяцiв з приводу рецидиву туберку-
льозу (24.02.2005) S6 лiвої легенi (iн-
фiльтративний). Хворому призначено
наступне лiкування: iзонiазид + рифам-
пiцин + стрептомiцин + пiразинамiд +
етамбутол. У хворого з’явились скар-
ги на диплопiю, обмеження поля зору.
Який з вищезазначених препаратiв ви-
кликав таку побiчну дiю?

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

154. Повторновагiтна 24-х рокiв з Rh-
негативним типом кровi знаходиться
пiд наглядом перинатолога. В анамнезi:
у попереднiх пологах проведене ручне
вiддiлення плаценти з приводу крово-
течi у III перiодi. В 36 тижнiв вагiтностi
пiдвищився титр антитiл з 1:16 до 1:64.
При УЗД - потовщення плаценти i спо-
вiльнення рухiв плода. З якою часто-
тою в подальшому необхiдно проводи-
ти дослiдження кровi на Rh-антитiла?

A. Щоденно до розродження
B. 1 раз на тиждень
C. 1 раз на 2 тижнi
D. 1 раз на 3 тижнi
E. Перед пологами

155. Хвора 49-ти рокiв госпiталiзова-
на зi скаргами на слабкiсть, жовтяни-
цю, свербiж шкiри. Захворiла 2,5 мiсяцi
тому. При госпiталiзацiї – значна жов-
тяниця. Печiнка не пальпується. Жов-
чний мiхур збiльшений, безболiсний.
Бiлiрубiн кровi - 190 мкмоль/л, за раху-
нок прямого. Кал ахолiчний. Яка най-
бiльш iмовiрна причина жовтяницi?

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

156. В операцiйнiй обласної клiнiчної
лiкарнi проведено вимiрювання мiкро-

клiматичних показникiв. Результати
проведених дослiджень: середня тем-
пература повiтря складає 22oC, вiдно-
сна вологiсть повiтря - 48%, швидкiсть
руху повiтря - 0,1 м/с. Дайте гiгiєнiчну
оцiнку мiкроклiмату операцiйної:

A. Мiкроклiмат комфортний
B. Мiкроклiмат дискомфортний
C. Мiкроклiмат дискомфортний з пiдви-
щеною вологiстю
D. Мiкроклiмат дискомфортний охоло-
джуючий
E. Мiкроклiмат дискомфортний з пiдви-
щеною швидкiстю руху повiтря

157. У 12-рiчної дитини протягом 6-
ти мiсяцiв перiодично з’являється ли-
хоманка до 38, 5oC, кашель, задишка,
одноразово кровохаркання. БЦЖ-
рубець вiдсутнiй. Дiдусь хворiє на ту-
беркульоз. В легенях - розсiянi сухi та
рiзнокалiбернi вологi хрипи. Рентге-
нологiчно: однотипна рiвномiрна дрi-
бновогнищева iнфiльтрацiя легень, у
верхнiх частках тонкостiнна каверна
iз слабковираженою перифокальною
iнфiльтрацiєю. Яке захворювання най-
бiльш iмовiрне?

A. Туберкульоз легень
B. Вогнищева пневмонiя
C. Хронiчний бронхiт
D. Бронхiальна астма
E. Синдром Хамана-Рiча

158.Гiрничий робiтник очисного вибою
37-ми рокiв пiсля довготривалого виму-
шеного зiгнутого положення тулуба у
шахтi вiдчув iнтенсивний, стрiляючого
характеру бiль у поперековому вiддiлi
хребта, який поширювався вниз у лiву
ногу до пiдколiнної ямки. Рухи хреб-
та у поперековiй дiлянцi рiзко обме-
женi. Позитивний симптом Ласега злi-
ва. Пальпаторна болючiсть параверте-
бральних точок L5-S1. Сухожилковi ре-
флекси на нижнiх кiнцiвках - знижений
лiвий ахiловий рефлекс. Гiпотонiя м’я-
зiв лiвого стегна i гомiлки. Встановiть
попереднiй клiнiчний дiагноз:

A. Попереково-крижова радикулопатiя
B. Ниркова колiка
C. Спiнальний iнсульт
D. Перелом поперекового хребця
E. Транзиторна iшемiчна атака

159. Хворий 18-ти рокiв скаржиться на
припухлiсть правого гомiлковоступне-
вого суглоба, обмеження рухливостi,
болi, що посилюються пiд час ходи. В
анамнезi "вiраж"туберкулiнових проб
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у 7-рiчному вiцi. Лiкування не приймав
через вiдмову батькiв. Рентгенологi-
чно: дистальне епiметафiзне вогнище з
деструкцiєю епiфiзу великогомiлкової
кiстки, суглобова щiлина рiзко звуже-
на. Реакцiя Манту з 2 ТО- 18 мм. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Туберкулiновий остит правого гомiл-
ковоступневого суглоба
B. Епiфiзарний остеомiєлiт
C. Саркома правого гомiлковоступнево-
го суглоба
D. Сифiлiс правого гомiлковоступнево-
го суглоба
E. Травматичний артрит

160. Дитина 5-ти рокiв пiвроку тому
була оперована з приводу УВС. Скар-
ги на лихоманку впродовж 3-х тижнiв,
бiль у дiлянцi серця, м’язах та кiстках.
При оглядi - шкiра кольору "кави з мо-
локом", аускультативно - систолiчний
шум в дiлянцi серця з шумом в III-IV
мiжребер’ї. На кiнчиках пальцiв вста-
новлено плями Джейнуеля. Який попе-
реднiй дiагноз?

A. Iнфекцiйний ендокардит
B. Сепсис
C. Неревматичний кардит
D. Гостра ревматична лихоманка
E. Черевний тиф

161. Третя доба пiсля 1-х термiнових
нормальних пологiв. Дитина на сумi-
сному перебуваннi, природньому виго-
довуваннi. Об’єктивно: загальний стан
задовiльний. Температура 36, 4oC, Ps-
80/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст. Молочнi за-
лози м’якi, безболiснi. Лактацiя помiр-
на, вiдтiк молока не утруднений. Матка
щiльна, дно матки на 3 п/п нижче пупка.
Лохiї кров’янисто-серознi, у помiрнiй
кiлькостi. Оцiнiть динамiку зворотного
розвитку матки:

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

162. У електрозварювальника зi ста-
жем роботи 15 рокiв пiд час медично-
го огляду виявлено сухi хрипи в нижнiх
вiддiлах легень. На рентгенограмi спо-
стерiгаються дифузнi вузлики розмi-
ром 3-4 мм в середнiх i нижнiх вiддiлах
легень. Яке захворювання можна запi-
дозрити?

A. Металоконiоз
B. Силiкоз
C. Силiкатоз
D. Карбоконiоз
E. Бронхiт

163. Сiмейний лiкар на виклику засвiд-
чив смерть. На пiдставi якого медично-
го документу реєструється цей випадок
смертi та в який максимальний термiн
має вiдбутись реєстрацiя смертi в РАГ-
Сi?

A. Лiкарське свiдоцтво про смерть.
Термiн - 3 доби
B. Лiкарське свiдоцтво про смерть.
Термiн - 7 дiб
C. Лiкарське свiдоцтво про смерть.
Термiн - 1 мiсяць
D. Медична довiдка про смерть. Термiн -
3 доби
E. Медична довiдка про смерть. Термiн -
3 мiсяцi

164. Хворий 19-ти рокiв скаржиться
на серцебиття та задуху при фiзично-
му навантаженнi. Об’єктивно: межi
серця змiщенi вправо. При аускульта-
цiї вислуховуються систолiчний шум
у II-III мiжребер’ї злiва вiд груднини,
акцент II тону на легеневiй артерiї, iно-
дi шум Грехем-Стiла. На ЕКГ фiксую-
ться ознаки гiпертрофiї правого шлу-
ночка та блокада правої нiжки пучка
Гiса. Яка найбiльш iмовiрна патологiя
зумовила таку картину?

A. Передсердний септальний дефект
B. Вiдкрита артерiальна протока
C. Дефект мiжшлуночкової перегород-
ки
D. Стеноз легеневої артерiї
E. Тетрада Фалло

165. Пацiєнтка 35-ти рокiв звернулась
до лiкаря жiночої консультацiї з питан-
ням: що можна зробити для настання
вагiтностi. Iз анамнезу: перенесла двi
операцiї з приводу позаматкової вагi-
тностi, обидвi матковi труби видаленi
при операцiях. Якi можливi методи лi-
кування безплiддя у жiнки слiд застосу-
вати?

A. Екстракорпоральне заплiднення
B. Iндукцiя овуляцiї
C. Оперативна лапароскопiя
D. Сурогатне материнство
E. Iнсемiнацiя спермою чоловiка

166. Хворий страждає на дисемiнова-
ний туберкульоз легень 5 рокiв. Остан-
нiм часом з’явилися бiль у поперековiй
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дiлянцi, частi сечовипускання. У сечi:
кисла реакцiя, протеїнурiя; при бакте-
рiоскопiї мазка сечi - кислотостiйкi ба-
ктерiї. Яке ураження нирок у цього хво-
рого?

A. Туберкульоз нирок
B. Амiлоїдоз
C. Гломерулонефрит
D. Пiєлонефрит
E. Гiдронефроз

167. Жiнка 30-ти рокiв звернулася до
лiкаря зi скаргами на свербiж шкiри,
який посилюється увечерi i турбує її
вже тиждень. Патологiчний процес по-
ширюється з кистей на шкiру живота,
сiдниць, лобка. Об’єктивно: полiмор-
фний висип, що складається з дрiбних
парних мiхурцiв, цяткових папул, ек-
скорiацiй, розчухiв, запальних папул
червоно-коричневого кольору. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Короста
B. Педикульоз
C. Нейродермiт
D. Дисгiдротична екзема
E. Контактно-алергiйний дерматит

168. У населеному пунктi планується
будiвництво багатопрофiльної лiкарнi
на 500 лiжок. Де на лiкарнянiй дiлянцi
необхiдно розмiстити полiклiнiку?

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

169. При вивченнi санiтарно-гiгiєнiчних
умов у 4-х лiжковiй терапевтичнiй па-
латi встановлено: площа палати - 30
м2, висота - 3,2 м, температура повiтря
+20oC, вологiсть - 55%, швидкiсть руху
повiтря - 0,1 м/с, свiтловий коефiцiєнт
(СК) - 1:5, коефiцiєнт природної освi-
тленостi (КПО) - 0,6%, вмiст дiоксиду
вуглецю у повiтрi - 0,1%. Який з пока-
зникiв не вiдповiдає гiгiєнiчним вимо-
гам?

A. Коефiцiєнт природної освiтленостi
(КПО)
B. Швидкiсть руху повiтря
C. Свiтловий коефiцiєнт (СК)
D. Вмiст дiоксиду вуглецю у повiтрi
E. Площа палати

170. Вагiтна 25-ти рокiв в термiнi 38-

39 тижнiв, яка проживає в сiльськiй мi-
сцевостi, звернулась до акушерки сiль-
ського ФАПу iз скаргами на переймо-
подiбнi болi в низу живота та попере-
ковiй дiлянцi. Яку допомогу має надати
медпрацiвник?

A. Госпiталiзувати жiнку в районну
лiкарню, пологове вiддiлення
B. Спостерiгати протягом доби
C. Госпiталiзувати жiнку в обласну
лiкарню, пологове вiддiлення
D. Ввести спазмолiтичний засiб
E. Заспокоїти жiнку

171. Хворого госпiталiзовано з пiдо-
зрою на гостру кишкову непрохiднiсть.
Який з методiв дослiдження буде най-
бiльш iнформативним для пiдтвер-
дження дiагнозу?

A. Оглядова рентгенографiя органiв
черевної порожнини
B. Лапароцентез
C. Лапароскопiя
D. УЗД
E. ФГДС

172. Хвора 38-ми рокiв скаржиться на
"припливи"i вiдчуття жару, якi повто-
рюються до 5 разiв на добу, голов-
ний бiль у потиличнiй дiлянцi з пiдви-
щенням артерiального тиску, серцебит-
тя, запаморочення, швидку втомлюва-
нiсть, дратiвливiсть, погiршення пам’я-
тi. 6 мiсяцiв тому проведена операцiя в
об’ємi екстирпацiї матки з придатками.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Пiслякастрацiйний синдром
B. Передменструальний синдром
C. Раннiй патологiчний клiмакс
D. Вторинна психогенна аменорея
E. Фiзiологiчна пременопауза

173. 3 днi назад у хлопчика з-пiд нiгтьо-
вої пластинки видалено стороннє тiло.
Через 2 днi з’явився рiзкий пульсуючий
бiль у кiнцi нiгтьової фаланги, особли-
во при натисканнi, гiперемiя нiгтьового
валика, пiднялась температура тiла до
37, 5�C; колiр нiгтьової пластинки не
змiнився. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

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

174. Пiд час огляду пацiєнта 32-х ро-
кiв, з надлишковою вагою, шкiра мiж-
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пальцевих дiлянок обох ступнiв ерите-
матозна, мацерована, дрiбно лущиться,
у складках мiж V, IV та III пальцями є
поодинокi трiщини, що мокнуть. Тур-
бує незначний свербiж. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Епiдермомiкоз
B. Рубромiкоз
C. Алергiчний дерматит
D. Стрептодермiя
E. Мiкробна екзема

175.Внаслiдок вибуху цистерни з бензо-
лом на хiмiчному заводi наявнi загиблi
та пораненi у великiй кiлькостi (понад
50 осiб) з опiками, механiчними трав-
мами та отруєннями. Вкажiть основнi
елементи, якi передбачає лiкувально-
евакуацiйне забезпечення населення в
цiй ситуацiї:

A. Сортування, надання медичної допо-
моги, евакуацiя
B. Сортування, евакуацiя, лiкування
C. Надання медичної допомоги, евакуа-
цiя, iзоляцiя
D. Iзоляцiя, рятування, вiдновлення
E. Сортування, вiдновлення, рятування

176. Жiнка 40-ка рокiв з 15-ти рокiв
страждає на епiлепсiю з генералiзова-
ними епiнападами, якi виникають 2-3
рази на мiсяць у нiчний час та супро-
воджуються мимовiльним сечовидiлен-
ням та дефекацiєю. Пiсля психотравми
(смерть батька) напади почастiшали,
виникають з перiодичнiстю 2–3 хви-
лини, мiж нападами до свiдомостi не
повертається, реакцiя зiниць на свiтло
вiдсутня. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Епiлептичний статус
B. Iстеричний напад
C. Збiльшення кiлькостi великих епiна-
падiв
D. Абсанс
E. Епiлептичний психоз

177. Хворий 52-х рокiв постраждав, ко-
ли в пiд’їздi будинку спрацював невi-
домий вибуховий пристрiй. В дiлян-
цi лiвої поверхнi шиї, в проекцiї m.
Strenoqleudomastoideus спостерiгаю-
ться три осколкових поранення дiаме-
тром 2х3 мм, з яких постiйно поступає
темна кров. Спостерiгається рiзко ви-
ражений набряк лiвої половини шиї,
тут же вiдмiчається гематома, що по-
стiйно збiльшується, непульсуюча. Ви-
значте обсяг першої допомоги:

A. Накладання стискаючої пов’язки
B. Накладання оклюзiйної пов’язки
C. Накладання джгута
D. Застосування протромбiнової губки
E. Iммобiлiзацiя шийного вiддiлу хребта
комiрцем Шанца

178. Хворий 39-ти рокiв скаржиться на
задишку при фiзичному навантажен-
нi, загальну слабкiсть, пiтливiсть. Об’є-
ктивно: бочкоподiбна грудна клiтка,
ЧД- 20/хв., Ps- 84/хв., ритмiчний. АТ-
130/90 мм рт.ст. Перкуторно: коробко-
вий вiдтiнок легеневого звуку, дихан-
ня послаблене, тони серця приглушенi,
ритмiчнi. Периферiйнi набряки вiдсу-
тнi. Яке порушення функцiї зовнiшньо-
го дихання буде у хворого?

A. Зниження дихальних об’ємiв
B. Пiдвищення швидких параметрiв
вдиху за секунду
C. Нападоподiбне погiршення параме-
трiв "потiк-об’єм"
D. Нормальнi показники
E. Зниження пiкової швидкостi вдиху
при збереженнi параметрiв видиху

179. Хворий 39-ти рокiв скаржиться на
пiдвищення температури тiла до 41oC,
головний бiль, слабкiсть. Захворiв го-
стро, на 5-й день захворювання з’явив-
ся розеольозно-петехiальний висип на
бiчнiй поверхнi грудної клiтки, спини.
РЗК з рикетсiями Провачека 1:640, lgМ
- 89%. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Висипний тиф
B. Ентеровiрусна iнфекцiя
C. Хвороба Брила
D. Черевний тиф
E. Грип

180. Пацiєнтка 55-ти рокiв, у якої мен-
струацiї припинились 5 рокiв тому,
скаржиться на вiдчуття сухостi в пi-
хвi, часте та болiсне сечовипускання.
Лiкар-гiнеколог при обстеженнi вия-
вив ознаки атрофiчного кольпiту. У се-
чi: без особливостей. Якi засоби мiсце-
вої дiї дадуть належний терапевтичний
ефект?

A. Вагiнальнi свiчки "Овестiн"
B. Вагiнальнi таблетки "Тержинан"
C. Вагiнальний крем "Меротин-Комбi"
D. Вагiнальний гель "Метронiдазол"
E. Вагiнальний крем "Далацин"

181. Хворий 63-х рокiв з постiйною
формою фiбриляцiї передсердь, скар-
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житься на помiрну задишку. Об’єктив-
но: периферичнi набряки вiдсутнi, ди-
хання везикулярне, ЧСС- 72/хв., АТ-
140/90 мм рт.ст. Який комплекс меди-
каментiв є найбiльш доцiльним у вто-
риннiй профiлактицi серцевої недоста-
тностi?

A. β–адреноблокатори, iАПФ
B. β–адреноблокатори, серцевi глiкози-
ди
C. Серцевi глiкозиди, дiуретики
D. Серцевi глiкозиди, iАПФ
E. Дiуретики, β-адреноблокатори

182. У жiнки 40-ка рокiв 5 рокiв тому
проведена двостороння аднексектомiя.
Скаржиться на слабкiсть, втомлюва-
нiсть, вiдсутнiсть менструацiї, бiль у по-
переку, зниження пам’ятi, не пам’ятає
чиннi подiї. При обстеженнi наявнiсть
ожирiння, остеопорозу та гiперхоле-
стеринемiї. Який синдром спостерiга-
ється у пацiєнтки?

A. Пiслякастрацiйний синдром
B. Адреногенiтальний синдром
C. Адiпозо-генiтальна дистрофiя
D. Антифосфолiпiдний синдром
E. Клiмактеричний синдром

183. Хлопчик 8-ми рокiв впродовж 2-
х рокiв страждає на появу плямистих
висипiв та свербiж, якi виникають пi-
сля вживання цитрусових. З анамнезу:
вперше висипка виникла у 6 мiсяцiв пi-
сля введення до рацiону харчування со-
кiв. Батько страждає на бронхiальну
астму, мати - на алергiчний ринiт. Який
дiагноз можна припустити?

A. Атопiчний дерматит
B. Псорiаз
C. Розовий лишай
D. Кропив’янка
E. Набряк Квiнке

184. На 10-ту добу пiсляпологового пе-
рiоду породiлля скаржиться на болi в
молочних залозах. Температура тiла -
38, 2oC, Ps- 96/хв. В молочних залозах
значний i рiвномiрний набряк, болi пiд
час пальпацiї. При натисненнi iз соскiв
видiляються крапельки молока. Яка та-
ктика по вiдношенню до цiєї хворої?

A. Спорожнити груди шляхом зцiджу-
вання або за допомогою молоковiдсмо-
ктувача
B. Тимчасове обмеження обсягу рiдини
в рацiонi
C. Припинення лактацiї
D. Призначити антибiотикотерапiю та
сечогiнне
E. Компрес на молочнi залози

185. Госпiталiзовано дитину 8-ми рокiв
iз скаргами на пiдвищення температу-
ри тiла до 39, 8oC, млявiсть, помiрний
головний бiль, блювання. При оглядi
виявленi менiнгеальнi симптоми. Про-
ведено люмбальну пункцiю. Отримано
рiдину пiд пiдвищеним тиском, прозо-
ру, цитоз 450 клiтин в 1 мкл (переважно
лiмфоцити – 90%), вмiст глюкози 2,6
ммоль/л. Яким збудником може бути
викликано захворювання у дитини?

A. Ентеровiрус
B. Менiнгокок
C. Туберкульозна паличка
D. Стафiлокок
E. Пневмокок

186. Хвора 25-ти рокiв пiд час самооб-
стеження виявила пухлину у верхньо-
му зовнiшньому квадрантi правої моло-
чної залози. При пальпацiї - безболiсне,
тверде, рухоме утворення молочної за-
лози дiаметром 2 см, периферичнi лiм-
фатичнi вузли не змiненi. При ультра-
звуковому дослiдженнi молочних за-
лоз: у верхньому зовнiшньому квадран-
тi правої молочної залози об’ємне утво-
рення пiдвищеної ехогенностi, розмi-
ром 21х18 мм. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

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

187. Хвора 23-х рокiв скаржиться на
наявнiсть пухлини у нижньому зовнi-
шньому квадрантi лiвої молочної зало-
зи протягом 1-го року, що перед мен-
струацiєю стає болiсним i збiльшується
в розмiрах. При пальпацiї: рухоме утво-
рення, наповнене рiдиною, до 3 см, iз чi-
ткими контурами, периферичнi лiмфа-
тичнi вузли не змiненi. При ультразву-
ковому дослiдженнi молочних залоз: у
нижньому зовнiшньому квадрантi лi-
вої молочної залози об’ємне утворення
зниженої ехогенностi, розмiром 31х29
мм. Який попереднiй дiагноз?
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A. Кiста молочної залози
B. Фiброаденома
C. Фiброзна мастопатiя
D. Рак молочної залози
E. Масталгiя

188. Хворий 50-ти рокiв протягом 15-
ти рокiв працював на хiмiчному заво-
дi. В роботi використовував розчинник
- ксилол. Був госпiталiзований з пiдо-
зрою на хронiчну iнтоксикацiю. Вста-
новлено анемiчний синдром. Який за-
хiд вторинної профiлактики анемiї буде
першочерговим?

A. Змiна мiсця роботи
B. Призначення глюкокортикоїдiв
C. Застосування залiзовмiсних препара-
тiв
D. Включення в дiєту морепродуктiв
E. Включення в їжу м’ясних продуктiв

189. Через 2 тижнi пiсля пологiв у поро-
дiллi з’явилися болi в молочнiй залозi,
що наростали впродовж 3-х днiв. Об’є-
ктивно: температура тiла 39oC, озноб,
слабкiсть, гiперемiя шкiри, збiльшення,
болючiсть та деформацiя молочної за-
лози. При пальпацiї iнфiльтрату визна-
чається дiлянка розм’якшення та флю-
ктуацiї. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Iнфiльтративно-гнiйний мастит
B. Флегмонозний мастит
C. Лактостаз
D. Серозний мастит
E. Мастопатiя

190. Хворий 38-ми рокiв скаржиться на
утрудненне ковтання твердої їжi, яке
з’явилось бiля мiсяця тому, а в остан-
нiй час i напiврiдкої. Вiдмiчає також
слабкiсть, погiршення загального ста-
ну, зниження апетиту, втрату маси тiла,
пiдвищення температури. Об’єктивно:
шкiра суха, блiда, язик обкладений, iн-
ших вiдхилень не виявлено. У кровi:
гiпохромна анемiя, пiдвищення ШОЕ.
Який попереднiй дiагноз?

A. Рак стравоходу
B. Гастроезофагеальна рефлюксна хво-
роба
C. Склеродермiя
D. Рак шлунку
E. Езофагiт

191. Хворий 70-ти рокiв звернувся до лi-
каря зi скаргами на неритмiчнiсть сер-
цевої дiяльностi, задишку. Об’єктивно:
АТ- 150/90 мм рт.ст., екстрасистолiчна

аритмiя (10-12 екстрасистол за хвили-
ну), систолiчна дисфункцiя лiвого шлу-
ночка (фракцiя викиду 42%). Який iз
антиаритмiчних препаратiв в якостi по-
чаткової терапiї слiд призначити в да-
ному випадку?

A. Амiодарон
B. Флекаiнiд
C. Енкаiнiд
D. Морацизин
E. Дигоксин

192. Хворий 45-ти рокiв висловлює
скарги на iнтенсивний рiзкий бiль у
правому боцi, що iррадiює у праве сте-
гно i промежину. Вiдзначає частi по-
зиви до сечовипускання, сечу кольору
"м’ясних помиїв". Подiбний стан опи-
сує вперше. Позитивний симптом Па-
стернацького справа. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Сечокам’яна хвороба
B. Гострий апендицит
C. Гострий пiєлонефрит
D. Гострий холецистит. Ниркова колька
E. Гострий панкреатит

193. В ходi розслiдування випадку масо-
вого отруєння у автомеханiкiв, якi про-
водили випробування дизельних дви-
гунiв у боксi майстернi, де була зiпсо-
вана витяжна вентиляцiя, наприкiнцi
робочого дня з’явились симптоми: го-
ловний бiль, нудота, блювання, шум у
вухах, лабiльнiсть пульсу. Об’єктивно:
шкiра та слизовi оболонки вишнево-
червоного кольору. Який токсичний
чинник став причиною масового отру-
єння автомеханiкiв?

A. Оксид вуглецю
B. Дiоксид вуглецю
C. Дiоксид сiрки
D. Оксид азоту
E. Сiрковуглець

194. Хворого 56-ти рокiв доставлено
бригадою швидкої допомоги з носовою
кровотечею. Хворiє на гiпертонiчну
хворобу. На момент огляду: АТ- 200/130
мм рт.ст., введено гiпотензивнi засоби.
Об’єктивно: з носової порожнини ви-
дiляється кров, переважно затiкаючи
в глотку. Одноразове блювання згус-
тками кровi. Яку допомогу слiд надати
хворому?
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A. Задня тампонада носа
B. Передня тампонада носа
C. Перев’язка зовнiшньої сонної артерiї
D. Електрокоагуляцiя кровоточивої
судини
E. Введення гемостатичних та гiпотен-
зивних засобiв

195. Хвора з ожирiнням II ступеня (IМТ
36 кг/м2) звернулась до ендокринолога
з метою схуднути. Який вид дiєтотера-
пiї слiд запропонувати хворiй?

A. Фiзiологiчна субкалорiйна дiєтотера-
пiя
B. Дiєта з обмеженням бiлкiв
C. Дiєта з обмеженням вуглеводiв
D. Дiєта з обмеженням жирiв
E. Голодування протягом 2-х тижнiв

196. Пацiєнтка 20-ти рокiв звернулась
до лiкаря жiночої консультацiї зi скар-
гами на вiдсутнiсть менструацiй про-
тягом 7-ми мiсяцiв. З анамнезу: в ран-
ньому вiцi хворiла на дитячi iнфекцiї i
ангiни, менархе з 13-ти рокiв, мiсячнi
регулярнi, менструальний цикл 28 днiв,
менструацiя триває 5-6 днiв, безболiсна.
7 мiсяцiв тому перенесла стрес. При гi-
некологiчному оглядi змiн з боку матки
i додаткiв не виявлено. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Вторинна аменорея
B. Первинна аменорея
C. Альгодисменорея
D. Олiгоменорея
E. Несправжня аменорея

197. Хлопчик 4-х рокiв прокинувся вно-
чi внаслiдок нападу кашлю, задишки.
В анамнезi - атопiчний дерматит. Стан
порушений: дихальна недостатнiсть II
ступеня. Дитина блiда, перелякана, гру-
дна клiтка здута, вислуховуються ди-
стантнi хрипи. Над легенями - тимпа-
нiт, видих значно подовжений, розсiянi
сухi та вологi хрипи з обох бокiв. Чим
обумовленi виявленi змiни?

A. Бронхообструктивний синдром
B. Стенозуючий ларинготрахеїт
C. Аспiрацiя стороннього тiла
D. Стридор
E. Пневмонiя

198. Хворий 30-х рокiв поступив до про-
титуберкульозного диспансеру у зв’яз-
ку з виявленими на флюорографiї змi-
нами: у S1 правої легенi вiдмiчається
тiнь дiаметром до 1 см, слабкої iнтен-
сивностi з нечiткими контурами. На то-
мограмi у центрi тiнi визначається де-
струкцiя. У харкотиннi виявлено МБТ.
Хворому встановлено дiагноз вогнище-
вого туберкульозу. Яким фазам тубер-
кульозного процесу вiдповiдають вияв-
ленi змiни?

A. Iнфiльтрацiї та розпаду
B. Iнфiльтрацiї та обсiменiння
C. Розсмоктування i рубцювання
D. Розпаду i обсiменiння
E. Ущiльнення i розсмоктування

199. У постраждалого з ножовим по-
раненням грудної клiтки справа визна-
чається цiаноз, АТ- 70/40 мм рт.ст., Ps-
120/хв., ЧД- 34/хв., вiдставання правої
половини грудної клiтки при диханнi.
Першочерговим заходом надання до-
помоги буде:

A. Пункцiя правої плевральної поро-
жнини
B. Негайне переведення хворого на
ШВЛ
C. Мiжреберна блокада
D. Введення iнотропних фармакологi-
чних препаратiв
E. Введення препаратiв кровi

200. У структурi населення регiону пи-
тома вага осiб вiком вiд 0 до 14 рокiв
- 25%, питома вага осiб вiд 50 рокiв i
старше - 30%. Яке поняття найбiльш
точно характеризує цю демографiчну
ситуацiю?

A. Регресивний тип вiкової структури
населення
B. Прогресивний тип вiкової структури
населення
C. Когортний тип населення
D. Стацiонарний тип вiкової структури
населення
E. Iммiграцiя населення


