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Хірургічні хвороби

#У приймальне відділення доставили хворого з підозрою на гострий панкреатит. Які із нижче приведених лабораторних досліджень найбільш  інформативно підтверджують діагноз:   
+Аналіз сечі на діастазу   
-Загальний аналіз крові  
-Аналіз крові на цукор аналіз крові на цукор  
-Аналіз сечі на цукор  
-Аналіз крові на білірубін  

#Укажіть характер болю при кишковій непрохідності:  
+Переймоподібний  
-“Кинджальний” в епігастрії  
-Сильний оперізуючий з іррадіацією в спину   
-Тупий в правій здухвинній ділянці  
-Інтенсивний з іррадіацією в відповідне стегно і половину статевих органів  

#В лікарню звернувся хворий зі скаргами на біль в ділянці  промежини та відхідного каналу, лихоманку, температуру тіла до 380С. Біль посилюється при рухах та дефекації. Об’єктивно: Гемодинаміка РS – 98/хв., ритмічний, +Т- 130/70 мм рт.ст. В легенях – легеневий звук, дихання везикулярне. При огляді промежини: хворий на спині, справа на 3 см від ануса овальної форми червоне випинання, різко болісне, з розм’якшенням в центрі. Який із лікувальних заходів являється найбільш ефективним в даному випадку?  
+Розтин та дренування гнояка    
-Масивна антибактеріальна терапія  
-Дезитоксикаційна терапія  
-УВЧ  
-Компреси з розчином деміксиду та інших мед. препаратів  

#До проктолога в поліклініку звернувся пацієнт 72 р. зі скаргами на неприємні відчуття в ділянці прямої кишки, наявність слизу, крові в калі. Останні тижні помітив, що кал набув стрічкову форму: Про яке захворювання можна думати?   
+Рак прямої кишки  
-Тріщини відхідника  
-Парапроктит   
-Геморой  
-Нориці прямої кишки  

#У хворого на неоперабельний рак прямої кишки поступово розвиваються ознаки кишкової непрохідності: який із  методів лікування являється найбільш ефективним в даному випадку.  
+Накладання протиприроднього заднього проходу  
-Резекція прямої кишки  
-Хіміотерапія  
-Променеве лікування  
-Дезінтоксикаційна терапія  

#Яке із захворювань  прямої кишки відноситься до передракових станів і підлягає обов’язковому диспансерному спостереженню та лікуванню.  
+Поліп прямої кишки  
-Тріщини прямої кишки  
-Геморой  
-Нориці  
-Стріктури анального отвору  

#Вкажіть характерну симптоматику болю при перфоративній виразці шлунку і 12-ти палої кишки:  
+Кінжальний біль  
-Оперізуючий біль  
-Переймоподібний біль  
-Тупий біль  
-Інтенсивний біль з іррадіацією в плече і лопатку  

#До лікарні поступив пацієнт зі скаргами на тупий біль в правій здухвинний ділянці, підвищення температури тіла до 37,20С, нудоту. Які першочергові дії фельдшера?  
+Негайно викликати чергового хірурга  
-Ввести знеболюючі  
-Ввести кровоспинні засоби  
-Холод на живіт  
-Промивання шлунку  

#У хворого перелом правої стегнової кістки. Фельдшер підготував для транспортної іммобілізації:  
+Шину Дітеріхса  
-Шину Белера  
-Бинт  
-Кільця Дельбе  
-Шину Крамера  

#З місця аварії доставлено хворого із скаргами на біль в ділянці таза, який посилюється при рухах ногами. Хвора загальмована, на запитання відповідає односкладне. При пальпації болісність в проекції лонного сполучення. Спостерігається симптом “прилиплої п’яти”. Визначитись з діагнозом.  
+Перелом кісток таза  
-Перелом поперекового відділу хребта  
-Забій м’яких тканин  
-Перелом стегна  
-Вивих стегна  

#Виберіть основний симптом раку стравоходу:  
+Дісфагія  
-Блювання  
-Нудота  
-Біль  
-Загальна слабкість  

#У жінки 60 років, після порушення дієти з’явився сильний оперізуючий біль у верхній половині живота, який поширювався на поперекову ділянку, ліву половину грудної клітки. Біль супроводжувався нудотою, багаторазовим блюванням, що не приносило полегшення. У пацієнтки виражені геодинамічні порушення: тахікардія, аритмія, зниження артеріального тиску. Який найімовірніший діагноз, який аналіз підтвердить дане захворювання.    
+Гострий панкреатит, аналіз сечі на діастазу  
-Гострий холецистит, загальний аналіз крові  
-Гострий панкреатит, загальний аналіз крові  
-Проривна виразка, загальний аналіз сечі  
-Гострий апендицит, загальний аналіз крові  

#Хворий К., 35р., скаржиться на часте похолодання стоп, біль в литкових м’язах, що посилюється при ходьбі. Вважає себе хворим останні 3 роки. Палить. При огляді – шкіра на ступнях холодна, бліда. Пульсація артерій стоп послаблена на обох ногах. Про що свідчать данні симптоми, ваші дії.   
+Облітеруючий ендартеріїт, направити на консультацію до хірурга  
-Варикозне розширення вен, на консультацію до хірурга  
-Облітеруючий ендартеріїт, призначити місцеве лікування мазями  
-Бешиха, на консультацію до хірурга  
-Загострення   

#До хірурга на травмпункті звернувся хворий, який розповів, що 7 діб тому він наступив на цвях. До лікаря не звернувся, рану обробив йодом. Тепер його турбують тягнучі болі в рані. Сіпання м’язів навколо рани, надмірна пітливість. Про що можна подумати в першу чергу.   
+Правець  
-Газова гангрена  
-Бешиха  
-Облітеруючий ендартеріїт  
-Загострення   

#Ви фельдшер ФАП при обстежені пацієнта з підозрою на гострий апендицит відмічено посилення болю при раптовому відняті руки. Як називається цей симптом.   
+Симптоми Щоткина-Блюмберга  
-Симптом Ровзинга  
-Симптом Пастернацького  
-Симптом Сітковського  
-Симптом Воскресенського  

#На ФАП звернувся чоловік зі скаргами на біль у підпахвинній ділянці. Хворіє 3 дні. Шкіра не змінена, при пальпації виявлений щільний, болючий, зі шкірою не спаяний інфільтрат. При розпитуванні з'ясувалось, що тиждень тому хворий поранив II палець правої кисті, рана загоїлась. Попередній діагноз. Вид лікування.   
+Лімфаденіт, консервативний  
-Карбункул, оперативний  
-Абсцес, оперативний  
-Бешиха, консервативний  
-Флегмона, оперативне лікування  

#У хворої 30р. 4-ри години тому виник біль в епігастральній області, було одноразове блювання. М'язи в здухвинній області напружені, виражені симптоми подразнення очеревини. Ваш попередній діагноз.  
+Гострий апендицит  
-Гострий холецистит  
-Гострий аднексит  
-Правостороння ниркова колька  
-Печінкова колька  

#Ви – фельдшер ФАПу, заповнюєте медичну документацію на пацієнта С., 34  р., який 1 рік  назад лікувався в хірургічному відділенні з приводу травми з великою крововтратою. Він повідомив Вам, що після переливання біля 1000 мл одногрупної резус-сумісної консервованої крові у нього відмічались серцебиття, судоми м’язів, порушення дихання, занепокоєння.  Яке ускладнення гемотрансфузії мало місце у хворого?  
+Цитратний шок  
-Геморагічний шок  
-Анафілактичний шок  
-Постгемотрансфузійний шок  
-Гострий тромбоз  

#Ви – фельдшер здоровпункту. До Вас звернувся робітник зі скаргами на різкі болі в правій здухвинній ділянці. Біль з’явився опівночі в епігастрії, потім перемістився в здухвинну ділянку. Хворого турбує нудота, загальна слабкість, позитивні симптоми Сітковського,	Бартом’є-Міхельсона. Що з хворим?  
+Гострий апендицит  
-Гострий панкреатит  
-Ентероколіт  
-Кишкова непрохідність  
-Гострий пієлонефрит   

#До Вас на ФАП звернувся пацієнт 44 р. зі скаргами на біль та почервоніння в ділянці сідниці. Зі слів хворого, 4 дні назад йому було введено внутрішньом’язово  магнезії сульфат. Об’єктивно: пальпаторно – місцеве підвищення температури, позитивний симптом флуктуації. Ваш діагноз ?  
+Післяін’єкційний абсцесс  
-Післяін’єкційний інфільтрат   
-Флегмона     
-Фурункул  
-Карбункул   

#До вас на ФАП звернулась пацієнтка зі скаргами на загальну слабкість, головний біль, озноб. При обстеженні: права гомілка набрякла, почервоніння шкіри з чіткими межами, місцями пухирі різної величини, наповнені серозно-гнійним ексудатом. Ваш діагноз ?  
+Бешиха, бульозна форма  
-Бешиха, еритематозна форма  
-Еризипелоїд  
-Бешиха, некротична форма  
-Флебіт  

#Ви – фельдшер ФАПу. На прийомі хворий 56 р. скаржиться на розпираючі болі в правій гомілці, значне посилення болю при ходьбі.  Об’єктивно: візуально – збільшення об’єму кінцівки, пальпаторно – біль по ходу литкових м’язів правої гомілки. В анамнезі: варикозна  хвороба н/кінцівок. Ваш діагноз?  
+Тромбофлебіт глибоких вен  
-Облітеруючий ендартериїт  
-Хвороба Рейно  
-Гострий тромбофлебіт  
-Посттромбофлебітичний синдром  

#На ФАП звернувся хворий 40 р. зі скаргами на сильні болі у поперековій ділянці, які виникли раптово, з іррадіацією в пах та статеві органи. Скаржиться на розлади сечовипускання, слабкість. Болі виникли після фізичного перевантаження. Об’єктивно: позитивний симптом Пастернацького. Ваш діагноз ?  
+Сечокам’яна хвороба  
-Гідронефроз  
-Цистит  
-Піонефроз  
-Пієлонефроз   

#До Вас на ФАП звернувся чоловік 72 р. зі скаргами на постійний біль в дистальних відділах нижніх кінцівок, який посилюється вночі. Скаржиться на оніміння пальців стоп. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, на дотик холодні. Пальпаторно – сухість шкірних покривів, гіпотрофія м’язів обох гомілок, відсутність пульсу на підколінних артеріях і артеріях стопи. Що з хворим?  
+Облітеруючий атеросклероз  
-Хвороба Рейно  
-Облітеруючий ендартериїт     
-Тромбофлебіт глибоких вен  
-Посттромбофлебіт. Хвороба  

#Ви – фельдшер ФАПу ознайомлюєтесь з випискою пацієнта Н., 48 р., який лікувався в хірургічному відділенні і був оперований. У виписці, зокрема, вказано, що при підготовці  хворого до оперативного втручання була проведена премедикація. Які препарати   і в який термін вводять для премедикації за призначенням лікаря ?   
+За 30 хв до операції: атропін, димедрол, промедол   
-За 1 год до операції: атропін, димедрол, фентаніл  
-За 30 хв до операції: атропін, корглікон, промедол    
-За 1 год до операції: атропін, димедрол, анальгін  
-Напередодні ввечері: атропін,  фенобарбітал, димедрол   

#До вас на ФАП звернувся хворий 27 р. зі скаргами на різкі, тягнучі болі в нігтьовій фаланзі ІІ пальця правої кисті. Хворіє протягом 3-х днів. Об’єктивно: дистальна фаланга набрякла, гіперемована, пальпаторно – різко болюча. Ви встановили діагноз: панарицій. Яке знеболення необхідно провести перед розтином панарицію?  
+Анестезія за Лукашевичем-Оберстом  
-Анестезія за О.В. Вишневським  
-Використаєте знеболення 2% новокаїном   
-Анестезія за методом Волковича  
-Анестезія за методом Кохера  

#До ФАПу звернувся хворий. Об’єктивно: температура 38-390С скарги на різкий біль в ділянці ануса. При ректальному дослідженні фельдшер виявив гіперемію, набряк, біль, 	щільнення з ділянкою флуктуації. Ваш попередній діагноз?  
+Гострий парапроктит  
-Геморой в стадії загострення  
-Гострий проктит  
-Гострий простатит  
-Рак прямої кишки  

#Фельдшер ФАПу перевіряючи набір для трахеостомії виявив в наявності: скальпель гострокінцевий, кровозупинні затискачі, голкотримач, гачок гострозубий, канюлю. Який інструмент відсутній у наборі?  
+Розширювач Труссо  
-Затискач Люєра  
-Кусачки Дуаєна  
-Гудзиковатий зонд  
-Ножиці Лістера  

#До ФАПу звернувся хворий 55 років, зі скаргами на порушення акту дефекації останні 6місяців. Проноси чергуються із закрепами, незначна кровотеча. В останні дні з’явився біль в промежені. Помітно втратив вагу. Під час пальцевого дослідження фельдшер виявив бугристе ущільнення, малорухоме при пальпації. Ваш попередній діагноз.  
+Рак прямої кишки  
-Тріщина прямої кишки  
-Геморой  
-Поліп прямої кишки  
-Конділома прямої кишки  

#На здоровпункт підприємства доставили потерпілого, що отримав травму голови під час робіт. Втратив свідомість на 5-10 хв. Обставини травми не пам’ятає. При огляді потерпілий блідий, частота дихання 20/хв., РS- 96/хв., АТ- 125/80 мм рт.ст. Ваш попередній діагноз?  
+Струс головного мозку легкого ступеня  
-Струс головного мозку тяжкого ступеня  
-Стиснення головного мозку  
-Перелом основи черепа  
-Забій головного мозку  

#Ви фельдшер швидкої медичної допомоги. Вас викликали до хворого 65 років, який скаржиться на сильний біль оперізуючого характеру у верхній частині живота, нудоту, багаторазове блювання. Об’єктивно: при пальпації живота різка біль в епігастрії  і лівому підребер’ї, позитивний симптом Мейо-Робсона. Ваш попередній діагноз?  
+Гострий панкреатит  
-Гострий холецестит  
-Гострий апендицит  
-Перфорація виразки шлунка  
-Кишкова непрохідність  

#До фельдшера ФАПу звернувся хворий 28 років, зі скаргами на біль в правій здухвинній ділянці, нудоту одноразове блювання. Об’єктивно: живіт бере участь в акті дихання, при пальпації болючий в правій здухвинній ділянці, є незначне напруження м’язів живота, слабо позитивний симптом Ровзінга, Щоткіна-Блюмберга. Дії фельдшера.  
+Госпіталізувати в екстренне хірургічне відділення  
-Ввести знеболюючі  
-Промити шлунок  
-Ввести спазмолітики  
-Покласти грілку на живіт  

#Ви фельдшер швидкої медичної допомоги у постраждалого, 35 років, правосторонній відкритий пневмоторакс. Першочергові дії фельдшера.  
+Накласти оклюзійну пов’язку на рану  
-Ввести антисептик  
-Госпіталізувати постраждалого  
-Накласти асептичну пов’язку  
-Ввести знеболюючі  

#До фельдшера ФАПу звернувся потерпілий зі скаргами на біль в ділянці грудної клітини праворуч.Травму отримав при падінні з драбини. Об’єктивно: набряк шкіри, біль і крепітація відламків на рівні VІ-VІІІ ребер праворуч, задишка. Ваш попередній діагноз?  
+Перелом ребер  
-Закритий пневмоторакс  
-Забій легені  
-Перелом грудини  
-Гемоторакс  

#Фельдшера швидкої медичної допомоги викликали до хворої 45 років, яку у ліву гомілку клюнув півень. Об’єктивно: у сереній третині  лівої гомілки рана 0,5-0,8 см, з нерівними краями, з рани повільно витікає темна кров, хвора бліда. Тактика фельдшера.  
+Накладання давлючої пов’язки  
-Накладання шини  
-Накладання джута  
-Накладання зажима в рані  
-Тампонада рани  

#До фельдшера ФАПу звернулась хвора, яку вкусив бездомний пес, який утік. Об’єктивно: в ділянці правої гомілки кілька ран з нерівними краями з незначною кровотечею. Першочергові дії фельдшера на дошпитальному етапі.  
+Промити рани 20% мильним розчином  
-Накласти пов’язку з антисептиком  
-Провести туалет рани  
-Накласти суху асептичну пов’язку  
-Провести ПХО рани  

#Фельдшер ФАПу обробляя інфіковану рану, застосовує механічну антисептику, до неї відносять:  
+Первинну хірургічну обробку рани  
-Бактеріофаги   
-Антибіотики  
-96\% етиловий спирт  
-Стериліум  

#Ви фельдшер ФАПу. До Вас звернувся чоловік 45 років,  зі скаргами на біль в потилиці, підвищення t тіла до 390С, головний біль. При огляді в області потилиці відмічається почервоніння шкіри болісне ущільнення, гаряче на дотик з декільками гнійниками. Ваш попередній діагноз.  
+Карбункул  
-Фурункул  
-Абсцес  
-Лімфаденіт  
-Бешиха  

#Ви фельдшер здоровпункту. До Вас звернувся робітник зі скаргами на біль в середній третині передпліччя. Травма дві години потому. При огляді в середній третині передпліччя відмічається локальний біль, набряк, припухлість, обмеження об’ємів руху в кінцівці, деформація. Межі іммобілізації при наданні першої допомоги:  
+Від пальців кисті до нижньої третини плеча  
-Від пальців кисті до верхньої третини передпліччя  
-Від пальців кисті до верхньої третини плеча  
-Від зап’ястка до ліктя  
-Від пальців кисті до внутрішнього краю здорової лопатки  

#Ви фельдшер ШМД. Вас викликали до постраждалого в автомобільній аварії, який знаходиться в тяжкому травматичному шоці. Який з кровозамінників необхідно застосувати при наданні першої допомоги?  
+Реополіглюкін  
-Неогемодез  
-Амінопептид  
-Сорбілакт  
-Глюкозу 10\%  

#Ви фельдшер ФАПу. Вас викликали до жінки 40 років, яка скаржиться на лихоманку, нудоту,загальну слабкість та пекучий біль у нижній треті лівого стегна. При огляді в ураженій ділянці визначається щільний набряк, почервоніння шкіри з чіткими межами, гаряче надотик, рухи в нижньої кінцівки обмежені. Ваш попередній діагноз?  
+Бешиха  
-Флегмона  
-Тромбофлебіт  
-Гангрена  
-Еризипелоїд  

#Ви працюєте фельдшером ФАПу. До Вас звернувся хворий на варикозну хворобу правої гомілки зі скаргами на тягнучий біль над веною. При огляді над веною визначається почервоніння шкіри, набряклість навколишніх тканин, болючість і щільність при пальпації, гаряче надотик. Ваш попередній діагноз?  
+Тромбофлебіт  
-Бешиха  
-Флегмона  
-Гангрена  
-Остеомиєліт  

#Ви фельдшер ШМД. Вас викликали до хворого, який неділю потому підколов ногу будяком. До лікарая не звертався. Скарги на неможливість відкрити рота. При огляді жувальні м’язи напружені страждальний вираз обличчя, регідність потилочних м’язів. 
Ваша тактика?  
+Госпіталізація до реанімаційного відділення  
-Госпіталізація до інфекційної лікарні  
-Госпіталізація до неврологічного відділення  
-Направити до травмпункту  
-Залишити вдома  

#До фельдшера ФАПу звернувся хворий 30 р., який протягом 7 років страждає виразковою  хворобою шлунка.  У впродовж останньої доби відчував слабкість, запаморочення. Сьогодні вранці вставши з ліжка, на кілька секунд знепритомнів. Після цього спостерігалося одноразове блювання “кавовою гущею” і “мілена”. Шкіра бліда, живіт м’який, безболісний. Який ваш попередній діагноз:  
+Шлунково-кишкова кровотеча  
-Легенева кровотеча  
-Маткова кровотеча  
-Ниркова кровотеча  
-Внутрішньо-черевна кровотеча  

#До фельдшера ФАПу  звернулася жінка зі скаргами на біль у лівій гомілці.  Страждає 
варикозним розширенням вен нижніх кінцівок після пологів.  Об’єктивно: температура тіла  380С, пульс – 88/хв.., АТ – 140/70 мм рт.ст. У ділянці лівої гомілки по ходу варикозно-розширених вен пальпуються щільні, болючі тяжі, шкіра над ними гіперемована, набрякла. Вкажіть попередній діагноз:  
+Тромбофлебіт  
-Хвороба Рейно  
-Тромбоз  
-Флебіт   
-Емболія  

#Породілля 23 р. наступного дня після пологів відчула наростаючий біль у правій нижній кінцівці і важкість у ній. Об’єктивно: стан середньої тяжкості, пульс 100/хв., температура 	– 37,30С, ЧДР – 20/хв.. Ліва нога на всьому протязі набрякла, синюшна, температура в ній знижена, пульсація артерій збережена. Вкажіть найймовірніший  діагноз:  
+Флеботромбоз  
-Тромбофлебіт  
-Флебіт   
-Емболія  
-Тромбоемболія   

#До фельдшера звернувся хлопчик 14 р. зі скаргами на біль у животі. Біль постійного 
	характеру, які розпочалися без причини у епігастральній області, після чого через 2 год. зосередились у правій повздошній області. Відмічається нудота, одноразове блювання. Об’єктивно: позитивний симптом подразнення очеревини: Щоткіна-Блюмберга, Ситковсього, Ровзінга. Температура тіла 37,50С, пульс 86/хв, стільця не було, сечовиділення у нормі. Вкажіть попередній діагноз:  
+Гострий апендицит   
-Гострий холецистит  
-Кишкова непрохідність  
-Гострий панкреатит  
-Проривна виразка  

#До фельдшера ФАПу звернувся хворий 60 р. Скарги на неприємні відчуття в ділянці анусу, тенезми, закрепи, які чередуються з проносами, виділення крові та слизу при дефекації. Відмічає схуднення, слабкість. Які треба виконати інструментальні дослідження для встановлення діагнозу:   
+Ректороманоскопія  
-Фіброгастроскопія  
-Лапароскопія  
-УЗД  черевної порожнини   
-Цистоскопія   

#До фельдшера здоров пункту звернувся чоловік 40 р. Скарги на різкий переймоподібний біль у ділянці попереку з іррадіацією по ходу сечоводу в піхвову ділянку, нудоту,блювання, дизуричні явища, криваву сечу кольору м’ясних помиїв. Об’єктивно: неспокійна поведінка, корчиться від болю, безперервно блює. Пульс прискорений, АТ без змін. Пальпаторно: ділянка попереку різко болюча, позитивний симптом Пастернацького. Вкажіть попередній діагноз:  
+Ниркова колька  
-Кишечка колька  
-Гострий цистит  
-Паранефрит  
-Затримка сечі  

#Про що говорить симптом Щоткіна-Блюмберга:  
+Подразнення очеревини  
-Сенсибілізація   
-Обезводжування   
-Інтоксикація   
-Порушення очеревинного тиску   

#У жінки 50 років, хворої  на варикозну хворобу нижніх кінцівок, внаслідок поранення виникла кровотеча. Кров темного кольору.  Як зупинити кровотечу в даному випадку?  
+Накласти давлючу пов’язку.  
-Виконати тампонаду рани.  
-Ввести кровоспинні препарати  
-Накласти джгут.  
-Надати підвищеного положення.  

#При масивних переливаннях крові  необхідно проводити профілактику цитратного шоку. Який препарат застосовується при цьому?  
+10% розчин кальцію хлориду 0.9% розчин натрію хлориду.  
-10% розчин натрію хлориду.  
-0.9% розчин натрію хлориду.  
-25% розчин сульфату магнію.  
-40% розчин глюкози.  

#Пацієнтка   через 7 годин  після   операції скаржиться на відсутність сечовиділення. Сечовий міхур переповнений, мають місце позиви до сечовипускання. Яка  Ваша тактика?  
+Виконати катетеризацію сечового міхура  
-Викликати чергового лікаря  
-Застосувати міхур з льодом на сечовий міхур  
-Покласти грілку на ділянку сечового  міхура  
-Ввести сечогінні препарати  

#У пацієнта різана рана тильної поверхні кисті з гнійним ексудатом, отримана 3 дні тому.   Для перев’язки Ви приготували лікарю 1% р-н йодонату для обробки шкіри. Які ще розчини необхідні  для цієї перев’язки?  
+3% водню пероксиду та 10% натрію хлориду    
-1%  хлораміну та 10% натрію хлориду    
-0,02% фурациліну та 0,9% натрію хлориду  
-6% водню пероксиду та 0,02% фурациліну  
-3% водню пероксиду та 0,9% натрію хлориду    

#Через 6 діб після ін’єкції у пацієнтки утворився різко болючий інфільтрат з гіперемією шкіри над ним, місцевим підвищенням температури. Температура тіла 37,80С. Що у пацієнтки ?  
+Пост’єкційний абсцес    
-Карбункул  
-Флегмона  
-Панарицій  
-Бешихове запалення  

#У пацієнта поранення черепа з вибуханням головного мозку. Шкіру навколо рани обробили йодонатом, на вибухання наклали стерильну серветку з ізотонічним розчином. Що ще необхідно накласти, щоб не відбулося стискання головного мозку?  
+Стерильний ватно-марлевий  бублик    
-Шину Крамера  
-Стерильний ватно-марлевий   тампон  
-Шину Єланського  
-Шину Бакшеєва  

#До  фельдшера звернулася жінка 38 років. Після  четвертої вагітності варикозне розширення підшкірних вен обох гомілок.  Дайте рекомендації:  
+Носити еластичні панчохи    
-Накладати зігріваючий компрес  
-Приймати антикоагулянти  
-Застосовувати мазі  
-Дотримуватись режиму  

#До фельдшера звернувся пацієнт, який годину тому отримав травму правого плечового суглобу. При огляді суглоб деформований, відмічається суглобова западина, рухи в суглобі обмежені. Назвіть попередній діагноз:  
+Вивих правого плеча         
-Перелом правої плечової кістки        
-Розрив м’язів правого плеча  
-Перелом ключиці  
-Вивих ключиці  

#У пацієнта перелом лівої плечової кістки. Вам необхідно накласти шину Крамера.   Як ви будете її накладати?  
+Від кінчиків пальців лівої кисті до лопатки правої кінцівки    
-Від кінчиків пальців лівої кисті до лівого плечового суглоба  
-Від пальців лівої кисті до внутрішнього краю лівої лопатки  
-Від лівого ліктьового суглобу до правого плечового.  
-Від лівого променево-зап’ясткового суглобу   до правої  лопатки   

#У потерпілого рана лівого передпліччя. Планово імунізований проти правця 3 місяці тому.  Що потрібно ввести з метою екстреної профілактики правця для закріплення активного імунітету?  
+0,5 мл АП - анатоксину  
-0,1 мл АП - анатоксину  
-0,2 мл АП - анатоксину  
-0,3 мл АП – анатоксину    
-1мл АП  - анатоксину  

#Потерпілий без свідомості, відмічається лікворея та кровотеча  з вуха та носа, 
брадикардія. Який найбільш імовірний діагноз?  
+Перелом основи черепа     
-Стиснення  мозку  
-Струс головного мозку    
-Перелом склепіння черепа  
-Забій головного мозку  

#У молодого чоловіка ножове поранення грудної клітки. Положення вимушене, у  5 міжребер’ї справа різана рана 3х1 см, з якої витікає піниста кров, а під час видиху чути всмоктування повітря. Яку пов’язку  необхідно накласти на місці події?  
+Оклюзійну     
-Спіральну  
-Хрестоподібну  
-Циркулярну  
-Колосоподібну  

#В  х.в.. доставлено пацієнта з шлунково-кишковою кровотечею. Призначено переливання одногрупної  еритромаси. Під час проведення біологічної проби у нього з’явилася нудота, біль за грудиною і в попереку, пульс і дихання почастішали, АТ знизився. Що у хворого ?  
+Гемотрансфузійний шок під час біологічної проби  
-Пірогенна реакція  
-Анафілактичний шок  
-Цитратний шок  
-Гостре розширення серця  

#Ви приїхали на виклик. Чоловіка кілька днів турбують розпираючий біль по задній поверхні  шиї, головний біль, безсоння, втрата апетиту, загальна слабкість. Об'єктивно: на задній поверхні шиї інфільтрат великих розмірів, гарячий на дотик. Шкіра в ділянці інфільтрату багряного кольору,  напружена, набрякла, має кілька отворів, з яких виділяється густий, зеленувато - жовтий гній. Окремі отвори зливаються, утворюючи виражений дефект шкіри, через який витікає гній. Між отворами подекуди некротичні тканини. Запальне вогнище нагадує сотоподібну виразку.  Який найбільш імовірний діагноз?   
+Карбункул шиї  
-Абсцес шиї  
-Бешиха  
-Флегмона шиї  
-Фурункул шиї  

#Хворий отримав опік правого передпліччя кислотою. Який антидот потрібно використати для невідкладної допомоги?  
+2% розчин гідрокарбонату натрію   
-1% розчин соляної кислоти  
-2% розчин лимонної кислоти   
-50% розчин перманганату калію  
-2% розчин оцтової кислоти  

#У хворого діагностовано перелом ключиці без зміщення. Який вид пов’язки повинен накласти фельдшер?  
+Дезо     
-Колосоподібна   
-“Чепець”   
-“Вуздечка”  
-Вісімкоподібна   

#Хворий отримав перелом нижньої щелепи. Яку пов’язку повинен накласти фельдшер?  
+“Вуздечка”   
-Колосоподібна   
-“Чепець”   
-Дезо  
-Вісімкоподібна   

#Назвіть пов’язки , які застосовують для герметизації рани  
+Оклюзійні   
-Лікувальні  
-Корегуючі   
-Гемостатичні  
-Іммобілізувальні  

#У хворого виник біль у правому  підребер’ї з іррадіацією у спину, праву лопатку, ключицю. Позитивні симптоми: Отнера, Мерфі, Кера. Який попередній діагноз може поставити фельдшер?  
+Гострий холецестит  
-Гострий апендецит  
-Виразкова хвороба  
-Гострий панкреатит  
-Гострий пієлонефрит  

#Хворий скаржиться на різку болючість в правій здухвинній ділянці. Температура тіла 37,20С, нудота, блювання. Позитивні симптоми: Щоткіна-Блюмберга, Воскресенського, Ровзінга. Який попередній діагноз може поставити фельдшер?  
+Гострий апендецит  
-Гострий холецистит  
-Виразкова хвороба  
-Гострий панкреатит  
-Гострий пієлонефрит  

#Хворий скаржиться на раптовий кинджальний біль у епігастральній ділянці живота, напруження м’язів передньої черевної стінки. Три роки тому хворів на виразкову хворобу. Який попередній діагноз може поставити фельдшер?   
+Перфоративна виразка  
-Гострий холецистит  
-Виразкова хвороба  
-Гострий апендецит  
-Гострий панкреатит

#Хворий скаржиться на гострий біль вказівного пальця правої руки. Біль стає  нестерпним особливо вночі, дистальна фаланга вказівного пальця різко набрякла. Який попередній діагноз може поставити фельдшер ФАПу?    
+Панарицій  
-Флегмона  
-Абсцес  
-Гідраденіт  
-Тендовагеніт  

#У хворого виникли відчуття  важкості та свербіння у ділянці ануса. Після акту дефекації випадають вузли, іноді – незначна кровотеча. Який попередній діагноз може поставити фельдшер?  
+Геморой  
-Проктит  
-Парапроктит  
-Тріщина прямої кишки  
-Рак прямої кишки  

#У хлопчика спостерігається утруднене оголення головки статевого члена. Який 
попередній діагноз може поставити фельдшер?  
+Фімоз  
-Гідроцеле  
-Епідидиміт  
-Орхіт  
-Папафімоз  

#Під час визначення групи крові за допомогою стандартних сироваток ви отримали аглютинацію в краплях усіх чотирьох груп. Після додання ізотонічного розчину в кожну краплю аглютинація зникла в краплях А (ІІ) та АВ (ІV), залишилась в краплях 0 (І) та В (ІІІ). Яка група крові у пацієнта?   
+А (ІІ)   
-В (ІІІ)   
-0 (І)   
-АВ (ІV)   
-Групу крові визначити неможливо, треба провести повторне визначення стандартними сироватками іншої серії   

#Під час місцевої анестезії розчином новокаїну у пацієнта з’явилась гіперемія шкіри, набряк, кропив’янка, свербіж. Який недолік передопераційної підготовки привів до цього ускладнення?   
+Не була проведена проба на індивідуальну чутливість до анестетика  
-Неправильно проведений туалет шкіри  
-Неповно зібраний анамнез  
-Порушена техніка бриття операційного поля  
-Не виконана премедикація  

#До фельдшера ФАПу звернувся 28-річний пацієнт зі скаргами на біль в литкових м’язах при ходьбі, мерзлякуватість стоп, порушення чутливості, відчуття повзання мурашок. Вважає себе хворим протягом 3 років. В анамнезі відмороження нижніх кінцівок. Курить, випалює пачку сигарет за день, зловживає алкоголем. При обстеженні: шкіра стоп холодна на дотик, пульсація на артеріях стоп відсутня, на підколінній та стегновій –  виразна. Який попередній діагноз є найбільш імовірним?   
+Облітеруючий ендартеріїт  
-Облітеруючий атеросклероз  
-Гострий артеріальний тромбоз  
-Гострий флеботромбоз  
-Хвороба Рейно  

#До фельдшера ФАПу звернулась жінка 42 років, перукар за спеціальністю, зі скаргами на підвищену втому ніг, появу набряків під кінець робочого дня, наявність синіх вузлів під шкірою. При обстеженні: на обох гомілках виявляються під шкірою цианотичні вузли. На лівій гомілці шкіра темно-коричневого кольору. Помірний набряк гомілок. Виберіть найефективніший метод лікування цього захворювання:   
+Операція флебектомія  
-Склеротерапія  
-Еластичне бинтування нижніх кінцівок  
-Використання цинк-желатинової пов’язки  
-Підвищене положення нижніх кінцівок на ніч  

#Фельдшер “Швидкої допомоги” прибув на виклик. Пацієнт скаржиться на сильний біль розпираючого характеру в правій нижній кінцівці, підвищення температури тіла. Захворів  гостро, 4 години назад.  При обстеженні:  права нижня кінцівка значно збільшена в обсязі, шкіра цианотична, набряк, що не залишає ямки. Загальний стан важкий, явища інтоксикації. t0- 39,60С. Який попередній діагноз є найбільш імовірним?    
+Гострий глибокий флеботромбоз  
-Гострий поверхневий флеботромбоз  
-Гострий артеріальний тромбоз  
-Варикозна хвороба  
-Посттромбофлебітичний синдром  

#До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт, у якого при обстеженні були виявлені такі симптоми: “кинджальний” біль в епігастрії, дошкоподібне напруження м’язів передньої черевної стінки, зникнення печінкової тупості при перкусії. Ці ознаки характерні для:  
+Перфоративної виразки   
-Гастриту  
-Гострого апендициту  
-Гастродуоденальної кровотечі  
-Гострого холециститу  

#Фельдшер ФАПу був викликаний додому до пацієнта, який страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки. Він пред’являє  скарги на те, що біль в епігастрії з учорашнього дня стихла, але з’явилась прогресуюча слабкість, головокружіння. Під час акту дефекації зненацька втратив свідомість. Калові маси чорного кольору. Ці ознаки характерні для:   
+Гастродуоденальної кровотечі  
-Загострення виразкової хвороби  
-Перфоративної виразки  
-Стенозу воротаря шлунку  
-Малігнізації виразки  

#Фельдшер “Швидкої допомоги” прибув на виклик. Пацієнтка пред’являє скарги на біль в правому підребер’ї , багаторазове блювання без полегшення, підвищення t0- до 390С. При обстеженні: живіт болісний в правому підребер’ї, де визначається локальне напруження м’язів,  пальпується овальне щільне утворення 6х4 см. Це клінічні ознаки:   
+Гострого холециститу  
-Гострого панкреатиту  
-Гострого апендициту  
-Хвороби Крона  
-Неспецифічного виразкового коліту  

#Фельдшер ФАПу викликаний додому до пацієнта, який пред’являє скарги на біль в животі,  нудоту, багаторазове блювання без полегшення. Захворів гостро 3 дні назад, захворювання зв’язує з прийомом алкоголю і значної кількості їжі. При обстеженні: загальний стан важкий. Шкірні покриви бліді, з сіруватим відтінком. Страждальницький вираз обличчя. Живіт рівномірно роздутий, м’язи напружені, пальпація болісна. Визначається позитивний симптом Блюмберга-Щоткіна. Ці ознаки характерні для:   
+Гострого перитоніту  
-Гострого панкреатиту  
-Гострого апендициту  
-Неспецифічного виразкового коліту  
-Хвороби Крона  

#Лікарем призначено підготувати пацієнта до екстреної операції. Які дії при цьому категорично заборонені?  
+Промивання шлунку, постановка клізми  
-Гігієнічний душ або ванна  
-Бриття операційного поля  
-Премедикація  
-Спорожнення сечового міхура  

#Через який проміжок часу оцінюється результат проби на резус-сумісність?  
+Через 10 хв  
-Через 3 хв  
-Через 7 хв  
-Через 5 хв  
-Через 1 хв  

#Хворий, 50 р. скаржиться на біль у правій здухвинній ділянці, нудоту, одноразове блювання. Т- 37,50С,  Рs- 100/хв. При пальпації виражена болісність та напруження м’язів у правій здухвинній ділянці. Позитивний симптом Ровзінга, Ситковського, Воскресенського. Який найбільш ймовірний діагноз?  
+Гострий  апендицит  
-Перфоративна  виразка шлунку  
-Гострий  панкреатит  
-Гострий  холецистит  
-Кишкова  непрохідність    

#За допомогою чого проводять активно-пасивну профілактику правця за наявності ран у нещепленого пацієнта?  
+ППС 3000 МО+1,0 ПА    
-ППС 3000 МО    
-ПА 1,0    
-ППС 1: 100 МО+ПА    
-ПА – 0,5 мл    

#В лікарню після аварії в шахті доставлений шахтар зі скаргами на біль, наявність гематоми, порушення функції кінцівки, набряк  м’яких тканин , патологічну рухливість в зоні перелому. Вкажіть абсолютну ознаку перелому :  
+Патологічна рухливість  в зоні перелому    
-Біль    
-Наявність гематоми    
-Набряк м’яких тканин в зоні перелому    
-Порушення функції кінцівки    

#На прийом звернулася жінка зі скаргами на переймоподібні болі в попереку зліва, які віддають в статеві органи, часте сечовипускання. При огляді: пацієнтка неспокійна, часто  міняє положення внаслідок нестерпного болю. Який симптом найбільш інформативний для уточнення діагнозу?  
+Симптом Пастернацького     
-Симптом Щоткіна-Блюмберга    
-Симптом Ровзінга     
-Симптом Ситковського     
-Симптом Воскресенського     

#В приймальне  відділення доставлений хворий зі скаргами на біль в правому підребір’ї, нудоту, блювання, відчуття гіркоти в роті. При обстеженні виражена іктеричність склер. Живіт болісний в правому підребір’ї, позитивний симптом Ортнера, симптом Щоткіна-Блюмберга. Вкажіть який попередній діагноз:  
+Гострий холецистит              
-Кишкова непрохідність          
-Проривна виразка шлунку                
-Гострий панкреатит     
-Шлункова кровотеча                     

#У пацієнта перелом лівої плечової кістки. Вам необхідно накласти шину Крамера. Визначте правильність методики накладання шини.    
+Від кінчиків пальців до внутрішнього краю лопатки протилежної верхньої кінцівки    
-Від пальців до плечового суглоба    
-Від пальців до внутрішнього краю лопатки лівої верхньої кінцівки     
-Від ліктьового суглобу до плечового суглобу    
-Від променево-зап’ястного суглобу до лопатки протилежної верхньої кінцівки    

#У пацієнта А., 41 р., хірургічного відділення, хворого на виразкову хворобу шлунку різко виникли слабкість, запаморочення, блювання “кавовою гущею”. При огляді: шкірні 	покрови бліді, вологі, пульс – 120/хв., слабкого наповнення, АТ- 90/60 мм рт.ст. Живіт 	м’який, болісний в епігастральній ділянці. Який попередній діагноз:  
+Шлункова кровотеча    
-Кровотеча з нижнього відділу кишківника    
-Перфорація виразки шлунку    
-Пенетрація виразки шлунку  
-Напад гострого холециститу    

#Хворій М. 32 роки визначали групу крові за допомогою стандартних сироваток. Аглютинація з’явилась в І і ІІІ лунках. Визначить групу крові даної хворої?  
+А(ІІ)     
-АВ(ІV)  
-В(ІІІ)     
-0(І)    
-Помилка при визначенні  

#Після автомобільної аварії потерпілий скаржиться на біль у грудній клітці, неможливість глибокого вдиху, задишку. При огляді: обличчя бліде, в лівій половині грудної клітки рана, з якої при видиху виділяється піниста кров. Вкажіть попередній діагноз:  
+Пневмоторакс    
-Відкритий перелом ребер    
-Поранення серця    
-Поранення м’яких тканин    
-Поранення легені    

#Симптом Щоткіна-Блюмберга свідчить про наявність у пацієнта:    
+Гострого живота  
-Гострої кишкової непрохідності  
-Гострого холециститу  
-Гострого панкреатиту  
-Гострого апендициту    

#Хворий 32 р. після падіння скаржиться на біль у ділянці середньої третини  лівої ключиці. При обстеженні: стан задовільний. Шкіра у ділянці травми не ушкоджена, деформація 	відсутня. При пальпації: визначається локальна болісність і кісткова крепітація. Вкажіть найоптимальнішу транспортну імобілізацію при даній травмі:  
+Пов’язкою Дезо    
-Шиною Крамера    
-Косинковою пов’язкою  
-Колосоподібною пов’язкою на плечовий суглоб    
-Пов’язкою Вельпо  

#На ФАП обратился больной с жалобами на боли в н/к, которые возникают при ходьбе. 
Боли настолько сильные, что вынуждают больного остановиться. Больной курит 
длительное время. Какой предварительный диагноз можно поставить больному?  
+Облитерирующий эндартериит  
-Варикозное расширение вен  
-Гангрена  
-Флебит  
-Тромбофлебит  

#СМП вызвана к больному с жалобами на боль в правой паховой области. Считает себя больным около 2-х месяцев, когда впервые заметил выпячивание в правой паховой области, которое затем исчезло. В день вызова СМП появилась резкая боль в животе. Объективно: в правой паховой области определяется резко болезненное опухолевидное  образование, которое в положении лёжа не прячется в брюшную полость. Какой діагноз  можно поставить больному?   
+Ущемлённая грыжа  
-Грыжа  
-Ушиб брюшной стенки  
-Кишечная непроходимость  
-Аппендицит  

#На вызов к больной прибыла бригада СМП. Больная жалуется на боль в области заднего  прохода, усиливающуюся при акте дефекации, повышение температуры тела до 380С. При осмотре: вокруг анального отверстия разлитая припухлость и гиперемия кожи, при пальпации плотный болезненный инфильтрат. Какими должны быть ваши действия?  
+Доставить больную в стационар  
-Дать больной рекомендации  
-Ввести обезболивающие  
-Направить к хирургу в поликлинику  
-Направить к гастроэнтерологу  

#СМП приехала на вызов к больной с переломом позвоночника в грудном отделе. В каком положении нужно транспортировать больную в лечебное учреждение?  
+На носилках лёжа на животе  
-На носилках лёжа на спине  
-В позе “лягушки”  
-Сидя  
-На боку  

#К фельдшеру ФАПа обратился больной с жалобами на боль в правой подключичной области. Во время работы упал, ударившись правым плечом. Объективно: движение в правом плечевом суставе резко ограниченны, ключица в средней трети деформирована.  При пальпации  в месте деформации определяется крепитация. Предполагаемый диагноз?  
+Перелом ключицы  
-Ушиб плеча  
-Перелом плеча  
-Ушиб ключицы  
-Растяжение связок  

#На ФАП обратилась больная с ожогом левой кисти. Какой вид повязки вы наложите больной?  
+Варежка  
-Спиральная  
-Ползучая  
-Герметичная  
-Гипсовая  

#На ФАП обратился больной с переломом предплечья. Укажите уровень транспортной иммобилизации  
+От кончиков пальцев кисти до в/3 плеча  
-От кончиков пальцев кисти до локтевого сустава  
-От локтевого сустава до плечевого сустава повреждённой конечности  
-От с/3 предплечья до локтевого сустава  
-От лучезапястного сустава до плечевого сустава  

#Вы фельдшер ФАПа к вам обратилась больная 45 лет употребляющая алкоголь и нерегулярно питающаяся, с жалобами на слабость, потерю аппетита, депрессию, резкое	 похудание, чувство тяжести в желудке после приёма пищи. При пальпации в левой надключичной области определяется плотное, безболезненное образование размером 2х2. Какое заболевание можно заподозрить у больной?  
+Рак желудка  
-Язва 12-ти пёрстной кишки  
-Аппендицит  
-Пилоростеноз  
-Холецистит  

#Вы фельдшер ФАПа к вам обратился больной 60 лет с жалобами на резкую потерю веса	 в течении 1,5 мес. В анамнезе, нерегулярное питание. Слизисто-гнойное выделение из 
прямой кишки, чередующиеся с запорами, приступообразная боль в животе, боль при акте дефекации, ложные позывы. Какое заболевание можно заподозрить у больного?  
+Рак прямой кишки  
-Геморрой  
-Пилоростеноз желудка  
-Аппендицит  
-Полипы прямой кишки  

#Вы фельдшер ФАПа к вам обратился больной 50 лет с жалобами на одышку, слабость, потливость, приступообразный кашель с прожилками крови в мокроте, потерю веса в течении 1 месяца. Предположительный диагноз?  
+Рак лёгких  
-Бронхит  
-Пневмония  
-Трахеит  
-Стоматит  

#На ФАП обратилась больная Н., 55 лет с жалобами на боли по ходу варикозно расширенных вен, покраснение, местное повышение температуры. Какой диагноз можно поставить больной?  
+Флебит  
-Варикозное расширение вен  
-Облитерирующий эндартериит  
-Сухая гангрена  
-Влажная гангрена  

#СМП вызвали к больному с переломом костей таза. В каком положении нужно 
транспортировать больного в травм. пункт ?  
+Поза “лягушки”  
-Положение Фоулера  
-На животе  
-На боку  
-В положении стоя  

#На здравпункт обратилась больная К., 35 лет с жалобами на чувство тяжести в ногах, усиление венозного рисунка на голенях. Симптомы появились после рождения 2-го ребёнка. Какие рекомендации дать больной?  
+Обратиться к сосудистому хирургу  
-Обратиться к терапевту  
-Обратиться к невропатологу  
-Накладывать согревающие компрессы  
-Удалить подкожные вены хирургическим путём  

#Пострадавший чинил электропроводку. Внезапно возникли судорожные сокращения мышц и потеря сознания. При осмотре: в руке пострадавшего зажат электрический провод. Что необходимо предпринять фельдшеру СМП в первую очередь?  
+Освободить пострадавшего от воздействия электрического тока   
-Оценить состояние пострадавшего  
-Обеспечить проходимость дыхательных путей  
-Вызвать милицию  
-Немедленно приступить к СЛР  

#Какой путь распространения инфекции вы предупреждаете на ФАПе, одев стерильный халат, маску, колпачок при выполнении малых операций?  
+Воздушно-капельный  
-Контактный  
-Имплантационный  
-Лимфогенный  
-Гематогенный  

#В какое отделение фельдшер ФАПа решит транспортировать пациента с  признаками 	столбняка?  
+Реанимационное  
-Инфекционное  
-Хирургическое  
-Пульмонологию  
-Неврологию  

#Каково наиболее опасное осложнение при повреждении вен шеи, а особенно яремной вены?  
+Воздушная эмболия  
-Нагноение раны  
-Эвентрация  
-Развитие тромбообразования  
-Болевой шок  

#К Вам на ФАП обратился пациент с жалобами на беспричинную слабость, утомляемость, чувство дискомфорта за грудиной, отвращение к мясной пище. Ваша тактика.  
+Направить к онкологу  
-Дать но-шпу и отправить домой  
-Дать направление в гастроэнтерологию  
-Дать направление в инфекционное отделение  
-Направить на рентген-исследование   

#Для какого заболевания характерны доскообразный живот, резкая кинжальная боль и положительный симптом Щеткина-Блюмберга?  
+Перфорация язвы  
-Пенетрация  
-Стенозирование  
-Малигнизирование  
-Кровотечение  

#Пациент на пятые сутки после ПХО раны бедра выписан под наблюдение фельдшера ФАПа. На какие сутки вы запланируете снятие швов?  
+На 6-7 сутки  
-На 9-10  
-На 10 день  
-На 12 сутки  
-На 20-е сутки  

#Вы фельдшер скорой помощи. Диагностировали пациенту открытый перелом голени. С чего начнете неотложную помощь?  
+С остановки кровотечения  
-С обезболивания  
-С иммобилизации  
-С фиксации  
-С вытягивания  

#В составе бригады скорой помощи вы осматриваете пациента с подозрением на вывих плечевого сустава. Укажите достоверный признак вывиха.  
+Пружинящая фиксация  
-Боль  
-Отек  
-Гематома  
-Ссадины  

#Как провести транспортную иммобилизацию голени при закрытом переломе костей голени?  
+С помощью шины Крамера  
-С помощью шины Дитрихса  
-С помощью скелетного вытяжения  
-С помощью аппарата Илизарова  
-С помощью гипсовой лонгеты  

#В каком положении необходимо транспортировать пациента  с переломом костей таза?  
+В позе лягушки   
-Лежа на животе   
-Лежа на боку  
-Полусидя  
-Возвышенное ножное положение  

#До фельдшера ФАПу звернувся хворий зі скаргами на біль у правій здухвинній ділянці, нудоту, одноразове блювання, температура тіла 37,60С. Захворів гостро, спочатку біль виник в епігастральній ділянці, потім перемістився у праву здухвинну ділянку. Об’єктивно: язик вологий, живіт напружений в правій здухвинній ділянці, позитивні симптоми Ровзінга, Сітковського, Щоткіна-Блюмберга. Фельдшер запідозрив:  
+гострий апендицит  
-правобічну ниркову кольку  
-апендикулярний інфільтрат  
-гострий холецистит  
-хворобу Крона  

#Фельдшер ШМД оглядає хворого 52 років, який має пахову грижу протягом 5 років. Після підняття значної ваги виник біль у животі і грижа перестала вправлятися у черевну порожнину. При огляді грижеве випинання напружене, болюче, при покашлюванні поштовх не відчувається. Фельдшер вирішує транспортувати хворого в хірургічне відділення. В машині швидкої допомоги грижа вправилась, хворий почуває себе задовільно, хоче повернутися додому. Фельдшер вирішує:  
+покласти холод на живіт і продовжувати транспортування до хірургічного відділення  
-ввести знеболююче та продовжувати транспортування до хірургічного відділення  
-ввести знеболююче та повернути хворого додому  
-покласти холод на живіт і продовжити лікування амбулаторно   
-накласти суспензорій і продовжити лікування амбулаторно  

#У хворого 50 років, який протягом 10 років хворіє на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, після прийому їжі виник гострий „кинджальний” біль в епігастрії. Хворий блідий, брадикардія, „дошкоподібний” живіт, печінкова тупість відсутня. Фельдшер надає допомогу:  
+холод на живіт, транспортування до хірургічного відділення  
-введення знеболюючих, транспортування до хірургічного відділення  
-введення знеболюючих, транспортування до терапевтичного відділення  
-грілка на живіт, транспортування до хірургічного відділення  
-грілка на живіт, транспортування до терапевтичного відділення  

#До фельдшера оздоровчого пункту звернувся робітник, який наколов стопу цвяхом. На підошві рана 0,2х0,3 см. Щеплення проти правця проведено 2 роки тому. Фельдшер приготував для профілактики препарат:  
+ПА 0,5 мл  
-ППС 3000 МО  
-ППС 3000 МО і ПА 1,0 мл  
-ПА 1,0 мл  
-щеплення не потрібне  

#Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта, який скаржиться на біль у грудях, задишку. Під час обстеження з’ясувалось, що він багато років страждає на варикозне розширення вен,  двічі був тромбофлебіт. Стан погіршився раптово після фізичного навантаження. Під час спілкування чоловік знепритомнів, не дихає, пульс на сонній артерії не визначається. Фельдшер констатував клінічну смерть і припустив, що вона стала наслідком:   
+Тромбоемболії легеневої артерії  
-Інфаркту міокарду  
-Спонтанного пневмотораксу  
-Травми грудної клітки  
-Фібриляції шлуночків  

#До фельдшера ФАПу звернулася жінка 60-ти років зі скаргами на почуття тяжкості в 
ніжних кінцівках, появи набряку на них ближче до вечора. Останнього часу з’являються 	біль та судоми у литках. Об’єктивно визначається вузлове розширення вен на обох кінцівках. Для з’ясування прохідності глибоких вен фельдшер проводить:   
+Маршову пробу Дельбе-Пертеса  
-Пробу Панченко  
-Пробу Пратта  
-Пробу Самюелса  
-Пробу Опеля  

#Чоловіка 76-ти р. протягом року турбує часте, особливо вночі, сечовипускання, 
безболісне, іноді утруднене. Вранці в день звернення до фельдшера ФАПу не зміг помочитися. При огляді над лоном кулеподібне безболісне утворення, перкуторно дає тупий звук. Тактика фельдшера в цій ситуації:  
+Катетеризація січового міхура, направлення до уролога  
-Катетеризація січового міхура, спостереження  
-Введення спазмолітиків, виклик швидкої допомоги  
-Пункція сечового міхура, призначення антибіотиків  
-Застосування грілки, тактика очікування  

#Фельдшер ШД надає допомогу під час ДТП. У одного з постраждалих на гомілці є різана рана, з якої яскраво червоною, пульсуючою струминою витікає кров. Фельдшер максимально зігнув кінцівку в колінному суглобі. Але основним і оптимальним варіантом для подальшого транспортування хворого буде:  
+Накладання артеріального джгута  
-Туга тампонада рани  
-Пальцеве притиснення судини  
-Введення в/м етамзилату  
-Підвищене положення кінцівки  

#Фельдшер ШД готується до транспортування постраждалого шахтаря зі здавленням грудної клітини. Чоловік притомний, шкіра грудної клітини вище рівня сосків	яскравочервоного забарвлення з множинними фіолетовими крововиливами. Відмічається задишка, тахікардія, АТ – 120/70 мм рт.ст. При пальпації грудної клітини крепітації та патологічної рухомості ребер не відмічається. Фельдшер в цьому випадку повинен:  
+Ввести болезаспокійливі, надати постраждалому напівсидячого положення  
-Ввести кардіамін, покласти постраждалого на ноші  
-Ввести анальгін, покласти постраждалого на щит  
-Зробити міжреберну блокаду, покласти постраждалого на ноші  
-Провести оксигенотерапію, транспортувати постраждалого на боку  

#У молодого чоловіка 20-ти років ножове поранення грудної клітки. Положення вимушене, праворуч у V міжребер’ї різана рані розміром 3,0х1,0 см, з якої витікає піниста кров, а під час вдиху чути всмоктування повітря. Для попередження розвитку синдрому кардіопульмональних порушень фельдшер на місці події повинен:  
+Накласти оклюзійну пов’язку, ввести протишокові препарати  
-Ушити рану, ввести знеболювальні  
-Зупинити кровотечу, ввести етамзилат  
-Дренувати плевральну порожнину, ввести серцеві препарати  
-Провести оксигенотерапію і новокаїнову блокаду  

#Жінка 27 років послизнулася на катку, впала, втратила свідомість на 2 хвилини. Після відновлення свідомості скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, шум у вухах, пітливість. Життєво важливі функції без істотних відхилень. Який стан визначить 
фельдшер в діагнозі?  
+Струс головного мозку  
-Забій головного мозку  
-Стиснення головного мозку  
-Перелом основи черепа  
-Перелом кісток склепіння черепа  

#До фельдшера ФАПу звернулась жінка 65 років зі скаргами на біль в правій гомілці, що з’явився напередодні ввечері. Жінка страждає на ожиріння. Загальний стан середньої тяжкості, ознаки інтоксикації помірно виражені, температура тіла 37,30С, в ділянці правої гомілки визначається гіперемія шкіри, набряк та болючість при пальпації, наявний інфільтрат в малій підшкірній вені розміром 0,5х1 см, дистальніше якого судина розширена. Який  діагноз визначить фельдшер?  
+Тромбофлебіт поверхневих вен гомілки  
-Тромбофлебіт глибоких вен гомілки  
-Варикозне розширення вен гомілки  
-Облітераційний атеросклероз  
-Облітераційний ендартеріїт  

#До фельдшера здоров пункту звернувся чоловік 37 років , який отримав травму на виробництві. Скаржиться на сильний біль в правій половині грудної клітки, який посилюється при кашлі, диханні та зміні положення тіла. При пальпації визначається біль в ділянці 3-4 ребер по середньо ключичній лінії справа, патологічна рухливість та крепітація, наявні садна та крововиливи на шкірі. Який діагноз визначить фельдшер?  
+Перелом ребер  
-Забій грудної клітки  
-Закритий пневмоторакс  
-Відкритий пневмоторакс  
-Гемоторакс  

#До фельдшера ФАПу звернувся чоловік 65 років, який скаржиться на кашель, наявність прожилків крові в мокротинні, задишку, гарячку, загальну слабкість, швидку втомлюваність, поганий апетит, зміну смаку. Ці симптоми з’явилися приблизно місяць тому. Із анамнезу – курить з 20 років, за останні 6 місяців схуд на 10 кг. Який діагноз передбачить фельдшер?  
+Рак легень  
-Хронічний гастрит  
-Абсцес легень  
-Гангрена легень  
-Емпієма плеври  

#У дівчинки 10 років в школі раптово з’явився гострий біль в надчрев`і, який поступово змістився в праву здухвинну ділянку, нудота, одноразове блювання, підвищення температури тіла до 37,30С. Фельдшер швидкої виявив позитивні симптоми Бартом`є- Міхельсона, Ровзінга, Роздольського. Який діагноз визначить фельдшер?  
+Гострий апендицит  
-Гострий холецистит  
-Кишкова токсикоінфекція  
-Гостра кишкова непрохідність  
-Перфоративна виразка шлунка  

#Жінку турбує біль тупого характеру в поперековій ділянці справа, який з’явився 2 дні тому. Стан жінки середньої тяжкості, температура тіла нормальна. При пальпації визначається	 болючість в правому підребер’ї, позитивний симптом Пастернацького справа.  Який діагноз визначить фельдшер?  
+Нирково-кам`яна хвороба  
-Гострий пієлонефрит  
-Гострий холецистит  
-Гострий гломерулонефрит  
-Гострий апендицит  

#До фельдшера ФАПу звернулась жінка 53 років зі скаргами на біль, припухлість та почервоніння шкіри в ділянці правої сідниці. Ці скарги з’явились 2 дні тому після внутрішньом`язової ін’єкції. Об`єктивно: в верхньому зовнішньому квадранті правої сідниці почервоніння шкіри, набряк, підвищення місцевої температури, симптом 
флуктуації позитивний. Який діагноз визначить фельдшер?  
+Абсцес правої сідниці  
-Поверхнева флегмона правої сідниці  
-Фурункул правої сідниці  
-Карбункул правої сідниці  
-Бешиха правої сідниці  

#Жінка 49 років впала на льоду, після чого з’явились скарги на біль та деформацію в ділянці лівого стегна. При огляді фельдшер швидкої виявив численні гематоми та садна в ділянці лівого стегна, характерну деформацію кінцівки, патологічну рухливість, кісткову крепітацію. Яку шину повинен застосувати фельдшер для імобілізації кінцівки?  
+Дітеріхса  
-Белера  
-Ентіна  
-Єланського  
-Ілізарова  

#Хвора 35 років через 7 днів після травми в області стопи відмітила утруднене відкривання  рота. Наступної доби не змогла приймати їжу, приєднались напруженість м`язів потилиці,спини, живота. Під час приймання до стаціонару на 3 добу захворювання відмічається тонічне напруження всіх груп м`язів, температура 38,90С, генералізовані судоми кожні 10-15 хв. Провідним засобом лікування цього захворювання буде:  
+Введення специфічної сироватки  
-Протисудомні засоби  
-Промивання шлунку  
-Призначення антибіотиків  
-Призначення противірусних препаратів  

#З метою швидкого поповнення крововтрати,  хворій перелито 1050 мл сумісної донорської крові, консервованої цитратом натрію. Наприкінці  гемотрансфузії у хворої виник неспокій, блідість шкіри, тахікардія, судоми. Визначити ускладнення гемотрансфузії:   
+Цитратний шок  
-Гемотрансфузійний шок  
-Пірогенна реакція  
-Анафілактичний шок  
-Тромбемболія легеневих артерій  

#8- річний хлопчик був укушений домашнім собакою. В анамнезі у дитини були зроблені всі планові щеплення. Собака щеплена проти сказу. Фельдшер ФАПу оглянув рану: на стегні в наявності рана довжиною 1 см, без рваних краів. Яку допомогу надасть фельдшер?  
+Промиє рану теплою водою з милом, накладе асептичну пов`язку  
-Призначить антибіотики протягом 5 днів  
-Накладе асептичну пов`язку  
-Накладе пов`язку із синтоміциновою емульсією  
-Транспортує в травматологічне відділення  

#Фельдшер ФАПу оглядає хворого, який скаржиться на біль в спині,підвищення температури до 380С. Об`єктивно:  гіперемія шкіри вище правої лопатки, набряк, в центрі 5-6 гнійно-некротичних вогнищ. Який діагноз фельдшера буде імовірним в плані подальшого лікування?  
+Карбункул,оперативне лікування  
-Абсцес, накласти асептичну пов`язку  
-Фурункул, призначити УВЧ  
-Карбункул, пов`язки з димексидом  
-Карбункул, антибіотикотерапія  

#На ФАП звернувся пацієнт 25р. після падіння скаржиться на біль у ділянці середньої третини ключиці. Об'єктивно:стан задовільний. Шкірні покриви не ушкодженні, відсутня деформація. При пальпації відмічається локальна болісність та кісткова крепітація. Яку транспортну іммобілізацію застосує фельдшер?  
+пов'язка Дезо  
-пов'язка Вельпо  
-колосовидна пов'язка на плечовий суглоб  
-косинкова пов'язка  
-шина Крамера  

#На ФАП звернулася пацієнтка 40р. яку 30 хвилин тому, покусав собака. Під час огляду: в ділянці правого передпліччя є кілька ран з нерівними краями, незначна кровотеча. Які першочергові дії фельдшера при наданні долікарської допомоги?  
+промити рану мильним розчином  
-промити рану розчином фурациліну  
-промити рану  розчином перекису водню  
-промити рану розчином йодонату  
-накласти суху асептичну пов'язку   

#Фельдшер надає першу долікарську допомогу пацієнту з відкритим переломом стегна, ускладненим артеріальною кровотечею. Послідовність надання долікарської допомоги?  
+накладання джгута,знеболення,асептична пов’язка,транспортна іммобілізація  
-холод, асептична пов'язка, знеболення, госпіталізація  
-давляча пов'язка, транспортна іммобілізація, знеболення  
-асептична пов'язка, знеболення, транспортна іммобілізація  
-підвищене положення кінцівки, знеболення, знерухомлення  

#На ФАП звернувся хворий 35 р.,скаржиться на часте похолодання ступнів, біль у литкових м'язах, що посилюється при ходьбі. Вважає себе хворим останні 3 роки. Палить. Об'єктивно: шкіра на ступнях холодна на дотик, бліда. Пульсація артерій стоп послаблена на обох ногах. Яке захворювання діагностує фельдшер?  
+облітеруючий ендартеріїт   
-тромбофлебіт глибоких вен  
-варикозне розширення вен  
-остеомієліт кісток гомілки  
-синдром тривалого роздавлювання  

#На ФАП звернувся хворий з різаною раною підошви. Проти правця хворий був щеплений 2 роки тому. Ваша тактика?  
+ввести 0,5мм правцевого анатоксину  
-ввести 1мм правцевого анатоксину  
-нічого не вводити  
-ввести ППС (1:100-1мм)  
-ввести 0,5 АПА і ППС  

#Жінка 52р., 30хв. тому  отримала опік полум’ям передньої поверхні грудної клітки. Турбує пекучий біль. При огляді: почервоніння передньої поверхні грудної клітки, у деяких місцях утворилися пухирці, заповненні світло-жовтою рідиною. Під ними яскраво-червоний болючий шар шкіри. Яка площа опіку та його ступінь?  
+9% II ступінь  
-2% I ступінь  
-5% III А ступінь  
-15% III Б ступінь  
-25% IV ступінь  

#За допомогою чого проводять активно-пасивну профілактику правця за наявності рани у не щепленого пацієнта?  
+ППС 3000МО+1,0ПА  
-ППС 1:100 МО+ПА  
-ПА  0,5  
-ПА  1,0  
-ППС 3000МО  

#На ФАП звернувся пацієнт 38 р. з скаргами на біль у попереку,підвищення температури 
	тіла до 38°С, втрату працездатності. Захворів 5 днів тому. Об'єктивно: у ділянці попереку справа спостерігається набряк, почервоніння, у центрі-щільний різко болючий інфільтрат з  декількома гнійними отворами з яких виділяється густий зеленуватий гній. Вкажіть 
	захворювання для якого характерні ознаки?  
+карбункул  
-фурункул  
-флегмона  
-абсцес  
-лімфаденіт  

#При визначенні групи крові за допомогою цоліклонів “анти-А” та “анти-В”, ви отримали аглютинацію в двох краплях. Ваш висновок:  
+кров  АВ (IV) групи  
-кров  В(III)групи  
-кров  А(II) групи  
-кров  0(I) групи  
-помилка при визначенні  

#При визначенні груп крові за допомогою стандартних сироваток  аглютинація відбулася в I i III лунках.  Визначіть групу крові?  
+кров  А(II) групи   
-кров  В(III)групи  
-кров  АВ (IV) групи  
-кров  0(I) групи  
-помилка при визначенні  

#До фельдшера звернувся хворий з скаргами на головний біль, загальну слабість. Тиждень тому отримав травму гомілки, за медичною допомогою не звертався. При огляді: хворий загальмований, на питання відповідає односкладно. При голосній розмові 
	відмічається посмикування мімічних та жувальних м’язів. Ваш діагноз?  
+правець  
-газова гангрена  
-менінгіт  
-сказ  
-лімфаденіт  

#В здоровпункт звернувся чоловік 52 р., протягом 4-х років хворіє на виразкову хворобу шлунка. Вранці з’явилися  запаморочення, загальна слабкість. Об'єктивно: відмічається блідість шкірних покривів,живіт помірно піддутий, болючий в епігастрії. Симптом Щоткіна-Блюмберга негативний, печінкова тупість збережена. Ps- 104/хв., АТ- 90/60 мм.рт.ст. Яке ускладнення виразкової хвороби шлунку виникло?  
+шлунково-кишкова кровотеча  
-стеноз воротаря  
-перфорація виразки  
-пенентрація  виразки  
-малігнізація виразки  

#На ФАП звернувся хворий 35р. зі скаргами на переймоподібний біль у попереку зліва, який  іррадіює в статеві органи,часте сечовипускання. Об'єктивно:хворий неспокійний, часто міняє положення. Позитивний симптом  Пастернацького. Що з хворими?  
+ниркова колька  
-печінкова колька  
-гостра ниркова недостатність  
-хронічна ниркова недостатність  
-уремія  

#До фельдшера звернувся хворий, захворів 5 год тому, коли вперше відчув біль в 	епігастрії, нудоту. Через деякий час біль змістився в праву половину живота, було блювання. Під час пальпації різкий біль у правій здухвинній ділянці, напруження мязів, позитивний симптом Щоткіна-Блюмбера. Що з хворим?  
+гострий апендицит  
-холецистит  
-панкреатит  
-сечокам’яна  хвороба  
-гастрит  

#Що робити з хворим, якщо під час транспортування грижа самостійно вправилася:  
+транспортувати далі  
-відправити додому під нагляд родичів  
-ввести спазмолітики  
-ввести знеболюючі засоби  
-ввести антибіотики  

#На ФАП звернувся хворий у якого 1 годину тому, після підняття вантажу, з’явився біль у ділянці пахвинної грижі. Грижа перестала вправлятися в черевну порожнину. Які заходи невідкладної допомоги повинен виконати фельдшер:  
+холод, голод, викликати “швидку допомогу”  
-спостереження за станом хворого  
-ввести знеболюючі  
-спробувати вправити грижу   
-ввести спазмолітики  

#У хірургічне відділення, де Ви працюєте, госпіталізований хворий з шлунково-кишковою кровотечею. Лікар доручив Вам визначити групу крові. Який засіб Ви для цього оберете?  
+Стандартні гемаглютинуючі сироватки  
-Реагент анти-D супер  
-Реагент анти-С супер  
-Стандартні Rh-негативні еритроцити  
-Стандартні Rh-позитивні еритроцити  

#До Вас на ФАП звернувся хворий 65 років зі скаргами на похолодання стоп, біль у в литкових м’язах при ходьбі. При обстеженні Ви виявили ослаблення пульсу на артеріях стоп, відсутність волосся на ногах, розшарування нігтів. Вкажіть найбільш імовірний діагноз.  
+Атеросклероз судин нижніх кінцівок  
-Гострий тромбоз стегнової артерії  
-Гострий тромбоз глибоких вен  
-Гострий тромбоз поверхневих вен  
-Хвороба Рейно  

#До Вас на ФАП звернувся хворий після стаціонарного лікування флегмони кисті. 
	Рекомендовано продовжити перев’язки до повного закриття рани. Який розчин Ви використаєте в першу чергу для промивання рани у 3-й стадії ранового процесу?   
+Перекис водню  
-Калій перманганат;  
-Гіпертонічний розчин натрію хлориду  
-Переварена вода  
-Фурацилін  

#До Вас на ФАП звернулася хвора, 47 років зі скаргами на біль в ділянці лівосторонньої пахової грижі, нудоту, блювання. При обстеженні грижа болісна, збільшена, напружена, не  вправляється. Яку допомогу Ви надасте?  
+Покладете холод на ліву пахову ділянку, забезпечите госпіталізацію  
-Введете знеболювальні, спробуєте вправити грижу  
-Знеболите, запропонуєте носіння бандажу  
-Покладете холод на пахову ділянку, зробите очисну клізму  
-Накладете тепло на пахову ділянку, спробуєте вправити грижу  

#До Вас на ФАП звернулася жінка 38 років, зі скаргами на слабкість, головокружіння, одноразове блювання “кавовою гущею”. Об’єктивно: шкіра бліда. Рs- 90/хв.; АТ- 100/50 мм рт.ст. При пальпації: живіт м’який, безболісний. Яку допомогу Ви надасте?  
+Ввести внутришньовенно 10% розчин кальцію хлориду, негайно госпіталізувати  
-Покласти тепло на живіт, ввести спазмолітики  
-Покласти тепло на живіт, дати протиблювотні  
-Покласти холод на живіт, промити шлунок  
-Покласти вантаж на живіт, ввести знеболювальні  

#До Вас на ФАП звернувся хворий на виразкову хворобу шлунка. 15 хв. тому у нього раптово з’явився сильний біль у животі. При огляді Ви виявили "дошкоподібний" живіт. Яку допомогу необхідно надати?  
+Холод на живіт, негайна госпіталізація  
-Тепло на живіт, ввести знеболювальні  
-Тепло на живіт, промивання шлунка  
-Холод на живіт, очисна клізма  
-Тепло на живіт, ввести спазмолітики  

#До Вас на ФАП звернувся хворий 50 років з  пупковою грижею. Скаржиться на біль, який виник в ділянці випинання після фізичного навантаження, збільшення об’єму і напруження  грижі, неможливість вправити грижовий вміст у черевну порожнину. Яка допомога є найбільш доцільною в даному випадку?  
+Терміново госпіталізувати в хірургічне відділення  
-Обмеження прийому їжі  
-Спокій  
-Міхур з льодом на місце випинання  
-Надання лежачого положення  

#До Вас у медпункт заводу звернувся чоловік 32 років, який кілька хвилин тому, працюючи в коморі, перекинув пляшку з азотною кислотою. При огляді: в ділянці гомілки жовтий струп, болючість. Який нейтралізуючий засіб слід застосувати?  
+2% розчин гідрокарбонату натрію  
-Вапняне молоко  
-Гліцерин  
-5% розчин натрію тіосульфату  
-5% розчин міді сульфату  

#До Вас на ФАП звернулася жінка 30 років, яку 30 хв. тому покусав собака. При огляді: в ділянці правої гомілки кілька ран з нерівними краями, незначна кровотеча. Яку допомогу слід надати?  
+Промити рани  мильним розчином  
-Промити рани розчином йодонату  
-Промити рани гіпертонічним розчином  
-Промити рани розчином перекису водню  
-Накласти суху асептичну пов’язку  

#Ви фельдшер ФАПу. Вас викликали на місце пожежі, де потерпілий отримав опік полум’ям передньої поверхні обох ніг, грудей і живота. Визначте площу опікової поверхні?
+36%  
-56%  
-42%  
-25%  
-18%  

#Після лижної прогулянки до Вас на ФАП звернувся чоловік 25 років, який скаржиться на біль в ділянках носа, щік та чола. При огляді шкіра набрякла, холодна на дотик. Вкажіть імовірний діагноз.  
+Дореактивний період відмороження  
-Загальне переохолодження  
-Відмороження ІІ ступеня  
-Початкова стадія загального відмороження  
-Загальне замерзання  

#До Вас на ФАП звернулася жінка 27 років з скаргами на наявність ущільнення в лівій 	молочній залозі. При огляді Ви виявили в лівій молочній залозі щільне утворення з горіх, має чіткі контури, безболісне. Лімфовузли не збільшені. Що Ви повинні зробити в цьому випадку?  
+Направити жінку до хірурга  
-Накласти спиртовий компрес  
-Спостерігати  
-Зробити йодну сітку  
-Накласти пов’язку з маззю Вишневського  

#До Вас на ФАП звернувся хворий, якому вчора в травмпункті ЦРЛ була накладена гіпсова пов’язка з приводу перелому правої променевої кістки. Скаржиться на  посилення болю в кінцівці, заніміння пальців, набряк. Яку допомогу необхідно надати?  
+Послабити гіпсову  пов’язку  
-Створити підвищене положення кінцівки  
-Порадити терпіти до ранку  
-Дати знеболюючі  
-Зняти гіпсову пов’язку  

#До Вас на ФАП хвернувся чоловік 43 років, зі скаргами на сильний біль, почервоніння та набряк шкіри лівої гомілки. Захворювання почалось гостро. t° тіла 39,5°С. Обєктивно: в середній третини лівої гомілки відмічається набряклість, почервоніння шкіри з чіткими фестончатими краями, місцями пухирі різних розмірів, заповнені серозно-геморагічним ексудатом. Вкажіть імовірний діагноз.  
+Бешиха  
-Флегмона  
-Лімфангоїт  
-Гострий тромбофлебіт  
-Фурункульоз  

#До Вас у медпункт заводу доставили потерпілого, який необережно повівся з фосфорорганічною сполукою, внаслідок чого вона попала йому в очі. Ви провели промивання очей водою. Чим необхідно закапати очі після промивання?  
+30% розчином сульфацил-натрію  
-0,5% розчином фурациліну  
-2% розчином натрію гідрокарбонату  
-5% розчином аміаку  
-1% розчином хлораміну  

#У пацієнта  відкритий перелом, який супроводжується артеріальною кровотечею. Що  найперше треба застосувати?   
+Кровоспинний джгут Есмарха   
-Транспортну іммобілізацію   
-Антисептичну пов’язку   
-Кровоспинні засоби   
-Знеболюючі   

#У  хворого рвота “кавовою гущею”, дьогтеподібні  випорожнення, слабкість.  Який попередній діагноз?  
+Шлунково-кишкова кровотеча   
-Перфоративна виразка  шлунка   
-Гострий апендицит   
-Защемлена  грижа   
-Геморой з кровотечею    

#Під час проходження практики студент електромеханічного коледжу поранив передпліччя  на  токарському станку. З рани пульсуючою цівкою витікає кров. Як тимчасово зупинити кровотечу, щоб доставити потерпілого в лікарню?  
+Накласти кровоспинний джгут   
-Провести ПХО рани   
-Накласти давлячу пов’язку   
-Накласти міхур з льодом   
-Провести тампонаду рани   

#На ФАП звернувся пацієнт із  забитою раною носа. Ви  провели туалет рани. Яку пов’язку слід накласти на ніс?  
+Пращовидну  
-Вуздечка  
-Бінокулярна  
-Хрестоподібна  
-Восьмиподібна  

#Хворий після  апендектомії  виписаний під спостереження фельдшера ФАПу.  Коли у даного пацієнта закінчиться післяопераційний період?  
+Після відновлення працездатності  
-Після зняття швів  
-Після відновлення перистальтики  
-Після загоєння рани  
-Після виписки із стаціонару  

# На ФАП  звернувся  пацієнт, якого  15 хвилин назад покусала собака. При  огляді: в ділянці лівого ліктя  укушені рани  з  нерівними краями,  незначна кровотеча. Які  першочергові  дії фельдшера?   
+Промити рани  мильним розчином   
-Промити рани водою   
-Промити розчином йодонату   
-Промити розчином перекису водню   
-Накласти суху асептичну  пов’язку   

# У хворого С., 48 р, через 4 години після отриманої черепно-мозкової травми  з’явився сильний  головний біль, блювота, ознаки  правостороннього геміпарезу з чим пов’язані проблеми хворого?   
+Здавлення головного мозку гематомою   
-Забій головного мозку   
-Струс  головного мозку   
-Гострий менінгіт   
-Забій м’яких тканин голови   

# На ФАП  привезли хворого. Потерпілий з черепно-мозковою травмою. Свідомість відсутня, крововилив у  навколоочну  клітковину, з носа  виділяється кров та ліквор, з вушей витікання ліквору. АТ- 100/60 мм.рт. ст.., Рs- 50/хв.. Поставте попередній діагноз?  
+Перелом основи черепа   
-Струс мозку   
-Стиснення мозку   
-Перелом  кісток носа   
-Перелом кісток склепіння черепа   

# Потерпілий має поранення  ножем у  грудну клітку. З рани виділяються “криваві” пухирці повітря, при вдихові присмоктуючий звук. Яку  невідкладну допомогу необхідно надати хворому?   
+Накласти оклюзійну пов’язку   
-Знерухомити хворого   
-Ввести дихальні  анальгетики   
-Провести  міжреберну новокаїнову блокаду   
-Обробити краї рани  йодонатом   

#До Вас звернувся хворий 30 років зі  скаргами на біль у  правій паховій ділянці. Вважає себе хворим 3 роки, коли вперше помітив там  випинання. Після фізичного навантаження раптово з’явився різкий біль у місці випинання. Об’єктивно:  у правій паховій ділянці – різко болюче випинання, яке не  вправляється. Яке ускладнення найбільш вірогідне?  
+Защемлення  пахової грижі   
-Копростаз   
-Евентрація   
-Перитоніт   
-Гострий апендицит   

#Пацієнт 34 р, скаржиться на біль під час дефекації, виділення слизу та крові з  відхідника протягом 2 тижнів. Який метод обстеження буде інформативним для  з’ясування діагнозу?   
+Ректоманоскопія   
-Гастроскопія     
-Рентгеноскопія   
-УЗД   
-ФГЕС   

#Блювотні маси у  вигляді “кавової гущі” та дьогтеподібний стул характерні для:   
+Шлунково-кишкової кровотечі   
-Ректальної кровотечі   
-Отруйні свинцем   
-Легеневої кровотечі   
-Печінкової коми   

#Хвора 40 років захворіла  8 год тому, коли вперше відчула біль в епігастральній області, нудоту. Біль  змістився в праву половину живота, донизу. Було одноразове блювання. При пальпації біль в правій здухвинній ділянці,  напруження м’язів. Позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Який діагноз можна запідозрити та які дії фельдшера?  
+Гострий апендицит. Негайна госпіталізація   
-Гострий апендицит. Знеболення   
-Гострий холецистит. Ввести спазмолітики   
-Правобічна ниркова коліка, Тепло на праву поперекову  область   
-Загострення хронічного гастриту. Голод   

#Характерна ознака травми нирок  
+Гематурія  
-Блювання  
-Лейкоцитурія  
-Жовтяниця  
-Синці поперекової ділянки  

#Вкажіть  місце  проведення  плевральної пункції при пневмотораксі:  
+2-ге міжребер'я по середньоключичній лінії 
-5-те міжребер'я по передньо-пахвовій лінії  
-7-ме міжребер'я по лопатковій лінії  
-7-ме міжребер'я по задньо-пахвовій лінії  
-7-ме міжребер'я по середньо-пахвовій лінії  

#Збільшення діастази сечі характерно для:   
+гострого панкреатиту    
-гострого апендициту    
-защемленої грижі    
-проривної виразці шлунку    
-для інвагинації    

#Симптом “переміжного кульгання” характерний для захворювання:    
+Облітеруюючий ендартеріоз  
-Флеботромбозу  
-Флебиту.  
-Ревматоїдний артрит.     
-Тромбофлебіту    

#Визначіть  площу нижньої кінцівки за правилом “дев`ятки”    
+18%.    
-9%.    
-1%.    
-27%.    
-36%.    

#Транспортування потерпілого з переломом хребта при відсутності щита проводиться в положенні:    
+На животі    
-На лівому боці   
-На правому боці   
-На спині    
-Сидячи  

#Робітник К. 39 років, працюючи в лабораторії випадково розлив на ногу соляну кислоту. Турбує пекучий біль. З чого треба розпочати першу допомогу?    
+Промивання струменем холодної води    
-Накладання пов'язки з фурациліном    
-Направлення до опікового центру    
-Виконання хімічної нейтралізації    
-Промивання етиловим спиртом    

#Який час допустимо рахувати стерильним матеріал, який зберігається в біксі, який ні разу не відкривали?    
+3 доби    
-1 доба    
-2 доби    
-10 діб    
-30 діб  

#У молодого чоловіка 20 років, ножове поранення грудної клітки. Положення вимушене, у п’ятому міжребер”ї справа - різана рана розміром 3х1 см, з якої витікає піниста кров, а під час видиху чути всмоктування повітря. Що необхідно фельдшеру виконати  на місці події?
+Накласти оклюзійну пов’язку.    
-Накласти циркулярну пов’язку  
-Накласти колосоподібну пов’язку   
-Накласти хрестоподібну пов’язку  
-Накласти спіральну пов’язку.   

#Хворий скаржиться на нудоту, блювання. Кила в паховій ділянці болісна, збільшена, напружена, з набряком, не вправляється. Ваш попередній діагноз.  
+Защемлена кила    
-Пупкова  кила  
-Невправима пахова кила  
-Стегнова  кила  
-Діафрагмальна  кила  

#Дитину 8 років під час прогулянки вкусила бездомна собака. Ваші першочергові дії?  
+Промити рану 5% мильним розчином    
-Промити рану проточною водою    
-Промити рану розчином йодонату    
-Накласти суху асептичну пов’язку    
-Промити рану розчином фурациліну    

#Хворий С. , 35 років, отримав колоту рану ступні. Що необхідно ввести потерпілому з 
	метою екстреної специфічної профілактики правця, якщо після повторної ревакцинації 
	пройшло більше 10 років?  
+1 мл ПА та 3 000 МО ППС  
-300 МО ППС  
-0,5 мл ПА  
-3000 МО ППС  
-1500 МО ППС  

#Що перевіряють пробою Дельбе-Пертеса?    
+Прохідність глибоких вен нижньої кінцівки    
-Прохідність поверхневих вен нижньої кінцівки    
-Стегнову артерію    
-Лімфатичні судини    
-Плечову артерію    

#При огляді хворого Р., 38 років з ножовим пораненням грудної клітки фельдшер виявив, що рана “дихає” - чути “свист”, а в момент вдиху повітря виходить із рани, при видиху – заходить в плевральну порожнину. Яке ускладнення виникло у хворого ?  
+Відкритий пневмоторакс   
-Клапанний пневмоторакс  
-Перелом  ребер  
-Поранення серця  
-Закритий пневмоторакс  

#Хвора скаржиться на підвищення температури тіла до 39,20С. У ділянці лівої гомілки незначний набряк і гіперемія шкіри з чіткими контурами у вигляді язиків полум’я, місцеве підвищення температури. Який метод лікування доцільно використати при данній патології?  
+Ультрафіолетове опромінення  
-УВЧ - терапію  
-Магнітотерапію  
-Волого-висихаючу пов’язку  
-Холодний компрес  

#Через 6 діб після ін’єкції анальгіну на сідниці у хворої утворився різко болючий інфільтрат, з гіперемією шкіри над ним, місцевим підвищенням температури. Температура тіла 37,80С. Відображена картина дозволяє запідозрити:  
+Післяін’єкціїний абсцес  
-Бешиху  
-Флегмону  
-Карбункул  
-Фурункул  

#Фельдшер амбулаторії проводить визначення групи крові двома серіями стандартних сироваток. Аглютинація відбувалася у всіх лунках. Але коли вона додала до лунок по краплі фізіологічного розчину аглютинація скрізь зникла. Яка група крові в хворого?  
+І група  
-ІІ група  
-ІІІ група   
-ІV група  
-Помилка при визначенні  

#Хворий 63-х роки, скаржиться на біль в ділянці сечового міхура розпираючого характеру, неможливість самостійного сечовипускання. З анамнезу відомо, що протягом останніх декількох років хворіє сечокам’яною хворобою. Об-но: в ділянці сечового міхура відмічається напруження, болючість при пальпації. Сечовий міхур збільшений в розмірах внаслідок переповнення сечею. Яке ускладнення Ви запідозрите?  
+Гостра затримка сечі   
-Цистит  
-Гострий пієлонефрит  
-Ниркова колька  
-Апендикулярний інфільтрат  

#Хворий 43 років звернувся до фельдшера сільської амбулаторії зі скаргами на сильний біль, почервоніння та набряк шкіри в ділянці лівої гомілки. Захворювання почалось гостро, температура тіла 390С. Локально: в ділянці середньої третини лівої гомілки відмічається набряклість, почервоніння шкіри з чіткими фестончатими краями, місцями пухирі різної величини, заповнені серозно-геморагічним ексудатом. Що запідозрить фельдшер?  
+Бешиха  
-Фурункульоз  
-Лімфангоїт  
-Гострий тромбофлебіт  
-Флегмона  

#Ви – фельдшер медпункту метрополітену. До вас звернувся співробітник станції зі скаргами на переймоподібний біль у поперековій ділянці справа, часте сечовипускання, іррадіація болю в промежині,одноразове блювання. При огляді: позитивний симптом Пастернацького справа. Який з перерахованих препаратів найдоцільніше використати 
	при наданні долікарської допомоги?  
+Баралгін, но-шпа   
-Фітолізин, анальгін  
-Цистенал, дімедрол  
-Трамадол, галоперідол  
-Лазікс,еуфілін  

#Ви працюєте фельдшером ФАПу. До Вас доставлений потерпілий Н., 27 років, після травми живота. Скарги на біль в животі, припинення виділення сечі, здуття живота. При пальпації живота відмічається напруження м'язів, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. У черевній порожнині є рідина, яка переміщується при зміні положення хворого. З чим пов'язана проблема пацієнта?   
+Внутрішньочеревне ушкодження сечового міхура   
-Позачеревне ушкодження сечового міхура   
-Гострий апендицит   
-Гострий пієліт   
-Гострий цистит   

#Ви фельдшер ФАПу. До Вас звернувся потерпілий, який декілька днів тому отримав відмороження ступнів. При обстеженні пацієнта спостерігається некроз усіх шарів шкіри, утворюються пухирі з кров’янистим вмістом. Яка це ступень відмороження?    
+ІІІ   
-І   
-ІІ   
-ІІІ б   
-ІV    

#На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася  t0 до 380С, пахвинні лімфатичні вузли збільшилися, стали болючі, шкіра над ними почервоніла. Про яке ускладнення рани можна думати?  
+Лімфаденіт  
-Флегмона  
-Бешиха  
-Лімфангоїт  
-Правець   

#Хвора скаржиться на біль, почервоніння в ділянці лівої кінцівки, підвищення  температури тіла до 39,2°С. В ділянці лівої гомілки відмічається незначний набряк і гіперемія шкіри з чіткими контурами у вигляді язиків полум'я, місцеве підвищення температури. Вкажіть діагноз.    
+Бешиха  
-Фурункульоз       
-Лімфангоїт     
-Гострий тромбофлебіт        
-Флегмона       

Крок М.  Лікувальна справа
Невідкладні стани в хірургії
	1
	"Кинджальний біль", виразковий анамнез, напруження м’язів передньої черевної стінки це:
+Тріада Мондора
-Тріада Лаффіте  
-Тріада Крисчена  
-Тріада Огюстена  
-Тріада Кондора  

#Фельдшера викликали в цех з приводу нещасного випадку. Зі слів робітників виявлено, що їх товариш крикнув, впав, почалися судоми. До моменту приходу фельдшера судоми припинились. При огляді: видно, затиснутий в руці оголений електричний провід, що звисає зі станка. Свідомість відсутня. Шкіра бліда. Зіниці на світло не реагують. Першочерговість дій фельдшера.
+Припинити дію струму, розпочати серцево-легеневу реанімацію
-Дати вдихнути нашатирний спир  
-Ввести протигестамінні препарати.  
-Знеболити, транспортувати в хірургічне відділення  
-Дефібриляція  

#Фельдшера терміново викликали до хворого. Родичі відмітили, що вже 3-4 хвилини як не дихає. Шкіра бліда з ціанотичним відтінком. Серцебиття нема. Зіниці розширені. Як називається такий стан?  
+Клінічна смерть.  
-Термінальна пауза.  
-Біологічна смерть.  
-Агонія.  
-Соціальна смерть.  

#Бригада ШМД прибула у навчальний заклад. Студент зі страхом в очах тримався за шию.Шкіра ціанотична. Дихання свистяче, затруднене. Запідозрено стороннє тіло гортані. Які дії слід виконати в першу чергу?  
+Застосувати прийоми Хеймліка.  
-Ввести знеболюючі.  
-Вставити товсту голку в трахею.  
-Провести трахеостомію.  
-Ввести спазмолітики.  

#На ФАП доставили потерпілу, яка при падінні поранила собі руку склом. Бліда. В середній третині плеча невелика рана, з якої струменем б’є яскравочервона кров. Назвіть першочергові заходи.  
+Накласти кровозупинний джгут вище місця кровотечі.  
-Накласти давлячу пов’язку після знеболення.  
-Накласти кровозупинний джгут нище місця кровотечі.  
-Ввести заспокійливі і зробити ревізію рани.  
-Провести тампонаду рани стерильною серветкою.  

#Молодий чоловік у сільському клубі отримав ножове поранення в живіт. Свідки події викликали ШМД. Фельдшер застав потерпілого у важкому стані. Блідий. Ps- 115/хв., АТ – 100/50 мм.рт.ст. Рана в правому підребір’ї розміром 2х2 см, не кровоточить. На очах стан погіршується. Запідозрено внутрішню кровотечу. Першочергові дії фельдшера?	  
+Холод на живіт, гемостатична терапія і поповнення ОЦК.  
-Холод на живіт, обробка рани в повному об’ємі, асептична пов’язка.  
-Ніяких дій не проводити, а якнайшвидше везти в лікарню.  
-Ввести знеболюючі і спазмолітики перед транспортуванням.  
-Зайнятися пошуком донорів для потерпілого.  

#Фельдшер ШМД прибув на місце вибуху газу. Протягом 2 діб потерпілого не могли 
	дістати з-під завалу. Балка стіни придавила ліве стегно. При огляді фельдшер відмітив 
	важкий стан потерпілого. Ліва ступня ледь тепла, пальцями рухає. Запідозрено синдром тривалого здавлення. Яка послідовність невідкладної допомоги?  
+Звільнити потерпілого, накласти еластичний бинт на ногу, протишокова терапія, холод місцево.  
-Звільнити потерпілого, вкласти на ноші і транспортувати в лікувальний заклад.  
-Після звільнення потерпілого дати йому гарячого чаю, обкласти ногу грілками.  
-Звільнити потерпілого, накласти джгут вище здавлення і провести знеболення.  
-Після звільнення потерпілого обкласти ноги міхурами з льодом, ввести спазмолітики, накласти шини.  

#Ви фельдшер  ШМД и надавали першу допомогу потерпілому чоловіку, 50років, від 
	ураження електрострумом в стані електролатергії: припинив дію електроструму, виконав тривалу елементарну серцево-легеневу реанімацію, викликав реанімаційну бригаду 
	швидкої медичної допомоги. Оцінити ефективність дій медичного працівника   
+Поява ознак життя   
-Стан залишився біз змін  
-Поява асістолії  
-Поява фібріляції  
-Зміна кольору шкіри  

#Ви фельдшер ШМД. Хворий після ДТП має відкритий перелом стегна. Догоспітальні дії 
фельдшера полягають в :  
+Зупинці кровотечі, знеболюванні, транспортній іммобілізації  
-Виклику швидкої допомоги  
-Знеболенні,  введенні антибіотиків  
-Накладанні джгута, транспортуванні в лікарню  
-Зупинці кровотечі, проведенні іммобілізації  

#Ви фельдшер ФАПу.У пацієнта 50 років гідраденіт  у лівій пахвовій ділянці. Шкіра ділянки гіперемійована, пальпується інфільтрат  з розм’якшенням в центрі. Першочергові дії фельдшера:
+Терміново направити пациєнта до лікаря  
-Поставити компрес з маззю  
-Призначити антибіотики  
-Дати знеболююче  
-Призначити сухе тепло  

#Ви фельдшер ФАПу. До вас звернувся пациєнт. Скаржиться на переймоподібний біль у животі, нудоту, блювання, затримку газів,  стілець. При огляді ви запідозрили перитоніт. Яку надати долікарську допомогу?
+Покласти холод на живіт , викликати швидку допомогу  
-Знеболити , покласти холод на живіт  
-Знеболити, покласти грілку на живіт  
-Знеболити , спостерігати за пациєнтом  
-Обмежити прийом їжі та води  

#Ви фельдшер здоровпункту промислового підприємства, до вас звернувся хворих з 
	опіком. Вкажіть  та сплануйте найефективніший елемент першої медичної допомоги на місці події при обмежених опіках 1-2-го ступеня   	  
+Охолодження обпеченої ділянки протягом 8-10 хвилин під проточною водою    
-Накладання сухої асептичної пов'язки    
-Обробка опікової поверхні вазеліновою олією    
-Застосування масляно-бальзамічної емульсії за А.В.Вишневським  
-Накладання пов'язки з  розчином антисептика    

#Ви фельдшер ШМД, оглядаєте хворого з  відкритим переломом кістки стегна та 
артеріальною кровотечею. Визначити першочерговий обсяг втручань при наданні 
невідкладної допомоги на догоспітальному етапі:   
+Накласти джгут, знеболити  
-Знеболити, транспортувати до лікарні  
-Накласти джгут, транспортувати до лікарні  
-Ввести гемостатики , накласти асептичну пов’язку   
-Ввести антибіотики, накласти асептичну пов’язку  

#Пацієнт 20 років годину тому відчув кинджальний біль в животі, було одноразове 
	блювання. При огляді положення вимушене, блідий, живіт напружений, дошкоподібний, температура тіла підвищується.  Що з пацієнтом?  
+Перфорація  виразки  
-Гострий живіт (перитоніт)    
-Шлунково –кишкова кровотеча  
-Гострий гастрит  
-Загострення виразкової хвороби  

#Жінка   захворіла 8 годин тому, коли відчула біль в епігастральній ділянці, нудоту. Через деякий час біль змістився в праву половину живота. Було одноразове блювання. При пальпації різкий біль в правій здухвинній ділянці, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга.  Ця клінічна картина дозволяє запідозрити:  
+Гострий апендицит  
-Гострий холецистит  
-Гострий гастрит  
-Кишкову непрохідність  
-Гострий панкреатит  

#На ФАП доставлений хлопець 18 років. Блідий, пульс - 90/хв., слабких властивостей. АТ  90/50 мм рт.ст. На правій половині грудної клітини по с/ключичній лінії рана 2х0,3 см. Під час дихання виділяється піниста кров, а при видосі – засмоктується повітря. Якою повинна бути кваліфікована допомога?  
+Оброблення країв рани розчином антисептика і накладання на неї герметичної окаюзійної пов’язки. Госпіталізація.  
-Накласти стисну колову пов’язку  
-Накласти пов’язку “Дезо”  
-Виконати тампонаду рани  
-Прикласти холод  

#Швидка допомога викликана додому. Жінка, прибираючи туалет, випадково вилила собі на руку соляну кислоту. При огляді шкіра лівої кисті та передпліччя сірого кольору, місцями пухирі з прозорим вмістом. Надайте медичну допомогу.
+Промити шкіру передпліччя та китиці проточною водою протягом 10-15 хв. Асептична пов’язка. Госпіталізація.  
-Сполоснути кінцівку в розчині лузу.  
-Обробити кінцівку йодонатом.  
-Змастити лініментом Вишневського  
-Обробити синтоміциновою емульсією.  

#Потерпіла була збита машиною. Зі слів свідків, була без свідомості 3-5 хв. Скаржиться на  головний біль, головокружіння, нудоту. Було одноразове блювання. Об’єктивно: пульс 96/хв., задовільних властивостей. Дихання дещо прискорене. АТ в межах норми. Зі 
сторони внутрішніх органів патології не виявлено. Що з потерпілою? Надайте необхідну допомогу.  
+ЗГМТ, струс головного мозку. Потерпілій надати горизонтального положення з 
	піднятою і повернутою набік головою, звільнити від стискаючого одягу. Транспортувати 
	у неврологічне відділення.  
-Ввести анальгетики.  
-Дати заспокійливе і доправити додому.  
-Залишити на станції ШМД для спостереження.  
-Порекомендувати звернутися до ділянкового лікаря.  

#Ви фельдшер швидкої допомоги. Жінку М., 40-а років, збила машина. Скаржиться на болі внизу живота і неможливість рухати ногами. При пальпації відмічається різкий біль в проекції лобкового зрощення, лобкових кісток. Позитивний симптом “прилиплої  п’яти”. Ви ввели протишокові засоби. Яка транспортна іммобілізація є найбільш правильною?     
+Укласти на тверді ноші у положенні “жаби ”  
-При допомозі шини Дітеріхса    
-При допомозі шини Белера    
-Укласти на тверді ноші на живіт    
-Укласти на ноші та під шию покласти валик    

#Назвіть етапи надання допомоги при вивиху плеча.  
+Знеболення, іммобілізація, госпіталізація  
-Знеболення, асептична пов’язка, госпіталізація  
-Асептична пов’язка, знеболення, іммобілізація  
-Гемостаз, знеболення, госпіталізація  
-Іммобілізація, знеболення, госпіталізація  

#Назвіть абсолютну ознаку вивиху.  
+Пальпується суглобова западина  
-Деформація кістки   
-Укорочення кінцівки  
-Гематома  
-Крепітація  

#Назвіть послідовність дій фельдшера на догоспітальному етапі надання невідкладної 
	допомоги при синдромі тривалого роздавлювання нижніх кінцівок.  
+Накладання джгута, звільнення кінцівки, транспортна іммобілізація, госпіталізація  
-Транспортна іммобілізація, накладання джгута, звільнення кінцівки, госпіталізація  
-Транспортна іммобілізація, звільнення кінцівки, накладання джгута, госпіталізація,   
-Звільнення кінцівки, накладання джгута, транспортна іммобілізація, госпіталізація  
-Звільнення кінцівки, транспортна іммобілізація, накладання джгута, госпіталізація  

#Підшкірна емфізема - це  
+Накопичення повітря в тканинах   
-Проникнення повітря в плевральну порожнину   
-Накопичення крові в плевральній порожнині  
-Поранення грудної клітки   
-Забій грудної клітки   

#Розлите гнійне запалення поверхневої або глибокої клітковини шиї називається   
+Флегмона  
-Абсцес  
-Бешиха  
-Лімфаденіт  
-фурункул  

#Для гастродуоденальної кровотечі характерно  
+Блювання кров’ю, що нагадує кавову гущу  
-Блювання шлунковим вмістом  
-Блювання жовчю  
-Виділення пінистої крові під час кашлю  
-Виділення прожилків крові  

#У разі розриву тонкої кишки розвивається  
+Гострий перитоніт  
-Геморагічний шок  
-Гостра кишкова непрохідність   
-Хронічна кишкова непрохідність  
-Локальний перитоніт  

#При гострому отруєнні фосфорорганічними речовинами (ФОР) який треба використати 
антидот:  
+Атропін  
-Унітіол  
-Ліпоєву кислоту  
-Налоксон  
-Етиловий спирт  

#Хвора 28 років в наслідок ДТП отримала закриту травму живота. Об’єктивно: бліда, АТ – 90/50 мм рт ст., пульс – 116/хв, притуплення перкуторного звуку у відлогих відділах живота, болісність при пальпації лівої підреберної ділянки, позитивний симптом “Івана-покивана”. Яку допомогу надає фельдшер ШМД:  
+холод на живіт, поліглюкін в/в  
-грілку на живіт, промедол в/в  
-холод на живіт, спазмалгон в/в  
-дати випити холодної води  
-направити на консультацію до хірурга  

#Хвора, яку корова вдарила у нижню частину живота, скаржиться на сильний біль у животі.  При огляді: бліда, загальмована, вираз обличчя страждальницький. Пульс – 110/хв, слабкий, АТ – 90/60 мм рт.ст. Черевна стінка від лобка до пупка розірвана, із рани виступають прикриті сорочкою петлі тонкої кишки, що випали. Тактика фельдшера ШМД: 
+ввести знеболюючі, накласти зволожену асептичну пов’язку, ватно-марлевий валік на висоту випавших петель і транспортувати в хірургічне відділення  
-не вводити знеболюючі, транспортувати в хірургічне відділення  
-ввести знеболюючі, накласти суху асептичну пов’язку, транспортувати в хірургічне відділення  
-ввести знеболюючі, вправити петлі у черевну порожнину, транспортувати в хірургічне відділення  
-ввести знеболюючі, не вправляти петлі у черевну порожнину, транспортувати в 
хірургічне відділення  

#Фельдшера ФАПу запросили до хворого 44 років, який скаржиться на сильний 
	оперезуючий біль у верхній половині живота, нудоту, багаторазове блювання, яке не приносить полегшення, здуття живота. Жінка хворого стверджує, що напередодні він приймав алкоголь і гостру їжу. При огляді: стан тяжкий, язик сухий, живіт м’який, різко болісний в епігастральній ділянці, позитивні симптоми Воскресенського, Мейо-Робсона. 
Фельдшер запідозрив:  
+гострий панкреатит  
-гострий холецистит  
-гострий апендицит  
-гостру кишкову непрохідність  
-проривну виразку шлунку  

#У шахтаря внаслідок аварії права нижня кінцівка була придавлена породою протягом двох годин. При огляді: кінцівка набрякла, шкіра бліда, пульсація на артеріях різко ослаблена. Першочергові дії фельдшера оздоровчого пункту:  
+бинтування кінцівки еластичним бинтом  
-накладання артеріального джгута  
-введення промедолу  
-накладання шини Дітеріхса  
-новокаїнова блокада  

#Пацієнт 40 років після падіння з драбини скаржиться на біль у грудній клітці, задишку. При  аускультації – відсутнє дихання у правій половині грудної клітки, перкуторно тимпаніт. В якому положенні і куди слід транспортувати пацієнта фельдшеру ШМД:  
+напівсидячи, в хірургічне відділення  
-на лівому боці, в травматологічне відділення  
-на правому боці, в терапевтичне відділення  
-на животі, в хірургічне відділення  
-на спині, в травматологічне відділення  

#До фельдшера ФАПу звернулась жінка з хронічним тромбофлебітом 
	варикозно-розширених вен правої нижньої кінцівки. Спитала, чи можна їй „парити” ногу, 
	застосовувати розтирки. Яку пораду вона отримала:  
+не можна парити і розтирати  
-можна парити, не можна розтирати  
-можна розтирати спиртом та парити  
-можна розтирати меновазином, не можна парити  
-можна розтирати горілкою та парити  

#Чоловік 35 років в бійці отримав удар по голові, знепритомнів. На час прибуття 
	фельдшера швидкої допомоги постраждалий без свідомості, в ділянці скроневої кістки забита рана 4х5 см, сильно кровоточить; кровотеча та лімфорея з вух та носа. Який стан  визначить фельдшер в діагнозі?  
+Перелом основи черепа  
-Перелом кісток склепіння черепа  
-Забита рана м’яких тканин голови  
-Струс головного мозку  
-Забій головного мозку  

#До фельдшера ФАПу доставили чоловіка 43 років, який 15 хвилин тому отримав травму грудної клітки. Загальний стан постраждалого тяжкий, турбує гострий біль у грудній клітці, задишка, дихання утруднене, поверхневе, під час вдиху повітря засмоктується через рану	 в плевральну порожнину, під час видиху краї рани змикаються. Обличчя бліде, з 
ціанотичним відтінком, пульс частий, артеріальний тиск знижений, наростає підшкірна емфізема. Який стан визначить фельдшер в діагнозі?  
+Пневмоторакс клапанний  
-Пневмоторакс закритий  
-Пневмоторакс відкритий  
-Гемоторакс  
-Набряк легень  

#До фельдшера звернулась  жінка 37 років, яку турбує переймоподібний біль у 
поперековій ділянці справа, що ірадіює по ходу правого сечовода у пахову ділянку та 
зовнішні статеві органи. Біль виник раптово після фізичного навантаження. Жінка 
збуджена, не знаходить собі місця, кричить. При обстеженні – болючість  у правому 
підребер’ї, позитивний симптом Пастернацького справа. Який стан визначить фельдшер 
	в діагнозі?  
+Ниркова колька  
-Печінкова колька  
-Гідронефроз  
-Піонефроз  
-Гострий пієлонефрит  

#У хворого 40 років є підозра на перелом у шийному відділі хребта внаслідок ДТП. На час прибуття фельдшера швидкої допомоги він знаходиться в салоні автомобілю. Які 
першочергові дії фельдшера по організації надання допомоги?  
+Фіксація хребта комірцем Шанца, обережно витягти з машини, покласти на рівну поверхню  
-Зробити спробу вправити вивих, а потім витягти з машини  
-Ввести антидепресанти ( амілнітрат 2,0 мл в/м)  
-Як можна швидше витягти з машини та направити до лікарні  
-Ввести новокаїн 2% 2мл у місце вірогідного пошкодження хребта паравертебрально  

#Хворий 78 років , під час огляду в фельдшером швидкої допомоги раптово знепритомнів, дихання відсутнє, пульс на сонних артеріях не визначається . При спробі  забезпечити  прохідність дихальних шляхів для проведення штучного дихання фельдшер встановив,що запрокидування голови хворого майже неможливе у зв`язку з малорухомістю шийного відділу хребта. Які додаткові дії необхідно виконати за цих 
обставин?  
+Підняти нижню щелепу догори та відкрити хворому рота при помірному відхиленні голови  
-Положити подушку або складений рушник під плечі хворого  
-Повернути запрокинуту голову хворого  вбік та відкрити йому рота  
-Прикласти додаткове зусилля для максимального запрокидування голови хворого  
-Положити під голову хворого подушку   



#Ви надаєте першу медичну допомогу потерпілому після ДТП, у якого відмічається 
деформація в середній третині стегна, патологічне вкорочення лівої нижньої кінцівки. Які засоби для транспортування його в травматологічне відділення ви використаєте?  
+шина Дітеріхса  
-шина Крамера  
-шина Беллера  
-шина Еланського  
-шина Кіршнера  

#Об'ємом невідкладної допомоги при травмі хребта буде:   
+знеболювання, протишокова терапія, транспортування на щиті  
-знеболювання, протишокова терапія, фіксація шиною Дітеріхса  
-знеболення,фіксація шиною Крамера, протишокова терапія  
-протишокова терапія, транспортування на ношах, комірець Шанца  
-знеболювання, транспортування в напівсидячому положенні  

#По дорозі на роботу чоловіка збив автомобіль. При огляді фельдшер виявив: відсутність свідомості, зіниці реагують на світло. Шкіра бліда, дихання рідке і поверхневе. Пульс слабкий,частий. АТ- 90/50 мм рт.ст. З рота, носа та вух витікає кров. Що з хворим?  
+перелом основи черепа   
-струс головного мозку  
-забій головного мозку  
-стиснення головного мозку  
-колапс  

#Перша допомога при відкритому пневмотораксі:  
+оклюзійна пов'язка   
-тиснуча пов'язка  
-УВЧ  
-спостереження  
-УФО  

#Невідкладна допомога  хворому  з перфорацією виразки шлунка  
+госпіталізація в хірургічне відділення  
-промивання шлунку  
-очисна  клізма (легатива)  
-оксигенотерапія  
-госпіталізація в реанімаційне  відділення  

#Дві хвилини тому робітник отримав удар електричним струмом. Хворий непритомний, 
	пульс над сонною артерією не визначається, зіниці розширені, не реагують на світло.  Дії фельдшера:  
+негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію   
-розпочати непрямий масаж серця  
-ввести в/в 0,1\% розчин адреналіну  
-провести оксигенотерапію  
-чекати прибуття реанімаційної бригади  

#На травмпункт доставлений чоловік 25 років, що з ним сказати не може, рот широко 
відкритий, нижня щелепа висунута вперед. Відмічається слинотеча. Травму отримав під 
час бійки. Який найбільш вірогідний діагноз?   
+вивих нижньої щелепи  
-перелом нижньої щелепи  
-перелом верхньої щелепи  
-остеомієліт нижньої щелепи  
-остеома  нижньої щелепи  

#Основні принципи надання невідкладної допомоги у разі синдрому тривалого здавлення:  
+знеболення, іммобілізація кінцівки, бинтування еластичним бинтом, інфузійна терапія, заходи боротьби з гіперкоагуляцією крові  
-зупинка кровотечі, іммобілізація кінцівки, знеболення  
-накладання джгута, інфузійна терапія  
-знеболення, холод, знерухомлення  
-тиснуча пов’язка, знеболення, інфузійна терапія  

#Чоловік, 70 років, скаржиться на розпираюче відчуття у надлобковій ділянці, неможливість випорожнити сечовий міхур вже протягом 6-ти годин. Місяць тому в нього діагностовано  аденому передміхурової залози. Який стан у хворого запідозрить фельдшер?  
+гостра затримка сечі  
-анурія  
-олігурія  
-поліурія  
-гематурія  

#Ви обідаєте в їдальні підприємства, на якому працюєте фельдшером здоровпункту. 
	Поруч з Вами потерпілий раптово перервав енергійну розмову на півслові, підхопився на 
	ноги, руки судомно охоплюють шию, обличчя синіє і набрякає на очах. Що необхідно зробити в першу чергу?  
+Застосувати прийом Геймліха  
-Здійснити трахеотомію  
-Провести штучну вентиляцію легень  
-Ударити потерпілого між лопатками  
-Намагатись проштовхнути стороннє тіло глибше в дихальні шляхи  

#До Вас на ФАП доставили потерпілого 24 років з ножовим пораненням грудної клітки. Ви виявили, що під час вдиху повітря виходить із рани, а під час видиху заходить у плевральну порожнину, чути “свист”. Що необхідно зробити в першу чергу?  
+Накласти оклюзійну пов’язку  
-Накласти транспортну іммобілізацію  
-Надати горизонтального положення  
-Ввести кровоспинні препарати  
-Покласти холод на поранену ділянку  

#У складі бригади ШМД Ви надаєте допомогу на місці автотранспортної аварії. У 
	потерпілої 42 років ліва гомілка у верхній третині деформована, визначається 
	патологічна рухливість кісток. Лікар доручив Вам іммобілізувати кінцівку. Який засіб Ви для цього використаєте?  
+Шину Крамера  
-Апарат Ілізарова  
-Шину Белера  
-Шину Еланського  
-Апарат Єдинака  

#До Вас у медпункт заводу доставили робочого, який внаслідок необережності отримав черепно-мозкову травму. Що необхідно застосувати для профілактики набряку головного мозку?  
+Міхур з льодом на голову  
-Анальгетики  
-Гіпотензивні засоби  
-Наркотичні засоби  
-Судинно-розширювальні засоби  

#До Вас на ФАП звернувся хворий, у якого після підняття важкого каменю раптово виник різкий біль в правій паховій ділянці. Протягом двох років він відмічав у себе випинання в правій паховій ділянці. При огляді Ви встановили в паховій ділянці випинання розміром з куряче яйце. Вправити його не вдалося. При пальпації живота визначається болісність в 
його нижніх відділах. Яку допомогу необхідно надати?  
+Холод на низ живота, термінова госпіталізація  
-Знеболюючі, на низ живота міхур з льодом  
-Знеболюючі, дієта, бандаж  
-Знеболюючі, викликати швидку допомогу  
-Грілку на низ живота, спазмолітики  

#Вашу фельдшерську бригаду зупинили на місці автотранспортної аварії. У потерпілого 35  років відкритий перелом правого стегна, артеріальна кровотеча. З чого необхідно почати	 надання допомоги?  
+Накладання кровозупинного джгута  
-Проведення транспортної імобілізації  
-Введення знеболювальних  
-Введення кровоспинних засобів  
-Накладання асептичної пов’язки  

#Вас викликали до пацієнта з виразковою хворобою шлунка, у якого виникло блювання „кавовою гущею”. З чого Ви почнете надання допомоги?  
+Міхур з льодом на живіт  
-Ввести анальгін  
-Прикласти грілку до живота  
-Дати випити гарячого чаю  
-Промити шлунок  

#Вас викликала на  ДТП. Постраждала 30 років, без свідомості, шкіра бліда, пульс 130/хв,  АТ -70/30 мм рт.ст., живіт  напружений. Яку допомогу Ви будете надавати?   
+Гемостатичні, протишокові препарати, холод на живіт   
-Спазмолітики , тепло на живіт   
-Знеболюючі наркотичні препарати, гемостатики   
-Непрямий масаж серця, штучне дихання   
-Серцеві глікозиди, спазмолітики   

#У хворого черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Об’єктивно: АТ- 170/80 мм рт.ст., Рs – 80/хв. Які препарати слід ввести?   
+Магнію сульфат, фуросемід, L –лізин,  етамзілат, ненаркотичні анальгетики   
-Морфін, фуросемід, дексаметазон   
-Етамзілат, церукал, преднізолон   
-Сульфокамфокаїн, лобелін, папаверин   
-Магнію сульфат, морфін, преднізолон   

# Яка невідкладна допомога при  перфоративній виразці шлунка?   
+Дезінтоксикаційна терапія, холод на епігастрій, термінова госпіталізація.   
-Знеболюючі, ліжковий режим   
-Тепло на епігастрій   
-Промивання шлунка   
-Очисна клізма, госпіталізація   

# У пацієнта Г. 12 років, в 6 годин тому виник біль у надчеревній ділянці, який перемістився	 у  праву здухвинну ділянку, була одноразова  блювота, температура тіла 37,20С. М’язи в  здухвинній ділянці напружені, виражений симптом Щоткіна – Блюмберга. Поставте попередній діагноз?   
+Гострий апендицит   
-Гострий панкреатит   
-Гостра кишкова  непрохідність   
-Гастрит   
-Ниркова коліка   

#Вас  викликали до пацієнта, 45 років, із сильним болем у  правій поперековій ділянці, іррадіацією в  стегно. Пацієнт  збуджений, не знаходить собі місця . Живіт м’який, болючий в правій ділянці, симптом Щоткіна – Блюмберга негативний, симптом 
Пастернацького  різко позитивний справа. Поставте попередній діагноз.   
+Правобічна ниркова коліка   
-Гострий холецистит   
-Гострий апендицит   
-Цистит   
-Перфоративна виразка   

#Потерпілий  збитий автомобілем. В  нижній третині правої гомілки спостерігається рвана рана, з якої  пульсуючої цівкою витікає яскраво- червона кров. Вкажіть найбільш ефективний метод спинення кровотечі в  даному випадку.   
+Накладання артеріального джгута  в нижній третині     стегна   
-Давляча пов’язка   
-Тампонада рани   
-Максимальне  згинання кінцівки в суглобі   
-Холод на рану, гемостатики   


Крок М.  Лікувальна справа
Дисципліни хірургічного профілю (основи реаніматології, травматологія, хвороби вуха, горла, носа, очні хвороби, захворювання зубів і порожнини рота)
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	Через падіння з драбини пацієнт отримав черепно-мозкову травму, непритомний, 
	періодично виникає блювання. У неврологічному статусі визначаються менінгеальні 	симптоми. Як потрібно транспортувати пацієнта:   
+У горизонтальному положенні на ношах, повернути голову хворого на бік  
-У положенні сидячи    
-У горизонтальному положенні лежачи на животі  
-У горизонтальному положенні на м’якій поверхні, повернути голову хворого на бік  
-У горизонтальному положенні, фіксувавши кінцівки лонгетами  

#Потерпілий упав з мотоцикла і вдарився лівим плечем о бордюр. Об-но: плечовий суглоб деформований, кінцівка знаходиться у вимушеному  положенні, приведена до тулуба, активні рухи в плечовому суглобі відсутні. На яке ушкодження вказують ці симптоми:  
+Вивих плеча  
-Розтягнення зв'язок суглобу  
-Розрив м’язів   
-Забій м’яких тканин  
-Перелом плеча.  

#Прибувши на виклик, фельдшер ФАПу запідозрив у пацієнта інфаркт міокарда та вирішив провести ЕКГ-дослідження. Під час цієї маніпуляції пацієнт раптово зблід, у нього з’явилось агональне дихання. На кардіограмі реєструються безладні зубці різної 	амплітуди, серцевих комплексів при цьому немає. Що стало найбільш вірогідною 
	причиною даного ускладнення?    
+Фібриляція шлуночків   
-“Неефективне серце”  
-Асистолія  
-Екстрасистолія  
-Дефібриляція   

#У чоловіка 50 років, який звернувся за медичною допомогою до фельдшера ФАПу, 
	раптово з’явився різкий біль в лівій половині грудної клітки, виник напад ядухи. Об’єктивно: пацієнт збуджений, помітний ціаноз шкіри верхньої половини тіла;  має місце варикозне розширення вен нижніх кінцівок. ЧД – 28/хв., ЧСС – 120/хв., АТ – 90/50 мм рт.ст.  Аускультативно: тони серця глухі, акцент II тону над легеневою артерією; дихання ослаблене зліва.  Що стало найбільш вірогідною причиною даного ускладнення?    
+Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА)   
-Стенокардія  
-Інфаркт міокарда  
-Пневмоторакс  
-Анафілактичний шок  

#При ремонтних роботах на хімічному комбінаті бригада з 8 чоловік отримала отруєння невідомою речовиною. Потерпілі звернулись за допомогою до фельдшера здоровпункту підприємства зі скаргами на головний біль, почуття сп’яніння, різкі болі в животі, порушення зору - “метелики перед очима”, нечіткість бачення. При огляді – розширення зіниць, помітний ціаноз шкіри.  Вкажіть антидот, який доцільно використати при наданні невідкладної допомоги.      
+Етанол   
-Метанол  
-Унітіол  
-Атропін   
-Натрію тіосульфат  

#Яка головна скарга хворого при гострому періодонтиті?  
+біль посилюється при натискуванні на зуб  
-біль під впливом холодного  
-біль під впливом гарячого  
-мимовільний біль  
-біль під час ковтання  

#Яку пов’язку накласти в разі травми  плечового суглоба?  
+Колосовидну  
-Спіральною   
-Дезо   
-Пращовидною   
-Коловою  

#У хворого є відкритий перелом кісток гомілки внаслідок удару переднім бампером 
	легкового автомобілю. Який перелом при цьому найбільш вірогідний?    
+Багатоуламковий    
-Вколочений  
-Компресійний  
-Відривний  
-Гвинтоподібний  

#Вкажіть режим проведення реанімації двома реаніматорами:  
+1:5  
-10:12  
-2:12  
-12:2  
-На ліжку  

#Під час проведення непрямого масажу серця грудина повинна продавлюватись 
	приблизно на:  
+4-6 см  
-0,5-1 см  
-1-2 см  
-2-3 см  
-6-9 см  

#На вулиці під час проведення непрямого масажу серця ви відчули характерний хруст, що свідчить про перелом ребра. Ваші дії:  
+Продовжувати СЛР, правильно розташувавши руки на грудині  
-Припинити реанімаційні міроприємства та застосувати прекардіальний удар  
-Констатувати біологічну смерть потерпілого  
-Перейти до прямого масажу серця  
-Продовжувати СЛР, змістивши руки до неушкоджених ребер  

#У потерпілого Л. 29 років була констатована клінічна смерть. М/с проводить серцево-легеневу реанімацію. Що в першу чергу свідчить про ефективність закритого масажу серця?  
+Пульсація на сонній артерії  
-Пасивні рухи грудної клітки  
-Зниження температури тіла  
-Відсутність свідомості  
-Розширені зіниці  

#На місці дорожньо-транспортної пригоди виявлено потерпілу без свідомості, без дихання.  Пульс і АТ не визначаються, зіниці на світло не реагують. Який термінальний стан у потерпілої?  
+Клінічна смерть  
-Передагональний стан  
-Агонія  
-Колапс  
-Травматичний шок  

#В приймальне відділення лікарні доставлена хвора 25 р. після ДТП - свідомість і очні рефлекси відсутні. Артеріальний тиск і пульс на периферичних артеріях не визначається. Пульс на сонних артеріях слабкого наповнення. Тони серця глухі. Дихання рідке. Як Ви оцінюєте стан постраждалої?  
+Агонія  
-Предагонія  
-Запаморочення  
-Клінічна смерть  
-Колапс  

#У пацієнта Р, 43 р. Через 20 хвилин після введення 32 ОД інсуліну виникла загальна 
	слабість, пітливість, тремтіння кінцівок, серцебиття. Це характерно для:  
+Стану гіпоглікемії  
-Печінкової коми  
-Гіперглікемічної коми  
-Гіперосмолярної коми  
-Гіперлактацедемічної коми  

#Після укусу невідомої комахи через декілька хвилин у жінки з'явилися: свербіж шкіри, слабкість, нудота, пухирі, блідість, почуття страху. В першу чергу необхідно ввести:  
+преднізолон  
-аналгін  
-папаверин  
-кордіамін  
-фуросемід  

#У хворої яка лікується в терапевтичному відділенні з приводу гострого інфаркту міокарда о 2 годині ночі раптово виникла задишка, дихання стало клекочучим, виникло серцебиття, кашель з виділенням рожевого пінистого харкотиння. Об'єктивно: обличчя ціанотичне, ЧД- 31/хв., Рs- 130/хв., АТ- 110/60 мм РТ. Яке ускладнення виникло у пацієнта?  
+Набряк легень  
-Серцева астма  
-Напад ядухи  
-Тромбоемболія легеневої артерії  
-Легенева кровотеча  

#У хворого після введення пеніциліну через 5 хвилин раптово з'явились різка слабкість, 
	запаморочення, відчуття страху, ядуха, стиснення в грудній клітці, біль у животі. Стан хворого важкий. Шкіра бліда, волога. Пульс ниткоподібний, гіпотонія. Які першочергові дії фельдшера?  
+Місце ін'єкції обколоти 0,1% розчином адреналіну гідрохлориду  
-Ввести еуфілін  
-Ввести 20% розчин кофеїну  
-Покласти грілку  
-Ввести строфантин  

#При огляді хворого фельдшер констатував відсутність свідомості,  рухів грудної клітки, 
	відсутність пульсу на сонній артерії, розширені зіниці без реакції на світло. Який найбільш  вірогідний діагноз?    
+Клінічна смерть    
-Алкогольний делірій    
-Предагональний період  
-Коматозний стан    
-Агонія    

#Після проведення дефібриляції у хворого відновилася нормальна серцева діяльність, 
	проте через 10 хв. розвинулася повторна зупинка серця. Чи необхідно проводити такому хворому повторну дефібриляцію і скільки разів?    
+Необхідна повторна дефібриляція, кількість дефібриляцій не обмежена  
-Повторна дефібриляція не потрібна  
-Повторяти дефібриляцію максимум 5 разів  
-Припинити спроби дефібриляції при досягненні максимальної напруги дефібриляції  
-Повторити дефібриляцію, максимальна кількість – 10    

#Проводячи реанімаційні міроприємства на протязі 15 хв., Ви відмітили звуження зіниць, 
порожевіння шкірних покривів, відсутність самостійних серцевих скорочень та 
самостійного дихання. Які ваші подальші дії?    
+Продовжувати реанімаційні міроприємства    
-Припинити реанімацію    
-Замінити дихання “рот до рота” ручними методами    
-Припинити штучну вентиляцію легень, продовжити масаж серця    
-Припинити реанімацію до повторного розширення зіниць  

#У пацієнта якого звільнили після обвалу спостерігається блідість шкірних покривів, ціаноз	 нігтів пальців ноги, вм’ятини на ділянках найбільшого здавлення, пульсація на нозі різко 	ослаблена. Вкажіть, що у пацієнта:  
+Синдром тривалого здавлювання  
-Гангрена нижньої кінцівки  
-Облітеруючий ендартеріїт  
-Облітеруючий атеросклероз  
-Ниркова недостатність  

#Вкажіть найбільш вірогідний діагноз: хворому 40 років, скарги на біль нижньої повіки правого ока, набряк і почервоніння повіки. Хвороба почалась 2 дні назад. При обстеженні: шкіра нижньої повіки гіперемійована, набрякла, при пальпації гаряча на дотик, болюча. Температура тіла 38оС.  
+ячмінь  
-блефарит  
-дакріоцистит  
-вірусний кон’юнктивіт  
-бактеріальний кон’юнктивіт   

#Визначте діагноз хворому 50 років, який скаржиться на поступове зниження гостроти зору  правого ока. Півроку тому був на прийомі в окуліста, було призначено закапування 	вітамінних капель. Гострота зору ОД =0,1; гострота зору ОS=0,8. Під час фокального обстеження під капсулою кришталика видно помутніння сірого кольору, яке сягає центру зіниці.  
+катаракта  
-глаукома   
-кон’юнктивіт   
-блефарит  
-дакріоаденіт  

#Які клінічні ознаки початкового карієса:  
+виникнення білої або пігментованої плями  
-біль при жуванні  
-нічна біль  
-біль при подразниках  
-асиметрія обличчя  

#При якій формі остемієліта виникає норицевий хід?  
+підгострий остемієліт  
-глибокий остемієліт  
-хронічний остемієліт  
-гострий остемієліт  
-початковий остемієліт  

#Строк користування зубною щіткою:     
+2-3 місяців  
-4-5 місяців  
-9 місяців  
-6 місяців  
-1 рік  

#При остановке носового кровотечения голова пациента расположена:  
+Слегка наклонена вперед  
-Строго вертикально  
-Запрокинута назад  
-Сильно наклонена вперед  
-Находится в горизонтальном положении  

#На ФАП обратилась женщина 45 лет с жалобами на головные боли, туман перед 
	глазами, частая смена очков за последний год, радужные круги при взгляде на источник света. Ваш диагноз?  
+Глаукома  
-Иридоциклит  
-Склерит  
-Дакриоцистит  
-Хориоретинит   

#Фельдшер СМП был вызван к пациенту К., 64 лет,  который жалуется на приступ різкого сердцебиения, одышку, боли в области сердца. При осмотре: пульс 160/мин., АД 	130/80 мм рт.ст. На ЭКГ – желудочковая пароксизмальная тахикардия. Какой из лекарственных препаратов следует применить ?  
+Новокаинамид  
-Адреналина гидрохлорид  
-Атропина сульфат  
-Промедол  
-Дибазол  

#Фельдшер СМП был вызван к пациентке К., 73 лет, длительно страдающей гипертонической болезнью. Жалобы на чувство удушья, кашель с пенистой мокротой. Объективно: ЧД – 26/мин., дыхание клокочущее, ЧСС – 100/мин., АД -120/70 мм рт.ст. Аускульптация лёгких – масса влажных разнокалиберных хрипов. Укажите ваш диагноз?  
+Кардиогенный отёк лёгких  
-Сердечная астма  
-Бронхиальная астма  
-Кардиогенный шок  
-ТЭЛА  

#Фельдшер СМП оказывает помощь пациенту Д. 46 лет, с острой сосудистой 
	недостаточностью. Какое положение следует придать пациенту?  
+Горизонтальное на спине с приподнятыми ногами   
-Горизонтальное на спине с возвышенной головой  
-Полусидя  
-Дренажное положение  
-Лёжа на боку  

#Во время приёма пищи у пациента А. 33 лет, внезапно возникло инспираторная одышка, приступообразный кашель, цианоз лица, осиплость голоса. Пострадавший возбуждён, судорожно обхватывает руками шею. Какое мероприятие выполнит фельдшер СМП?  
+Приём Геймлиха   
-Трахеостомия  
-Тройной метод Сафара  
-ИВЛ  
-Постуральный дренаж  

#Фельдшер СМП оказывает НП пациенту Л. 39 лет, с ОДН, обусловленной аспирацией 
инородным телом верхних дыхательных путёй. Что необходимо провести в случае 
неэффективности поколачивания в межлопаточной области и приёме Геймлиха?  
+Пальцевое удаление инородного тела   
-ИВЛ  
-Тройной метод Сафара  
-Вибрационный массаж  
-Постуральный дренаж  

#Какой препарат является антидотом при отравлении фосфорорганическими 
	соединениями?  
+Атропин  
-Адреналин  
-Альбуцид  
-Афлубин  
-Аминазин  

#Какова клиническая картина отравления метанолом или “техническим спиртом”?  
+Нарушение зрения в виде двоения в глазах, цианоз кожи  
-Слюнотечение  
-Дисфагия  
-Дизурия  
-Диспепсия  

#Каким образом провести непрямой массаж у детей до года жизни?  
+Двумя пальцами 100 толчков в минуту  
-Одной рукою 100 толчков в минуту  
-Двумя руками 60 толчков в минуту  
-Двумя пальцами 60 толчков в минуту  
-Одной рукою 60 толчков в минуту  

#В каком соотношении должны бать проведены ИВЛ и непрямой массаз сердца если оживляющих двое?  
+1:5  
-1:10  
-1:15  
-1:3  
-2:10  

#Фельдшер проводить бесіду зі школярами на тему: „Профілактика карієсу”. Звертає увагу на те, що захворювання можна попередити, якщо дотримуватись методів профілактики і  пропонує обмежити вживання в їжу:  
+цукру, солодощів  
-молока, молочних продуктів  
-риби, м’яса  
-овочів, фруктів  
-харчової солі  

#Фельдшер ФАПу надає допомогу потерпілому 27 років, який впав на витягнуту праву руку. Скаржиться на біль, неможливість активних і різке обмеження пасивних рухів у правому плечовому суглобі. При огляді: суглоб деформований, набряклий, кінцівка фіксована у вимушеному положенні (відведена вбік), ушкоджене плече довше здорового. Фельдшер фіксує кінцівку пов’язкою:  
+Дезо  
-Вельпо  
-колосоподібною  
-спіральною  
-по Маштафарову  

#Потерпілий був збитий вантажівкою. Фельдшер ШМД при обстеженні виявив на передній поверхні правого передпліччя глибоку рану, у глибині якої видно уламки обох кісток, сильна артеріальна кровотеча. Фельдшер зупинив кровотечу за допомогою джгута, ввів знеболюючі препарати. Яким буде наступний етап в наданні допомоги:  
+накладання асептичної пов’язки  
-накладання холоду на місце травми  
-іммобілізація пошкодженої кінцівки  
-надання зручного положення  
-транспортування до травматичного відділення  

#Фельдшер ШД надає допомогу дівчині, яку витягли з води через 4 хв. після утоплення. 
	Елементарну підтримку життя до того проводили друзі. Реанімаційні заходи тривають вже 20 хв. Кожні 2 хв. фельдшер буде:  
+Перевіряти пульс на сонній артерії  
-Слідкувати за кольором шкірних покривів  
-Виміряти артеріальний тиск  
-Вислуховувати появу серцевих тонів  
-Перевіряти рогівковий рефлекс  

#Після пожежі в задимленій хаті знайшли жінку без свідомості. Фельдшер ФАПу 
	встановив, що жінка дихає, пульс на сонній артерії визначається, шкірні покрови рожеві, 
	опіки відсутні. Виникла підозра на отруєння чадним газом. При наданні невідкладної 
	допомоги антидотній терапії буде відповідати:  
+Проведення оксигенотерапії  
-Введення серцевих глікозидів  
-Введення лобеліну  
-Введення бемегріду  
-Промивання шлунку содою  

#Фельдшер ФАПу проводить профілактичне вимірювання внутрішньоочного тиску хворому з підозрою на глаукому. Які показники свідчать про помірно підвищений тиск:  
+28-32 мм рт.ст.  
-25-26 мм рт.ст.  
-10-15 мм рт.ст.  
-32-35 мм рт.ст.  
-35-40 мм рт.ст.  

#Пацієнт  К., 27 років, впав на вулиці. Отримав перелом передпліччя в типовому місці. Які особливості надання  допомоги фельдшером швидкої допомоги?  
+Ввести знеболюючі, провести  іммобілізацію,      доправити до  травмпункту   
-Ввести знеболюючі, накласти  пов’язку   
-Ввести серцеві засоби, скерувати до  травматолога   
-Ввести знеболюючі, гемостатичні. Скерувати до  травматолога    
-Ввести заспокійливі, накласти пов’язку   

#До фельдшера ФАПу мати привела хлопчика 3 років, в якого спостерігаються 
	правобічний нежить та смердючі виділення з правої половини носа, що виникли 2 дні 
	тому на фоні повного здоров?я. Назвіть патологію, яка виникла в цієї дитини.  
+Стороннє тіло носа  
-Гострий реніт  
-Гострий гайморіт  
-Фурункул носа  
-Озена   

#Після проведення дефібриляції у потерпілого в ДТП  відновилася серцева діяльність, проте  через 15 хвилин розвинулась повторна зупинка серця. Чи необхідно фельдшеру швидкої медичної допомоги проводити такому хворому повторну  дефібриляцію?  
+Необхідна повторна дефібриляція, кількість дефібриляцій не обмежена   
-Повторна дефібриляція не потрібна   
-Повторити дефібриляцію максимум 2 рази   
-Повторити дефібриляцію максимум 5 раз   
-Повторити дефібриляцію максимум 1 раз   

#До фельдшера ФАПу звернулась молода мати зі скаргами на закисання правого ока у 
	дитини віком 1 місяць. Під час огляду фельдшер помітив слизові виділення з ока, 
	сльозостояння та виділення гною через нижню сльозову крапку при натисканні у місці проекції сльозового мішка. Яка найбільш вірогідна патологія зумовила таку клінічну картину?  
+Дакріоцистит новонароджених  
-Бактеріальний кон’юнктивіт  
-Блефарит новонароджених  
-Аденовірусний кон’юнктивіт  
-Ячмінь нижньої повіки  

#Фельдшера ФАПу викликали до хворої, яка знаходиться дома на амбулаторному 
	лікуванні  лікуванні після отриманої травми на кульшовому суглобі, у якої раптово виник біль за грудиною, ядуха, пітливість, зниження АТ, акроціаноз, тахікардія до 112 уд/хв. Який стан виник у хворої?  
+Гостра правошлуночкова недостатність  
-Набряк легень  
-Інфаркт міокарда  
-Стенокардія  
-Серцева астма  

#Фельдшера здоров пункту терміново викликали в цех, де під час проведення ремонтних  робіт  електрик зазнав ураження струмом високої  напруги, з моменту травми минуло 4 хвилини, потерпілий без свідомості, дихання і серцебиття відсутні. Дії  фельдшера.  
+Укласти хворого на спину, на тверду поверхню, прийом Сафара, ШВЛ +ЗМС  
-Провести медикаментозну терапію: адреналін, атропін, лідокаїн, кордарон.  
-Здійснити дефібриляцію  
-Зробити ЕКГ  
-Оксигенація  

#До Вас звернувся пацієнт 75 років, який упав і на даний час  турбують різкий біль у лівому надпліччі, набряк та деформація в ділянці ключиці. Якою пов'язкою Ви виконаєте іммобілізацію при даній травмі?    
+Дезо  
-Черепашачою  
-Хрестоподібною  
-Спіральною  
-Колосовидною    

#До Вас звернувся пацієнт з травмою обличчя. При обстеженні виявлено вивих нижньої щелепи. Вкажіть найбільш ефективний вид пов’язки для іммобілізації враженої ділянки.  	 
+Вуздечка  
-Чепець  
-Косинкова  
-Неаполітанська  
-Циркулярна  

#До Вас звернувся хворий з розтягненням зв’язок гомiлково-ступневого суглобу. Яку 
	пов’язку Ви накладете для іммобілізації?     
+Тугу хрестоподібну  
-Черепашачу, що сходиться  
-Тугу колову, що розходиться  
-Лодочку  
-Тугу спіральну  

#Назвіть найбільш  інформативний і достовірний метод дослідження пацієнтів на 
	онкопатологію:    
+Цитологічне дослідження    
-Ендоскопічне дослідження    
-Ультразвукове дослідження  
-Комп’ютерна томографія    
-Лабораторні дослідження    

#У жінки 32 років фіброзно-кістозна мастопатія правої  молочної залози. До якої клінічної групи відноситься пацієнтка?    
+І Б  
-І А  
-ІІ  
-ІІІ  
-ІV  

#Чоловік 60 років скаржиться на гнійні виділення з лівої половини носа, головний біль, важкість в ділянці лівої щоки, підвищення t тіла до 37,5°С. Хворіє протягом тижня, захворювання пов’язує з переохолодженням. Об’єктивно: болючість при пальпації лівої щоки, набряк та гіперемія слизової оболонки лівого середнього носового ходу. Визначити
	 діагноз.  
+Гострий  гнійний лівобічний гайморит.  
-Хронічний катаральний риніт.  
-Фурункул носа.  
-Гострий  гнійний лівобічний фронтит.  
-Гострий риніт  

#У потерпілого К. 20 років констатована клінічна смерть. Фельдшер проводить 
	серцево-легеневу реанімацію. Що з переліченого свідчить про ефективність закритого масажу серця?  
+Пульсація на сонній артерії.  
-Пасивні рухи грудної клітки.  
-Зниження температури тіла.  
-Відсутність свідомості.  
-Розширені зіниці.  

#Потерпілого витягли з води через 5 хв. після утоплення. Пульс на сонних артеріях, 
	самостійне дихання відсутні. Обличчя синюшне, зіниці широкі, на світло не реагують. З чого розпочнете надання невідкладної долікарської допомоги?  
+Видалення води з дихальних шляхів.  
-Прекардиального удару.  
-Непрямого масажу серця.  
-Виклику швидкої допомоги.  
-Введення строфантину.  

#При пошкодженні шийного відділу хребта прохідність дихальних шляхів відновляють 
	тільки:  
+Виведенням нижньої щелепи вперед.  
-Запрокидуванням голови назад.  
-Поворотом голови на бік.  
-Підкладанням під шию валика.  
-Підкладанням валика під спину.  

#На ФАП звернувся хворий, 23 р., зі скаргами на набряк, почервоніння і біль  біля краю верхньої повіки правого ока. Захворювання почалося гостро 2 дні назад. Під час обстеження верхня повіка набрякла, гіперемійована, гаряча  на дотик, болюча. Біля краю повіки - болючий інфільтрат з жовтим стержнем в центрі. Ваш попередній діагноз?   
+Зовнішній ячмінь верхньої повіки правого ока.  
-Гнійний дакріоцистит  
-Абсцес верхньої повіки правого ока.  
-Виразковий блефарит верхньої повіки правого ока.  
-Оперізуючий лишай верхньої повіки правого ока.  

Крок М.  Лікувальна справа
Акушерство і гінекологія
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	Першочергові дії фельдшера ФАПу при загрозливому  розриві матки:  
+Зняти родову діяльність   
-Негайно транспортувати вагітну в пологовий будинок  
-Проводити профілактику внутрішньоутробної гіпоксії плода  
-Стимуляція пологової діяльності  
-Зробити поворот плода на ніжку  

#До фельдшера ФАПу прийшла вагітна стати на диспансерний облік . Вагітність 10 тижнів ОАА. Вузький таз. Яку медичну документацію повинен оформити фельдшер:  
+Індивідуальна карта вагітної і порлділлі (ф. №111/0 та обмінна карта  (ф. 113/0)  
-Контрольна карта диспансерного спостереження (ф.30)  
-Медична карта амбулаторного хворого (ф.025/0)  
-Обмінна карта (ф. 113/0)  
-Медична карта стаціонарного хворого (ф.003)  

#До фельдшера здоровпункту звернулася жінка зі скаргами на різкий біль внизу живота зліва, затримку менструації, запаморочення, нудоту, блювання. При огляді шкіра бліда АТ – 90/60 мм.рт.ст. Пульс частий слабого наповнення. Яку невідкладну допомогу повинен 
надати фельдшер?  
+Покласти  холод та госпіталізувати  
-Ввести знеболюючі препарати  
-Промити шлунок  
-Направити в жіночу консультацію  
-Направити на обстеження УЗД  

#Фельдшер ШМД прибув на виклик до жінки 28 років, яка скаржиться на біль унизу живота, підвищення температури тіла, кров'янисті виділення з піхви. П'ять днів тому народила дитину. На третю добу виписана із пологового будинку в задовільному стані. Яку допомогу повинен надати фельдшер?  
+Госпіталізувати в гінекологічне відділення  
-Залишити вдома та поикласти холод  
-Порадити звернутися в жіночу консультацію  
-Ввести знеболюючі препарати  
-Ввести кровозупинні препарати  

#У жіночу консультацію звернулася вагітна 20 років для взяття на облік. Який таз у жінки, якщо при вимірюванні зовнішніх розмірів тазу отримали дані: 26-28-31-20:  
+Нормальний   
-Простий плоский   
-Чоловічий   
-Плоскорахітичний   
-Загальнорівномірнозвужений   

#При розкритті шийки матки на 4 см у роділлі відійшли води. Як називають таке відходження навколоплідних вод:  
+Раннє   
-Запізніле   
-Передчасне   
-Високий надрив плодового міхура   
-Вчасне   

#В післяпологовому періоді у породіллі виявлено кровотечу зі статевих шляхів. 
Крововтрата під час пологів склала 450 мл. Розривів м’яких тканей родового каналу 
немає, послід цілий. Матка періодично скорочується і розслабляється. Кров, що витікає з  матки, утворює згортки. Вкажіть  найбільш вірогідну патологію, що зумовлює таку картину:  
+Гіпотонічна маткова кровотеча   
-Розрив матки   
-Атонічна кровотеча   
-ДВЗ-синдром   
-Емболія навколоплідними водами  

#На черговий прийом у жіночу консультацію прийшла першовагітна. Із анамнезу: перші 
	рухи плода відчула 4 тижні тому. Дно матки на рівні пупка. Вкажіть термін вагітності:  
+24 тижні   
-32 тижні   
-16 тижнів   
-20 тижнів   
-28 тижнів   

#Вкажіть найкраще місце вислуховування серцебиття плода. Якщо під час зовнішнього акушерського дослідження вагітної виявлено: положення плода повздовжнє, І позиція, передній вид, головне передлежання:  
+Нижче пупка ліворуч   
-Вище пупка ліворуч  
-На рівні пупка  
-Вище пука праворуч   
-Нижче пупка праворуч  

#В приймальне відділення пологового будинку надійшла жінка з доношеною вагітністю. Вкажіть ознаки  початку пологів:  
+Наявність регулярних перейм  
-Опущення дна матки   
-Відходження навколоплідних вод   
-Наявність нерегулярних перейм   
-Відходження слизової пробки  

#У пацієнтки при обстеженні в жіночій консультації виявлено дисплазію шийки матки. До яких процесів відноситься дана патологія:  
+Передракових станів   
-Злоякісного захворювання тіла матки   
-Трофобластичної хвороби   
-Доброякісних пухлин   
-Злоякісного захворювання шийки матки  

#Вкажіть ймовірний діагноз пацієнтки 27 р., що   скаржиться  на біль, свербіння, печію, 
серозно-гнійні виділення. При огляді: набряк зовнішніх статевих органів, гіперемія 
слизової оболонки.     
+Вульвовагініт   
-Ендометрит   
-Аднексит   
-Параметрит   
-Ерозія шийки матки  

#Який метод обстеження застосовується для діагностики прохідності маткових труб:  
+Гістеросальпінгографія  
-Бімануальне дослідження   
-Біопсія ендометрію   
-Вимірювання базальної температури   
-УЗД-обстеження   

#Назвіть ранній симптом раку шийки матки:  
+Контактна кровотеча після статевого акту  
-Безпліддя   
-Ракова інтоксикація   
-Біль   
-Гнійні виділення   

#Який засіб контрацепції є одночасно і профі-лактичним засобом щодо зараження 
	венеричними хворобами, СНІДом:  
+Презерватив   
-Сперміциди   
-Піхвова діафрагма   
-Внутрішньоматкові засоби  
-Шийковий ковпачок  

#Жінка 25 років на 8 добу після пологів звернулася до фельдшера   зі скаргами на біль в лівій молочній залозі, підвищення температури. При огляді залоза гіперемована, в верхньо-зовнішньому  квадранті пальпується інфільтрат.  Що запідозрила акушерка?  
+Лактаційний мастит  
-Рак молочної залози  
-Мастопатію  
-Аденому молочної залози  
-Бешиху  

#У перед пологовій палаті знаходиться першороділля 22 роки з нормальною пологовою діяльністю. Стан роділлі і плода задовільний. Положення плода поздовжнє. Передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз. Спинка розташована до лівого боку матки. Вкажіть найкраще місце вислуховування серцебиття плода.  
+Нижче пупка ліворуч  
-Нижче пупка праворуч  
-На рівні пупка  
-Вище пупка праворуч  
-Вище пупка ліворуч  

#Підрахуйте масу тіла плода : обвід живота вагітної 90 см. Висота стояння дна матки 30 
	см.  
+2700 г  
-1800 г  
-3000 г  
-2000 г  
-1500 г  

#Роділля 20 років, пологи термінові, води відійшли. При зовнішньому дослідженні над 
	входом у таз визначається велика, м’яка, неясної форми, не здатна до балотування 
	передлегла частина PV : визначається сідничні горби меж сіднична складна анальний отвір, статеві органи. Назвіть передлежання плода.  
+Тазове  
-Лицьове  
-Лобкове  
-Передньо-головне  
-Потиличне  

#Роділля 24 роки знаходиться в перед пологовій палаті. Після 8ми годин нормальної пологової діяльності, перейми стали недостатньо сильними і тривалими, проміжок часу між ними збільшився. Яка патологія пологової діяльності?  
+Вторинна слабкість пологової діяльності  
-Надмірна сильна пологова діяльність  
-Патологічний прелімінарний період  
-Первинна слабкість пологової діяльності  
-Дискоординована пологова діяльність  

#У хворої 68 років з діагнозом рак шийки матки виникла кровотеча із статевих шляхів. При огляді в дзеркалах виявлено: шийка матки збільшена, деформована, на її піхвовій частині  визначається кратероподібна виразка. Що необхідно зробити в першу чергу при наданні 
	долікарської допомоги?   
+Провести тугу тампонаду піхви  
-Ввести утеротоніки  
-Ввести кровоспинні засоби  
-Покласти холод на низ живота  
-Провести біопсію шийки матки  

#Роділля у ІІ періоді пологів з вузьким  тазом. Положення плода повздовжнє, голова притиснута до входу в таз. Серцебиття плода приглушене 180 уд/хв.. Перейми стали частими і болючими. Контракційне кільце на рівні пупка, розташоване косо. Нижній сегмент матки стоншений, болючий пр. пальпації. Яке ускладнення виникло у пологах?  
+Загроза розриву матки  
-Передчасне відшарування плаценти  
-Розрив матки, що стався  
-Розрив матки, що розпочався  
-Розрив шийки матки  

#Вагітна 27 років, прийшла на черговий огляд до ж/к. При зовнішньому акушерському обстеженні була проведена пальпація живота за допомогою прийомів Леопольда. Що було визначено другим прийомом?  
+Положення, позицію та вид позиції плода  
-Передлежання плода  
-Рівень стояння дна матки  
-Відношення голівки до площини таза  
-Частини плода, що знаходяться у дні матки  

#У породіллі 28 років на 4 добу після пологів температура тіла підвищилась до 380С, 
	відмічалось порушення загального стану, лохії придбали гнійно-кров’янистий характер з неприємним запахом. При бімануальному дослідженні матка м’яка, болюча, збільшена. Якому післяпологовому захворюванню відповідає ця клінічна картина?  
+Ендометрит  
-Аднексит  
-Післяпологова виразка  
-Параметрит  
-Пельвіоперітоніт  

#У пологовий будинок поступила вагітна 40 тижнів. Під час зовнішнього акушерського 
	обстеження виявлено: над входом у малий таз м’яку, небалотуючу частину. Серцебиття 
	плоду вислуховується праворуч вище від пупка. Визначте позицію та передлежання 
	плода.  
+Тазове передлежання друга позиція  
-Поперечне положення друга позиція  
-Головне передлежання друга позиція  
-Головне передлежання перша позиція  
-Тазове передлежання перша позиція  

#Хвора скаржиться на затримку місячних на протязі 7 тижнів, переймоподібний 
	інтенсивний біль унизу живота, значну кровотечу. При вагінальному дослідженні канал шийки матки розкритий, в ньому визначається плідне яйце, нижній полюс якого виходить у піхву. Який діагноз найбільш імовірний?  
+Аборт у ходу  
-Загроза аборту  
-Аборт, що розпочався  
-Повний аборт  
-Неповний аборт  

#Вагітна 24 роки прийшла на прийом до фельдшера ФАПу. Перші рухи плода відчула 4 тижні тому. Дно матки на рівні пупка. Який термін вагітності?  
+24 тижні  
-30 тижнів  
-34 тижні  
-20 тижнів  
-32 тижні  

#Чим закінчується II період пологів?  
+Народженням плода  
-Відходженням навколоплідних вод  
-Народженням посліду  
-Зглажуванням шийки матки  
-Врізуванням і прорізуванням передлеглої частини плода  

#Над входом у малий таз передлеглої частини плода немає. Визначіть положення плода.  
+Поперечне  
-Повздовжнє  
-Ліве  
-Праве  
-Тазове  

#Під час обстеження вагітної виявлено, що дно матки розташовано біля мечоподібного 
	відростка, об’єм живота – 90 см, пупок згладжений. Визначте термін вагітності.  
+36-38 тижнів  
-30 тижнів  
-20 тижнів  
-22 тижні  
-16 тижнів  

#До вас звернулась пацієнтка 65 років зі скаргами на біль внизу живота, серозно-гнійні виділення із статевих шляхів. На шийці матки виявлено утворення, що кровоточить та має вигляд кольорової капусти. Ваш діагноз.  
+Рак шийки матки  
-Крауроз  
-Поліп шийки матки  
-Ерозія шийки матки  
-Лейкоплакія  

#У вагітної 26 років з’явились ознаки раннього гестозу. Які симптоми найхарактерніші для цього ускладнення?  
+Блювання  
-Головний біль  
-Гіпертензія  
-Набряки  
-Збільшення маси тіла  

#У пацієнтки 45 років під час профілактичного огляду виявлено поліп шийки матки. Яка подальша тактика фельдшера?  
+Направити до лікаря гінеколога  
-Зробити посів піхвових виділень  
-Провести спринцювання піхви  
-Взяти мазки на бактеріологічне дослідження  
-Провести піхвові ванночки  

#Фельдшер здоровпункту обстежуючи пацієнтку 52 роки, виявив ущільнення у правій 
	молочній залозі. Ваша тактика.  
+Направити на консультацію до мамолога  
-Рекомендувати огляд після місячних  
-Рекомендувати біопсію молочної залози  
-Рекомендувати проведення мамографії  
-Рекомендувати провести УЗД   

#Назвіть ранній симптом раку шийки матки.  
+Ерозія, що кровоточить  
-Біль  
-Гнійні виділення  
-Підвищення температури тіла  
-Порушення менструального циклу  

#Фельдшер ФАПу проводить зовнішнє акушерське обстеження вагітної 30 років, вкажіть де він повинен покласти стетоскоп при першій позиції поперечного положення плода?  
+Зліва на рівні пупка  
-Справа на рівні пупка  
-Справа нижче пупка  
-Зліва нижче пупка  
-Справа вище пупка  

#На ФАП звернулась вагітна в терміні 16 тижнів зі скаргами на ниючий біль внизу живота та поперековій ділянці. Загальний стан не порушений. АТ 120/80 мм.рт.ст. на обох руках. Пульс 82/хв, ритмічний. При огляді: тіло матки в підвищеному тонусі, чутливе при пальпації.Ваш попередній діагноз.   
+Загроза викидня  
-Викидень, що розпочався  
-Загроза передчасних пологів   
-Викидень в розпалі  
-Загроза розриву матки  

#Ви фельдшер ФАПу. Пацієнтка 19 р., скаржиться на появу пінистих білей з неприємним запахом, відчуття свербіння у зовнішніх статевих органах і піхві, болючість при сечовипусканні. Об’єктивно: слизова оболонка піхви набрякла, гіперемована. Призначено взяття мазка для бактеріоскопічного дослідження. Вкажіть місце взяття мазка.  
+Заднє склепіння піхви  
-Анальний отвір  
-Уретра  
-Цервікальний канал  
-Бокове склепіння піхви  

#Вагітна в терміні 38 тижнів вагітності, з періодичними болями внизу живота та крижовій ділянці. Фельдшером ШМД діагностовано двійню. Першій плід знаходиться у ніжному передлежанні,  другий  – в поперечному. Яким буде план розродження?  
+Плановий кесарів розтин   
-Пологи через природні пологові  шляхи   
-Призначення коригуючи гімнастику  
-Вилучення першого плода за ніжку, другого – зовнішньо –внутрішній акушерській поворот  
-Провести зовнішній поворот за Архангельским  

#До фельдшера ФАПУ звернулась хвора 43 років зі скаргами на контактні кровотечі 
	протягом останніх 6 місяців. Бімануально:  шийка матки збільшена у розмірі, обмежена у рухливості. У дзеркалах – шийка матки у вигляді цвітної капусти. Проби Хробака та 
Шиллера – позитивні. Який найбільш імовірній діагноз?   
+Рак шийки матки   
-Лейкоплакія  
-Шийкова вагітність  
-Поліп шийки матки  
-Фіброїд, що народжується   

#Фельдшером ШМД доставлено жінку 26 років у приймальне відділення із скаргами на раптовий біль в нижній частині живота, слабкість, втрату свідомості вдома. Попередньої менструації не було Hb- 106 г/л пульс – 120/хв.; АТ – 80/50 мм рт. ст. болісність та симптоми  подразнення очеревини внизу справа.  Який діагноз найбільш імовірний?  
+Порушена трубна вагітність  
-Гострий апендицит  
-Правосторонній гострий аднексит   
-Перекрут ніжки яєчника   
-Апоплексія яєчника   

#До фельдшера ФАПУ звернулась дівчина 14 років зі скаргами на кров’янисті  виділення протягом 10 днів, які з’явились після 3- місячної затримки. Менархе у 13 років. Менструальний цикл - не регулярний.  Гемоглобін – 90 г/л.   Який діагноз найбільш імовірний?  
+Ювенільна маткова кровотеча  
-Злоякісне захворювання крові   
-Рак тіла матки   
-Поліп шийки матки  
-Гормонопродукуюча пухлина  матки  

#До   фельдшера ФАПУ звернулась дівчина 13 років вперше з’явились помірні кров’янисті виділення з статевий шляхів 2 доби тому. Вторинні статеві ознаки розвинені.  Яка найбільш імовірна причина кров’янистих виділень?  
+Менархе  
-Рак єндометрію  
-Ювенільна кровотеча  
-Гемофілія   
-Хвороба Верльгофа  

#До фельдшеру ФАПУ звернулась жінка 28 років, має двох дітей. Найближчім часом 
	народжувати дитину не планує. Соматичної та гінекологічної патології немає. Який метод  контрацепції для неї найкращий?   
+Внутрішньоматкові протизаплідні засоби   
-Природне планування сім’ї  
-Ковпачки  
-Презервативи  
-Комбіновані протизаплідні засоби   

#Хвора 28 років звернулась до фельдшера ФАПУ  з приводу  первинного безпліддя. В 
	шлюбі 6 років. Раніше за медичною допомогою з приводу безпліддя не зверталась. Яка повинна бути послідовність обстеження?  
+Спермограмма, базальна температура, метросальпінгографія       
-Базальна температура, гормональне дзеркало   
-Метросальпінгографія,  базальна температура,  кольпоцитограма  
-Базальна температура, діагностична лапороскопія  
-Базальна температура, УЗД, діагностичне вишкрібання  

#Фельдшер ШМД госпіталізував хвору 64 роки з матковою кровотечею і анемією. Після 12- річної відсутності менструації 7-8 місяців тому спочатку появились серозно-водянисті виділення з піхви, потім серозно - кров’янисті, типу “м’ясних помиїв ”, з’явились болі в низу живота. Яка патологія найбільш імовірна?   
+Рак матки   
-Неповний аборт  
-Міхуровий занесок  
-Хоріонепітеліома  
-Внутрішній генеральний ендометріоз  

#Фельдшер ШМД у гінекологічній стаціонар доставив жінку зі скаргами на різкі болі в 
	нижніх  відділах живота, підвищення температури тіла до 370С, гноєподібні виділення з піхви. Статеве життя безладне. При бімануальному дослідженні визначаються  болісні придатки матки, гноєподібні білі. Для встановлення діагнозу доцільно:  
+Бактеріологічне  дослідження виділень із статевих шляхів   
-Кольпоскопія  
-Вишкрібання слизової оболонки матки   
-Зондування матки  
-Цитологічне  дослідження піхвових балів  

#До фельдшер ФАПУ звернулась 25 річна жінка, яка скаржиться на затримку місячних на 2 місяці та кров’янисті виділення з піхви. В анамнезы 2 родів. При гінекологічному 
	дослідженні: шийка “бочкоподібна”, матка в +nteflexio, тіло матки маленьке,не болюче, 
	зовнішнє вічко пропускає кінчик пальця. Додатки не палькуються. Виділення кров’янисті, рясні. Який найбільш імовірний діагноз?   
+Шийкова вагітність  
-Ерозія шийки матки  
-Аборт в ходу  
-Рак шийки матки   
-Порушення менструального циклу  

#Фельдшер при огляді вагітної виявив набряки на нижніх кінцівках та передній черевній стінці. Артеріальний тиск 170/100 мм. рт. ст. Добова протеїнурія – 1 г/на добу. Для якого ускладнення вагітності характерні дані ознаки?  
+Прееклампсія середньої тяжкості   
-Набряки вагітних  
-Легка прееклампсія   
-Тяжка прееклампсія  
-Еклампсія  

#У пацієнтки на 6-му тижні вагітності, з’явилися ознаки раннього токсикозу. Назвіть симптоми, характерні для даного ускладнення.  
+Блювання, слинотеча  
-Набряки, альбумінурія  
-Гіпертензія, набряки  
-Головний біль  
-Збільшення маси тіла  

#Роділля 25 років народила живого доношеного хлопчика, масою 3600 г. Пройшло 15хвилин послідового періоду. Ознак відокремлення посліду немає. Яка максимальна тривалість послідового періоду?    
+30 хвилин    
-15 хвилин    
-60 хвилин    
-45 хвилин   
-40 хвилин    

#Пацієнтка 64р., звернулась до фельдшера ФАПу зі скаргами на серозно-кров'янисті (типу м'ясних помиїв) виділення з піхви. В менопаузі 12 років; 7-8 місяців тому з'явились серозно-водянисті виділення зі статевих органів. Про яку патологію йде мова?   
+Рак тіла матки    
-Рак яєчників    
-Пухирний  занесок    
-Хоріонепітеліома    
-Генітальний ендометріоз    

#Фельдшер ФАПу проводить черговий огляд вагітної в терміні 30 тижнів вагітності. Вкажіть дії фельдшера для діагностики прихованих набряків.  
+Зважити вагітну    
-Визначити зріст вагітної  
-Виміряти АТ  
-Взяти мазок на ступінь чистоти піхви  
-Виписати направлення на загальний аналіз сечі  

#Фельдшер ФАПу обстежує вагітну та встановлює термін вагітності. Назвіть достовірну ознаку вагітності.  
+Вислуховування серцевих тонів плода  
-Ціаноз слизової оболонки піхви  
-Збільшення молочних залоз  
-Відсутність менструації  
-Пігментація шкіри обличчя  

#Фельдшер обстежує вагітну та визначає очікувану масу плода: обвід живота 100 см, 
	висота дна матки – 36 см:  
+3600 г  
-2700 г   
-3000 г  
-3200 г  
-2500 г  

#До якого віку дівчини гінекологічне обстеження обов’язково проводять у присутності матері:  
+До 15 років  
-До 3 років  
-До 7 років  
-До 18 років  
-Доки не настане менархе  

#Фельдшер при обстеженні вагітної вислуховує серцебиття плода на рівні пупка. Визначте положення плода.  
+Поперечне  
-Повздовжнє  
-Косе  
-Пряме  
-Перше  

#Пацієнтка 24 років скаржиться на гострий біль у лівій здухвинній ділянці з іррадіацією в пряму кишку, який виник раптово після статевого акту. Остання менструація була 2 тижні тому. При пальпації визначаються біль та позитивні симптоми подразнення очеревини зліва. Який попередній діагноз поставить фельдшер ШМД?  
+Апоплексія лівого яєчника  
-Загроза переривання вагітності  
-Гострий апендицит  
-Розрив маткової труби  
-Сальпінгоофорит  

#До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка, яка користується КОК. Жінка забула прийняти 3 активні таблетки. Що повинен порадити фельдшер ?   
+Приймати по 2 таблетки до тих пір, поки вона не увійде у звичайний графік прийому  
-Перестати на деякий час приймати таблетки і відновити прийом, коли у неї 
	почнеться менструація    
-Викинути пропущені таблетки та продовжити прийом, як звичайно   
-Прийняти відразу усі пропущені таблетки   
-Перейти на використання іншого метода контрацепції   

#До фельдшера ФАПу звернулася жінка 25 років зі скаргами на контактні кров'яні 
	виділення з піхви. При огляді в дзеркалах навколо зовнішнього вічка визначається 
	почервоніння з нечіткими контурами діаметром - 1,5 см. Проба Шиллера позитивна . Про яке захворювання слід думати?   
+Ерозія шийки матки  
-Поліп церві кального каналу   
-Ектропіон шийки матки   
-Рак шийки матки  
-Рак тіла матки  

#Фельдшер ФАПу при проведенні профілактичного огляду у жінки виявив дисплазію шийки матки. До яких процесів відносять дану патологію?   
+Передракові стани  
-Злоякісні захворювання  шийки матки   
-Злоякісні захворювання  тіла матки   
-Трофобластична хвороба  
-Доброякісні пухлини  

#До фельдшера ФАПу звернулася жінка, яка не вагітніє впродовж 5 років. В анамнезе –двобічна тубектомія.  Яка форма безплідності у даної пацієнтки?   
+Трубна  
-Маткова   
-Яечникова   
-Ендокринна  
-Інфекційна  

#До фельдшера ФАПу звернулася жінка 30 р. зі скаргами на свербіж у ділянки зовнішніх 
	статевих органів, гнійні піністі виділення з неприемним запахом. Для якого захворювання це характерно?   
+Трихомоніаз  
-Кандидоз   
-Хламідіоз   
-Гонорея  
-Мікоплазмоз  


#Фельдшер ФАПу був викликаний додому до жінці 23 р., яка скаржиться на сильні болі 
	унизу живота, нудоту, коротке запамарочення. Жінка бліда, на обличчі холодний піт, АТ – 90/50 мм рт ст, РS- 100/хв. Остання менструація була 6 тижнів тому. Який вірогідний діагноз?   
+Порушена позаматкова вагітність  
-Апоплексія яєчника   
-Аборт в ходу   
-Загроза аборту  
-Розрив кісти яєчника  

#Жінка 25 років звернулася до фельдшера ФАПу зі скаргами на відсутність менструації. 
	Повідомила, що 5 місяців тому у неї відбулися фізіологічні пологи. Дитина виключно на грудному вигодовуванні. При вагінальному обстеженні матка нормальних розмірів. Про який стан свідчить дана клінічна картина?   
+Фізіологічна аменорея  
-Первинна аменорея   
-Опсоменорея   
-Альгодисменорея  
-Менорагія  

#Фельдшер ФАПу при обстеженні вагітної встановив, що спинка плода рохташована з лівого боку матки, над входом в малий таз пальпується щильна, “балотуюча”, велика 
	частина плода. Визначте положення, позицію, передлежання плода.   
+Поздовжне, І, головне  
-Поздовжне, ІІ, головне   
-Поздовжне, І, тазове  
-Поздовжне, ІІ, тазове  
-Поперечне, ІІ позиція  

#Фельдшер ФАПу обстежував жінку з терміном вагітності 24 тижні. Запідозрів багатоплідну
	 вагітність. Який метод обстеження підтвердить діагноз?   
+Вислуховування серцебиття плода в двох точках  
-Вимірювання АТ та пульсу жінки   
-Вислуховування серцебиття плода в одній точке  
-Вимірювання розмірів таза  
-Вимірювання ОЖ, ВДМ  

#До фельдшера ФАПу звернулася вагітна жінка зприводу визначення терміну вагітності. Із +намнезу - перші рухі плода відчула 4 тижні тому. Дно матки розташовано на рівні пупка. 
	Який термін вагітності?   
+24 тижні  
-26 тижнів   
-28 тижнів  
-30 тижнів  
-32 тижні  

#До фельдшера ФАПу звернулася вагітна жінка з приводу визначення дати 
	передбачуваних пологів. Остання менструація – 10.06. Назвіть дату очикуваних пологів.   
+17.03  
-10.03   
-17.08  
-20.04  
-10.02  

#Фельдшер ШМД приймає позалікарняні пологи. Прейми тривають 6 годин, навколоплідні води не відходили. Передлежить голівка плода, притиснута до входу  в малий таз. Вкажить період пологів.   
+Перший  
-Другий   
-Третій  
-Провісники  
-Післяпологовий період  

#Фельдшер ШМД приймає позалікарняні пологи. У роділлі ІІІ період пологів. Через 10 
	хвилин дно матки відхилилося у бік правого підребір'я. Вкажить ознаку відшарування 
	плаценти.   
+Шредера  
-Кюстнера-Чукалова  
-Альфельда  
-Довженка  
-Абуладзе  

#Фельдшера ШМД викликали до жінки, у якої були пологи 5 днів тому, яка скаржиться на підвищення температури тіла до 390С, озноб, біль унизу живота, гнійно-кров'яні 
	виділення із статевих шляхів. Про яке ускладненя післяпологового періоду йде мова?   
+Ендометрит  
-Лохіометра  
-Аднексит  
-Перітоніт  
-Післяпологова виразка  

#Фельдшер ШМД у ранньому післяпологовому періоді за призначенням лікаря внутрішньом'язево увів 1 мл ( 5 ОД ) окситоцину.  Що буде критеріем оцінки результатів такого втручання?   
+Підвищення тонусу матки  
-Прискорення пульсу  
-Підвищення артеріального тиску  
-Зниження тонусу матки  
-Зниження артеріального тиску  

#Ви фельдшер ФАПУ.  У вагітної під час проведення зовнішнього обстеження прийомами Леопольда встановлено: положення плоду поздовжнє, головне передлежання, друга позиція. Вкажіть місце чіткого вислуховування серцебиття плоду.    
+Справа нижче пупка   
-Зліва вище пупка   
-На рівні пупка   
-Справа вище пупка   
-Зліва нижче пупка    

#Вкажіть об'єм долікарської допомоги при кровотечі із шийки матки, зумовленої 
	злоякісною пухлиною:   
+Провести тампонаду піхви   
-Провести піхвову ванночку   
-Ввести гінекологічний тампон   
-Термінова госпіталізація   
-Обробити йодом   

#Ви фельдшер швидкої допомоги. Вас викликали до  пацієнтки з пухлиною додатків матки,  у якої  виник гострий біль у нижніх відділах живота. Вкажіть тактику фельдшера:   
+Холод на низ живота і госпіталізація в гінекологічне відділення   
-Повідомити лікаря  
-Заспокоїти   
-Тепло на низ живота   
-Ввести знеболюючий засіб   

#Ви фельдшер ФАПу. До Вас звернулася вагітна в терміні вагітності 8 тижнів, у якої  після фізичного навантаження розпочався переймоподібний біль та значні кров’янисті 
	виділення. Який найбільш ймовірний метод лікування у цій ситуації ?   
+Госпіталізувати в гінекологічне відділення для вишкрібання стінок порожнини матки   
-Введення скоротливих препаратів   
-Введення спазмолітиків    
-Накладання швів на шийку матки   
-Холод на низ живота   

#З моменту запліднення в організмі вагітної відбуваються фізіологічні зміни, які 
	забезпечують оптимальні умови для імплантації яйця і розвитку ембріону. Яка залоза протягом 4-ох місяців забезпечує цей процес?    
+Жовте тіло вагітності    
-Надниркові залози    
-Гіпофіз    
-Плацента.   
-Щитоподібна залоза    

#В умовах ФАПу фельдшер провів кип’ятіння сечі вагітної. Яка мета даного дослідження?   
+Визначення білка     
-Визначення продуктів метаболізму статевих гормонів    
-Визначення наявності гематурії   
-Визначення наявності ацетону   
-Визначення наявності бактеріурії   

#Ви фельдшер ШМД. Вас викликали до вагітної 18 тижнів, яка скаржиться на тягнучий біль	 внизу живота. Пальпаторно визначили підвищений тонус матки. Попередній діагноз ?    
+Загрожуючий аборт    
-Неповний аборт   
-Аборт, що розпочався    
-Аборт в ходу  
-Повний аборт    

#Ви фельдшер ФАПу. До Вас звернулася вагітна 26-27 тижнів, набряки гомілок, передньої  черевної стінки. АТ- 160/105 мм рт.ст., протеїнурія - 0,1 г/л. Ваш діагноз?    
+Прееклампсія ІІ ступеня   
-Протеінурія   
-Нефропатія ІІ ступеня   
-Гіпертонічна хвороба  
-Еклампсія    

#У вагітної, 18 років з’явились ознаки раннього гестозу. Які симптоми є найбільш 
	характерними для цього ускладнення?  
+Блювання, слинотеча    
-Головний біль  
-Гіпертензія, набряки   
-Набряки, альбумінурія  
-Збільшення маси тіла  

#На ФАПі спостерігається першовагітна 20 років з анатомічно звуженим тазом ІІ ступеня. В який термін вагітності необхідно її госпіталізувати в пологовий будинок?   
+37 – 38 тижнів    
-39 – 40 тижнів    
-35 – 36 тижнів   
-У разі злиття навколоплідних вод   
-З початком пологової діяльності    

#У хворої з вульвовагінітом отримана наступна картина піхвового мазку: лейкоцити покривають все поле зору, багато кокової грам (-) і грам (+) мікрофлори, клітини злущеного епітелію. В одному полі зору - трихомонади. Яке захворювання  можна запідозрити?  
+Трихомонадний кольпіт  
-Неспецифічний кольпіт  
-Кандидомікоз  
-Гонорея нижнього відділу   
-Генітальний герпес   

#Пацієнтка 19р. скаржиться на нерегулярні, незначні за кількістю, короткотривалі місячні. 3 анамнезу: безплідний шлюб 2 роки. Призначено взяття мазка на "гормональне дзеркало". Вкажіть місце взяття матеріалу для дослідження.   
+На межі переднього і бокового склепінь  
-Із переднього склепіння піхви  
-3 уретри   
-Із цервікального каналу   
-Із заднього склепіння піхви   

#50-ти річна жінка звернулась до фельдшера ФАПу зі скаргами на "контактні" кровотечі. Під час гінекологічного обстеження виявлено псевдоерозію шийки матки, тіло матки та додатки без особливостей. Який метод дослідження є найбільш доцільним для встановлення діагнозу в даному випадку?   
+Гістологічне заключення матеріалу із шийки матки.   
-Ультразвукове дослідження.   
-Цитологічне дослідження секрету цервікального каналу.   
-Огляд шийки матки в дзеркалах.   
-Роздільне вишкрібання слизової оболонки тіла та шийки матки   

#Ви фельдшер ФАПу. До Вас звернулася пацієнтка зі скаргами на значні пінисті білі, 
	свербіння вульви. Ваш попередній діагноз?   
+Кольпіт   
-Ерозії шийки матки  
-Фіброміоми матки   
-Раку шийки матки  
-Вагітності   

#Яка крововтрата допускається під час нормального менструального циклу:  
+50-150,0 мл  
-180-200 мл  
-30-40 мл  
-10-40 мл  
-250-300 мл  

#Вкажіть ворушіння плоду при першій вагітності, що відчуває жінка при:  
+у 20 тижнів вагітності  
-у 24 тижнів вагітності  
-у 18 тижнів вагітності  
-у 16  тижнів вагітності  
-у 22 тижні вагітності  

#Вкажіть що визначають другим прийомом Леопольда:  
+Позицію плода  
-Передлежання плода  
-Висоту стояння дна матки  
-Передлеглу частину плода  
-Відношення передлеглої частини до входу в таз  

#Встановіть попередній діагноз, якщо у вагітної визначили 3 великих частини плода, 2 серцебиття у різних місцях матки, великий обвід живота:  
+Багатопліддя  
-Вади розвитку плода  
-Неправильне розташування плода  
-Багатоводдя  
-Великий плід  

#Вирахуйте передбачену дату пологів, якщо останні місячні були 1 лютого, жінка 
	скаржиться на відсутність місячних протягом двох місяців, нудоту зранку:  
+8 листопада  
-15 листопада  
-1 листопада  
-8 травня  
-1 травня  

#Визначить, яке ускладнення виникло у вагітної, яка поступила в приймальне відділення, де вона втратила свідомість, в неї почалися судоми:  
+Еклампсія  
-Прееклампсія І  
-Прееклампсія ІІ  
-Прееклампсія ІІІ  
-Діабетична кома  

#Встановіть діагноз у жінки 20 років, яка поступила у гінекологічне відділення зі скаргами на затримку місячних протягом 3 тижнів, переймоподібна біль унизу живота та кров’янисті  виділення. При вагінальному дослідженні: зовнішнє вічко шийки матки закрите:  
+Загроза аборту  
-Повний аборт  
-Неповний аборт  
-Аборт у ходу  
-Аборт, що розпочався  

#Вкажіть яку невідкладну допомогу треба надати, якщо до пологового будинку доставлено 
	вагітну з кровотечею із статевих органів. Діагноз: вагітність 38-39 тижнів. Центральне 
	передлежання плаценти:  
+Провести кесаревий розтин  
-Провести тампонацію піхви  
-Провести видалення матки  
-Провести стимулювання пологів  
-Назначити постільний режим  

#Визначте транспортабельність роділлі під час пологів:  
+Початок І періоду пологів  
-ІІ період пологів  
-Голівка плода прорізується  
-Кінець І періоду пологів  
-ІІІ період пологів  

#Вкажіть яка максимальна тривалість послідового періоду, якщо роділля 25 років 
	народила живого доношеного хлопчика вагою 3 600 г., пройшло 15 хв. послідового 
	періоду. Ознак відокремлення посліду немає:   
+30 хв.  
-15 хв.  
-60 хв.  
-2 год.  
-40 хв.  

#Вкажіть яка патологія пологової діяльності розвинулась у роділлі, якщо у роділлі 24 років після 8 годин нормальної пологової діяльності, перейми стали недостатньо сильними і тривалими, проміжок часу між ними збільшився.  
+Вторинна слабкість пологової діяльності  
-Дискоординована пологова діяльність  
-Первинна слабкість пологової діяльності  
-Надмірносильнапологова діяльність  
-Патологічний прелімінарний період  

#Вкажіть найбільш вірогідний діагноз у жінки 33 років яка звернулась за допомогою з 
	приводу безпліддя. Під час огляду: матка маленька, менструації скудні, в шлюбі 10 років, вагітності не було.  
+Інфантилізм  
-Ендометріоз  
-Бартолініт  
-Киста яєчника  
-Фіброміома матки  

#Вкажіть найбільш імовірний діагноз у хворої, яка скаржиться на порушення оваріо – менструальної функції, місячні по 9-10 днів, приливи жару до голови, дратівливість, 
	головний біль, АТ – 130/90 мм рт.ст. При огляді: матка та придатки не змінені. Хворій 48 років.  
+Клімактеричний синдром  
-Адреногенітальний синдром  
-Синдром полікістозних яєчників  
-Посткастраційний синдром  
-Передменструальний синдром  

#Назвіть ранні симптоми раку яєчників:  
+Загальна слабкість, втрата ваги, збільшення живота  
-Порушення менструального циклу  
-Біль внизу живота  
-Підвищення температури тіла,інтоксикація  
-Симптоми кишкової непрохідності  

#У беременной при наружном акушерском исследовании дно матки определяется на 
	уровне мечевидного отростка, в правой боковой стороне матки – гладкая, широкая часть  плода, в левой – мелкие части. Предлежащая часть – крупная, плотная. Сердцебиение плода прослушивается справа ниже пупка. Определите положение и позицию плода?  
+Продольное положение вторая позиция  
-Продольное положение первая позиция  
-Косое положение первая позиция  
-Поперечное положение первая позиция  
-Поперечное положение вторая позиция  

#При наружном акушерском исследовании живот имеет поперечно овальную форму, в 
	левой боковой стороне матки пальпируется круглая, плотная, баллотирующая часть 
	плода, сердцебиение выслушивается на уровне пупка. Определите положение и 
	позицию плода?  
+Поперечное положение первая позиция  
-Поперечное положение вторая позиция  
-Продольное положение первая позиция  
-Продольное положение вторая позиция  
-Косое положение плода первая позиция  

#У больной с жалобами на контактные кровомазания, беспокоящее в течении года, при осмотре шейки матки в зеркалах обнаружена эррозированная поверхность, легко кровоточащая при дотрагивании. Какое обследование должен провести фельдшер?  
+Мазок на цитологию  
-Бакториоскопическое обследование  
-Мазок на кольпоцитологию  
-Общий анализ мочи  
-Взятие биопсии  

#на ФАП обратилась молодая женщина с жалобами на выделения из влагалища, зуд 
	наружных половых органов. Жалобы появились трое суток назад после случайной половой связи. Какое обследование должен провести фельдшер?  
+Бакториоскопическое обследование  
-Мазок на цитологию  
-Взятие биопсии  
-Измерение температуры  
-Мазок на кольпоцитологию  

#Девочка 15-ти лет обратилась на ФАП с жалобами на распирающие боли внизу живота, иррадиирующие в задний проход. Боли беспокоят ежемесячно 1-2 дня. Месячных не было, при осмотре: девственная плева сплошная, ректально: в области влагалища эластичное опухолевидное образование. Какое заболевание можно предположить?  
+Первичная ложная аменорея. Гематокольпос   
-Опухоль половых органов  
-Опухоль кишечника  
-Атрезия влагалища  
-Альгодисменорея  

#на ФАП обратилась 50-ти летняя женщина. Предъявляет жалобы на боли внизу живота, 
	нарушение функции ЖКТ, увеличение живота. При осмотре: живот болезнен в 
	гипогастрии здесь же при перкуссии притупление звука. При осмотре матка отдельно не контурируется, пальпируются плотные болезненные конгломераты. Ваш 
	предположительный диагноз?   
+Рак яичника  
-Кистома яичника  
-Двухстороннее пиосальпинксы  
-Субсерозная меома матки  
-Рак матки  

#Больная 24-х лет отмечает отсутствие менструации после м/а в течении 3-х месяцев, ранее менструальная функция не нарушалась, гинекологических заболеваний нет. При осмотре матка и придатки без особенностей. О какой патологии идет речь?  
+Аменорея (маточная форма)  
-Аменорея (яичниковая форма)  
-Синдром Шихана  
-Синдром Склерокистозных яичников  
-Эндомитриоз   

#На ФАП обратилась беременная с жалобами на ноющие боли внизу живота, срок беременности 15-16недель, в анамнезе одни роды три аборта. При осмотре: шейка матки длиной 2,5см, канал шейки матки закрыт, матка увеличена соответственно сроку беременности, выделения слизистые умеренные. Какой диагноз наиболее вероятен?  
+Угрожающий самопроизвольный выкидыш  
-Начавшийся самопроизвольный выкидыш  
-Аборт в ходу  
-Пузырный занос  
-Несостоявшийся аборт  

#При осмотре беременной произведена пельвеометрия 22-25-27-17 см индекс Соловьева  14,5 диагональная конъюгата 10. Дайте характеристику размерам таза?  
+Общеравномерносуженный таз  
-Простой плоский таз  
-Поперечносуженный таз  
-Плоскорахитический таз  
-Ассимиляционный таз  

#К фельдшеру обратилась повторно беременная 26-ти лет. В анамнезе одни роды, длившиеся более суток, данная беременность вторая, размеры таза 26-27-29-17,5 см диагональная конъюгата 10 см, индекс Соловьева 16 см. Какова степень сужения таза?  
+Вторая степень  
-Нормальный таз  
-Первая степень  
-Третья степень  
-Четвертая степень  

#В здравпункт завода обратилась беременная для консультации при осмотре фельдшер определил размеры таза 23-25-27-20 см. Какую патологию выявил фельдшер?  
+Поперечно суженный таз  
-Обще-равномерно суженный таз  
-Нормальный таз  
-Простой таз  
-Плоскорахитический таз   

#Акушерка при пальпации определила в дне матки крупную, плотную, округлую, 
	баллотирующую часть плода. Над входом в малый таз – подвижная объемистая, 
	неправильной формы, не баллотирующая часть плода. Укажите предлежание плода.   
+тазовое предлежание  
-Головное  
-Ножное  
-Смешанное предлежание  
-Разгибательное предлежание  

#К фельдшеру ФАПа обратилась беременная с жалобами на тошноту, слюнотечение, рвоту 5-6 раз в сутки. Какая степень тяжести гестоза?  
+рвота легкой степени тяжести  
-Рвота средней степени тяжести  
-Рвота тяжелой степени  
-Слюнотечение  
-Тошнота  

#Фельдшер ФАП определяет у беременной дату родов, последняя менструация была 5 
	мая. Предполагаемая дата родов?  
+12 февраля  
-12 августа  
-17 февраля  
-20 июня  
-25 августа  

#Фельдшер ФАПа  измерил окружность живота беременной - 100 см, высоту стояния дна матки – 30 см. Чему равна преполагаемая масса плода?  
+3000 г  
-3200 г  
-3400 г  
-4000 г  
-4200 г  

#При наружном тазоизмерении фельдшер ФАПа определил уменьшение прямого размера  входа в малый таз,ds.spin+rum равна ds.crist+rum. Для какой формы узкого таза это характерна?  
+Плоскорахитический  
-Простой плоский  
-Общесуженный плоский  
-Поперечносуженный  
-Общеравномерносуженный  

#Фельдшер скорой помощи определил разрыв промежности с повреждением m,sphincter +ni externus, стенка прямой кишки цела. Предположительный диагноз? Тактика фельдшера.  
+Разрыв промежности 3 ст. Госпитализация в роддом  
-Разрыв промежности 2 ст. Госпитализация в роддом  
-Разрыв промежности 1 ст. Госпитализация в роддом  
-Разрыв промежности 4 ст. Госпитализация в роддом  
-Полный разрыв промежности. Госпитализация в роддом  

#Фельдшер скорой помощи в 3 периоде родов определил  положительные признаки 
	отделения плаценты. Послед не выделился, началось кровотечение. Тактика 
	фельдшера?   
+Применить метод Абуладзе или Креде-Лазаревича  
-Ввести утеротонические средства  
-Провести наружный массаж матки  
-Провести ручное обследование матки  
-Холод на низ живота  

#Фельдшер скорой помощи госпитализирует роженицу. У роженицы, лежащей на спине 
	внезапно появилась бледность кожных покровов, липкий пот, снизилось АД, 
	затруднилось дыхание. Какова причина этого состояния?  
+Синдром сдавления нижней полой вены  
-Отслойка плаценты  
-Разрыв матки  
-Эмболия околоплодными водами  
-Геморрагический шок  

#Фельдшер ФАПа на десятые сутки после родов пальпирует в молочной железе у  
	родильницы болезненный инфильтрат с размягчением в центре, кожа над ним 
	гиперемирована, температура 38 градусов. Предположительный диагноз?    
+гнойный мастит  
-Лактостаз  
-Серозный мастит  
-Флегманозный мастит  
-Гангренозный мастит  

#К фельдшеру ФАП обратилась пациентка 24 лет с жалобами на отсутствие 
	менструации. 5 месяцев назад были роды. Ребенок на грудном вскармливании. При 
	влагалищном исследовании матка не увеличена, плотная. Предположительный диагноз?    
+физиологическая аменорея  
-Опсоменорея  
-Альгоменорея  
-Метроррагия  
-Первичная аменорея  

#Фельдшер ФАП при вагинальном исследовании пациентки 45 лет выявил, что матка увеличена до 12 недель беременности, плотная, бугристая, безболезненная, нарушения МЦ нет. Предположительный диагноз?    
+миома матки  
-Аднексит  
-Параметрит  
-Беременность  
-Киста яичника  

#К фельдшеру здравпункта  промышленного предприятия обратилась женщина с вопросом о сроках прохождения проф. осмотра. Какова частота проф. осмотра?  
+2 раза в год  
-1 раз в год  
-Через 3 месяца  
-1 раз в 2 года  
-Через месяц  

#Фельдшер ФАП при осмотре шейки матки в зеркалах выявил ярко красное пятно на 
	передней губе, кровоточащее  при дотрагивании. Какой метод диагностики необходимо провести?  
+кольпоскопию  
-Гистероскопию  
-Цервикоскопию  
-Кульдоскопию  
-Лапароскопию  

#К фельдшеру ФАП обратилась женщина 70 лет, с жалобами на боли внизу живота, 
	серозно-гнойные выделения с неприятным запахом. При осмотре в зеркалах на шейке 
	матки выявлено образование в виде цветной капусты. Предположительный диагноз?   
+рак шейки матки  
-Эрозия шейки матки  
-Лейкоплакия  
-Крауроз  
-Эритроплакия  

#К фельдшеру ФАП обратилась женщина, которая кормит ребенка 3-х месяцев 
	исключительно грудным молоком. Какой метод контрацепции можно ей порекомендовать?  
+Метод лактационной аменореи  
-Барьерный метод  
-ВМС  
-Спермициды  
-Добровольная хирургическая стерилизация  

#К фельдшеру ФАП обратилась женщина 65 лет, с жалобами на маточное кровотечение. 
	Менопауза 15 лет. Какой дополнительный метод обследования необходимо рекомендовать?  
+фракционное диагностическое выскабливание  
-Биопсию шейки матки  
-УЗИ  
-Кольпоскопию  
-Пункцию заднего свода  

#Фельдшер ФАП во время проф. осмотра выявил у пациентки полип цервикального 
	канала. Какой метод лечения в данном случае?  
+полипэктомия  
-Криотерапия  
-Лазеротерапия  
-Ампутация   
-Коагуляция  

#На ФАП звернулася вагітна у терміні 36 тижнів зі скаргами на кров’янисті виділення із статевих шляхів, які з’явилися вночі. Матка при пальпації безболісна, спереду від 
передлеглої голівки пальпується утворення тістуватої консистенції. Фельдшер запідозрив:    
+Передлежання плаценти  
-Загрозу передчасних пологів  
-Відшарування нормально розташованої плаценти  
-Передчасні пологи, що розпочалися  
-Передчасні пологи у розпалі  

#Фельдшер на ФАПі обстежує вагітну у терміні 37 тижнів. Прийомами Леопольда 
	визначив, що до правої бокової стінки матки розташована широка рівна частина плода, над входом в малий таз – кулястої форми, щільної консистенції “балотуюча” частина плода. Опишіть розташування плода в порожнині матки:  
+Повздожнє положення, друга позиція, головне передлежання  
-Повздожнє положення, перша позиція, тазове передлежання  
-Косе положення, перша позиція, тазове передлежання  
-Попереднє положення, друга позиція  
-Повздожнє положення, перша позиція, головне передлежання  

#Фельдшер на ФАПі приймає строчні нормальні пологи. Народилася жива дитина вагою 4100 г. Через 20 хвилин після народження плода виділився послід, при огляді якого фельдшер визначив, що всі дольки цілі, але одна судина виходить за край плаценти і сліпо обривається. Можлива патологія плаценти:  
+Додаткова долька плаценти  
-Подвійна плацента  
-Білий інфаркт плаценти  
-Пухирний занесок  
-Хоріонепітеліома  

#На ФАП звернулась жінка зі скаргами на переймоподібний біль у нижніх відділах живота та помірні кров’янисті виділення. Остання менструація 2,5 місяці назад. При піхвовому обстеженні: матка збільшена до 8 тижнів, тонус підвищений, зовнішнє вічко пропускає кінчик пальця. Можна думати про:  
+Аборт, що розпочався  
-Загроза аборту  
-Аборт у розпалі  
-Повний аборт  
-Не повний аборт  

#При взятті на облік вагітної фельдшер ФАПу виміряв розміри таза: dist+nti+spin+rum – 26, dist+nti+crist+rum – 28, dist+nti+troch+nteric+– 30, conjug+t+extern+– 20. Розміри таза відповідають:  
+Нормальному тазу  
-Загальнорівномірнозвуженому тазу  
-Плоскорахітичному тазу  
-Простому плоскому тазу  
-Поперечнозвуженому тазу  

#На черговому прийомі на ФАПі у вагітної з терміном 34 тижні фельдшер визначив 
	набряки на нижніх кінцівках, АТ на правій руці 140/90 мм. рт.ст., на лівій – 130/90 мм рт.ст., сеча при кип’ятінні стала каламутною. Можливий імовірний діагноз:  
+Прееклампсія легкого ступеня  
-Гіпертонія вагітних  
-Прееклампсія важкого ступеня   
-Прееклампсія середнього ступеня  
-Набряки вагітних  

#На ФАПі закінчилися нормальні термінові пологи. Фельдшер пояснив породіллі, що при таких пологах післяпологова відпустка триває:  
+56 календарних діб  
-32 календарні діби  
-75 календарних діб  
-100 календарних діб  
-70 календарних діб  

#Виклик машини швидкої допомоги до пацієнтки, яка скаржиться на підвищення t0 до 370С, біль унизу живота, гнійно-кров’янисті виділення із піхви. Три доби тому був зроблений штучний аборт. Фельдшер запідозрив післяабортний ендометрит. Подальша тактика ведення пацієнтки:   
+Термінова госпіталізація в гінекологічне відділення  
-Термінова госпіталізація в хірургічне відділення  
-Планова госпіталізація в гінекологічне відділення  
-Рекомендувати звернутися до гінеколога  
-Рекомендувати прийняти жарознижуючі  

#В машині швидкої допомоги народилася доношена дитина, почався ІІІ період пологів. 
Затискач, який фельдшер поклав на пуповину біля статевої щілини, опустився на 10 см. Подальші дії фельдшера:  
+Застосувати спосіб Абуладзе  
-Визначити ознаку Довженко  
-Виміряти крововтрату  
-Визначити ознаку Шредера  
-Визначити ознаку Мікуліча  

#Виклик швидкої допомоги о 21-й годині до дівчини 14 років, яка скаржиться на значну 
	кровотечу із статевих шляхів, що почалася 2 години тому, зараз другий день менструації.	 Фельдшер порекомендував прикласти міхур з льодом і звернутися до гінеколога вранці. Скорегуйте дії фельдшера:  
+Міхур з льодом, термінова госпіталізація в гінекологічне відділення  
-Ввести вікасол, залишити вдома  
-Дати випити заспокійливе, залишити вдома  
-Ввести но-шпу в/в, госпіталізація в хірургічне відділення  
-Покласти дівчину в ліжко і дати снодійне  

#Вкажіть об’єм долікарської допомоги, яка буде надаватися фельдшером пацієнтці 50 
	років при кровотечі із шийки матки, зумовленою злоякісною пухлиною з розпадом:  
+Виконати тугу тампонаду піхви  
-Ввести кровоспинні засоби  
-Провести піхвову ванночку  
-Покласти міхур з льодом на низ живота  
-Обробити шийку матки йодонатом  

#Фельдшер швидкої допомоги транспортує вагітну у строці 36 тижнів з прееклампсією ІІІ 
ступеню, у якої раптово виник приступ судом. Першочергові дії фельдшера:  
+Ввести роторозширювач та зафіксувати язик  
-Дати інгаляційний наркоз  
-Ввести седативні засоби та гіпотензивні  
-Ввести гіпотензивні та сечогінні препарати  
-Терміново транспортувати вагітну  

#Виклик швидкої допомоги до жінки 25 років, яка скаржиться на раптовий переймоподібний біль у правій паховій ділянці, який з’явився після бурхливої перистальтики кишечника. Жінку готували на планову операцію з приводу кісти правого яєчника. Дії фельдшера швидкої допомоги:    
+Негайна госпіталізація  
-Введення знеболюючих  
-Покласти грілку на живіт  
-Ввести спазмолітик  
-Дати заспокійливе  

#Виклик швидкої допомоги до дівчини 7 років, яка скаржиться на біль в ділянці зовнішніх статевих органів. При огляді фельдшер побачив гематому правої великої статевої губи. У  чому полягає допомога на догоспітальному етапі:  
+Накладання притискуючої пов’язки   
-Накладання стерильної пов’язки  
-Введення знеболюючих засобів  
-Вимірювання артеріального тиску  
-Введення кровозупинних засобів  

#До фельдшера здоровпункту звернулася пацієнтка 25 років на консультацію з приводу попередження непланової вагітності. Жінка перебуває у шлюбі, має двох дітей, гінекологічних, соматичних захворювань, шкідливих звичок не має. Менструальний цикл регулярний. Фельдшер рекомендував метод контрацепції:   
+Внутрішньоматкові засоби контрацепції  
-Бар’єрні методи контрацепції  
-Природні методи контрацепції  
-Хірургічну стерилізацію  
-Комбіновані оральні контрацептиви  

#Першовагітна (8 тиж) була оглянута фельдшером ФАПу. Стан жінки задовільний. Яка кратність відвідувань для контролю стану здоров’я  буде встановлена фельдшером?  
+1 раз на місяць до 20 тиж.  
-1 раз на тиждень до 20 тиж.  
-2 рази на тиждень до 20 тиж.  
-1 раз у два місяці  
-3 рази за всю вагітність  

#Фельдшер швидкої допомоги транспортує вагітну 37 тижнів зі скаргами на регулярні 
	перейми . При пальпації живота голівка визначається в положенні 2 поперечних пальці над лоном. Який висновок зробить фельдшер?  
+І період, активна фаза  
-Початок пологів  
-І період, латентна фаза  
-Прелімінарний період  
-ІІ період пологів  

#Фельдшер ФАПу при обстеженні першовагітної виявив, що дно матки знаходиться на 2 пальці вище пупка. Про який термін вагітності це свідчить?  
+28 тижнів  
-32 тижні  
-30 тижнів  
-24 тижні  
-36 тижнів  

#Фельдшер ФАПу оглядає вагітну 26 тижнів. Загальний стан задовільний. Після 
	проведення антропометричних вимірювань, фельдшер оцінює характер збільшення маси тіла (до вагітності вона становила 80 кг). Яким нормативним показником керується 
	фельдшер при оцінці приросту маси тіла?  
+На 10-12 кг за 40 тиж.  
-На 15-20 кг за 40 тиж.  
-На 4-8 кг за 40 тиж.  
-На 20-25 кг за 40 тиж.  
-На 6-8 кг за 40 тиж.  

#До фельдшера ФАПу звернулась вагітна 34 тижні  зі скаргами на головний біль, 
	порушення зору, наявність “мурашок перед очима”, біль в епігастральній області, одноразове блювання. Артеріальний тиск 180/110 мм рт.ст. Який діагноз має 
	припустити фельдшер?  
+Прееклампсія  
-Прегестоз  
-Пієлонефрит  
-Еклампсія  
-Гіпертонічна хвороба  

#Фельдшер ФАПу транспортує влітку породіллю. Пологи відбулися  дорогою , 40 хвилин тому. Дитина знаходиться на животі матері, вкрита пелюшкою, стан її задовільний. Дитина піднімає голову, відкриває широко рот, шукає груди матері. Яка подальша дія фельдшера буде доцільною?  
+Здійснити перше раннє прикладання дитини до грудей матері  
-Спостерігати за новонародженим  
-Виміряти температуру тіла новонародженого  
-Здійснити клеймування пуповини  
-Провести профілактику офтальмії  

#Фельдшер швидкої допомоги при обстеженні породіллі з’ясував, що добу тому у неї підвищилась температура – 390С, з’явилась біль у лівій молочній залозі. Уражена ділянка болюча, щільна, без чітких контурів. Який імовірний діагноз визначить фельдшер?  
+Післяпологовий мастит  
-Рак лівої молочної залози  
-Забій лівої молочної залози  
-Міозит  
-Плеврит  

#На виклику фельдшер швидкої допомоги з’ясовує, що перейми у роділлі почались 5 
	годин тому, зараз вони регулярні. Після огляду фельдшер визначає 1-й період пологів, активну фазу і приймає рішення стосовно госпіталізації. Як часто фельдшер повинен вислуховувати серцебиття плоду?  
+Через 15 хвилин  
-Через 20 хвилин  
-Через 45 хвилин  
-Через 5 хвилин  
-Через 60 хвилин  

#Фельдшер приймає пологи. Після народження голівки встановлено туге обвиття пуповини  навколо шиї. Визначить подальшу тактику фельдшера:  
+Перетиснути між 2-х затискачів пуповину  
-Поквапитись, народити плечика протягом цієї  ж потуги  
-Наложити акушерські щипці  
-Почати вакуум- екстракцію плоду  
-Виконати епізіотомію  

#Фельдшер швидкої допомоги , оцінюючи стан роділля, яку транспортує, приймає рішення на активне ведення пологів. Відповідно отримує згоду жінки. Коли за часом фельдшер визначить внутрішньом`язове введення окситоцину (100 ОД) ?  
+Протягом першої хвилини після народження дитини  
-Через 5 хвилин після народження дитини  
-Після народження голови дитини  
-Через 10 хвилини після народження дитини  
-Через 8 хвилин після народження дитини  

#Фельдшер швидкої допомоги транспортує першовагітну 22-23 тиж, у якої годину тому 
	з’явились слизово-кровянисті виділення із статевих шляхів та регулярний 
	переймоподібний біль внизу живота та крижах. Який імовірний діагноз визначить 
	фельдшер, орієнтуючись на ці симптоми?   
+Передчасні пологи  
-Мимовільний викидень  
-Вчасні пологи  
-Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти  
-Передлежання плаценти  

#Фельдшер здоров пункту оглядає жінку, яку турбує сильний біль в правій соромітній губі, 
	підвищення температури до 38,70С. Об’єктивно:набряк і гіперемія  правої соромітної губи.
	 Який імовірний діагноз визначить  фельдшер?  
+Бартолініт  
-Кольпіт  
-Вульвіт  
-Цукровий діабет  
-Рак вульви  

#Фельдшер ФАПу готується до запланованого профілактичного огляду жінок, зокрема, взяття мазків для цитологічного дослідження. Звідки потрібно взяти матеріал?  
+З каналу шийки матки  
-З переднього склепіння піхви  
-З заднього склепіння піхви  
-З бокового склепіння піхви  
-З уретри  

#Протягом 6 років жінка не проходила профоглядів, останні 2 роки її турбують водянисті виділення із статевих шляхів. Займається самолікуванням. Після статевого акту з’явились кров’янисті виділення. Який імовірний діагноз визначить фельдшер?  
+Рак шийки матки  
-Рак тіла матки  
-Рак піхви  
-Рак вульви  
-Рак прямої кишки  

#Ви працюєте фельдшером ФАПу. При обстеженні пацієнтки була виявлена вагітність у терміні 5-6 тижнів. Які з перерахованих ознак є ймовірними?  
+припинення менструації  
-вислуховування серцебиття плоду  
-промацування частин плоду  
-нудота, блювання  
-пігментація шкіри обличчя  

#Ви працюєте фельдшером ФАПу. При заповненні індивідуальної карти вагітної 
з’ясувалось, що остання менструація у жінки була 2.10.12. Визначте дату 
передбачуваних пологів:  
+9.07.13  
-20.05.13  
-15.03.13  
-9.04.13  
-20.07.13  

#Ви працюєте фельдшером ФАПу. Якого основного принципу будете дотримуватись в профілактиці інфікування себе СНІДом та вірусним гепатитом?  
+всі маніпуляції проводити в гумових рукавичках  
-ретельно мити руки з милом  
-обробити руки антисептиком  
-мікротравми шкіри на руках закрити лейкопластирем  
-маніпуляції проводити в масці  

#Ви працюєте фельдшером ФАПу. На прийомі першовагітна. Повідомляє, що напередодні вперше відчула ворушіння  плоду. Встановіть очікуваний термін вагнітності:  
+20 тижнів  
-16 тижнів  
-18 тижнів  
-22 тижні  
-12 тижнів  

#Ви працюєте фельдшером ФАПу. На плановому огляді вагітна у терміні вагітності 39-40 тижнів. При обстеженні встановлено ОЖ – 100 см, ВДМ – 34 см. Визначте очікувану масу  плоду:  
+3400 г  
-3000 г  
-2700 г  
-3800 г  
-  

#1.6 Ви працюєте фельдшером ФАПу. На прийомі пацієнтка 20 років з вагітністю 6-7 
тижнів. До якого терміну вагітності вона повинна стати на облік з приводу вагітності?  
+до 12 тижнів  
-до 20 тижнів  
-до 10 тижнів  
-до 22 тижнів  
-до 16 тижнів   

#Ви працюєте фельдшером ФАПу. При обстеженні вагітної було встановлено нормальні розміри великого тазу. Які саме?  
+25-28-31-20 см   
-25-28-30-17 см  
-24-26-29-14 см  
-26-26-29-18 см  
-26-29-32-19 см  

#Ви працюєте на ФАПі. На плановому огляді вагітна в терміні 28 тижнів. Встановлено 
	положення плоду повздовжнє, передлежить голівка, ІІ позиція. Де найкраще вислуховувати серцебиття плоду?  
+справа нижче пупка  
-зліва вище пупка  
-справа вище пупка  
-зліва нижче пупка  
-справа на рівні пупка  

#Ви працюєте фельдшером ФАПу. На прийомі пацієнтка, що скаржиться на відчуття свербіжу та печії в ділянці статевих органів. При огляді за допомогою дзеркал виявлено гіперемію слизової оболонки піхви і значні “сирнисті” нашарування. Яке захворювання можна запідозрити?  
+кандидоз  
-тріхомоніаз  
-хламідіоз  
-гарднерельоз  
-мікоплазмоз  

#Ви працюєте фельдшером здоровпункту швейної фабрики. До Вас звернулась пацієнтка,  щоб отримати консультацію з приводу попередження небажаної вагітності. Пацієнтка в шлюбі, має двох дітей. Обстежена, гінекологічних захворювань не виявлено. Який метод  
контрацепції  найдоцільніше рекомендувати?  
+внутрішньо матковий  
-перерваний статевий акт  
-бар’єрний  
-посткоїтальний  
-календарний  

#Ви працюєте фельдшером здоровпункту швейної фабрики. На обліку знаходиться 
вагітна. На який термін надається відпустка по вагітності та фізіологічних пологах?  
+на 126 днів  
-на 56 днів  
-на 140 днів  
-на 70 днів  
-на 136 днів  

#Ви працюєте фельдшером ШМД. Визначте транспортабельність роділлі під час пологів:  
+початок І періоду пологів  
-голівка плода врізується  
-ІІ період пологів  
-голівка плода прорізується  
-ІІІ період пологів  

#Ви працюєте фельдшером ШМД, приймаєте позалікарняні пологи. Вкажіть, коли ви повинні починати надавати ручну акушерську допомогу:  
+при прорізуванні голівки плода  
-при вставленні голівки в таз  
-при врізуванні голівки плода  
-при розгинанні голівки  
-при зовнішньому повороті голівки  

#Ви працюєте фельдшером ШМД. Першовагітна з доношеною вагітністю повідомляє про початок пологів. Яка ознака свідчить про початок пологів?  
+регулярні переймоподібні болі внизу живота, попереку  
-ниючі болі внизу живота  
-слизові виділення з піхви  
-підвищення тонусу матки  
-кров’янисті виділення з піхви  

#Ви працюєте фельдшером ФАПу. На прийом звернулась жінка 25 років, мати 
	двотижневої дитини, зі скаргами на біль у правій грудній залозі, підвищення температури 	тіла, загальну слабість.  Об’єктивно – температура тіла 38оС, права грудна залоза дещо збільшена. У верхньозовнішньому квадранті залози шкіра гіперемована, гаряча на дотик, 
	пальпаторно – болючий, щільний утвір. Визначте діагноз:  
+лактаційний мастит  
-ендометрит  
-мастопатія  
-пневмонія  
-фурункул  

#Ви працюєте фельдшером ФАПу. Вас кликали до роділлі. Коли після фізіологічних 
пологів доцільно прикласти новонародженого до грудей:  
+одразу після пологів  
-у перші 2 год після пологів  
-через 12 год після пологів  
-у першу добу після пологів  
-на третю добу після пологів  

#Ви фельдшер ШМД. У вагітної в терміні вагітності 30 тижнів виникли судоми з 
	короткочасним знепритомнінням. Артеріальний тиск – 170/100 мм рт. ст., генералізовані набряки. У сечі за тиждень до нападу визначилися білок (1 г/л), гіалінові циліндри. Встановіть ймовірний діагноз:  
+еклампсія  
-епілепсія  
-артеріальна гіпертензія вагітних  
-прееклампсія середнього ступеня  
-прееклампсія важкого ступеня   

#На ФАП звернулась жінка зі скаргами  на жовті пінисті, рідкі виділення з піхви. Для якого захворювання характерні такі скарги?  
+трихомоніаз  
-хламідіоз статевих органів  
-кандидозний вульвовагініт  
-сифіліс  
-гонорея  

#В гінекологічний стаціонар поступила жінка, 50 років, з масивною матковою кровотечею. 
	Менопауза 2 роки. Який метод діагностики потрібно використати для уточнення діагнозу?  
+вишкрібання слизової матки  
-біопсія шийки матки  
-пункція заднього склепіння  
-гістероскопія  
-гістеросальнінгографія  

#В гінекологічне відділення поступила пацієнтка, 34 років, з поліпом цервікального каналу. До якого методу лікування готує її фельдшер?  
+поліпектомія з наступним гістологічним дослідженням  
-діатермокоагуляція  
-кріодеструкція  
-лазеротерапія  
-хіміотерапія  

#Жінка С., 29 років, звернулася на ФАП зі скаргами на посилений ріст волосся в ділянці стегон, підборіддя, живота, відсутність менструацій протягом останніх 4-х місяців, неможливість завагітніти протягом 5-ти років. Анамнез: менструації з 16 років, нерегулярні, безболісні, скудні. Бімануальне обстеження: матка без особливостей, яєчники справа і зліва збільшені, щільні. Ваш попередній діагноз:  
+синдром полікістозних яєчників  
-ендометріоз яєчників  
-несправжня аменорея  
-фіброма яєчників  
-тератома яєчників  

#До бар’єрних методів контрацепції відносяться:  
+презервативи  
-ін’єкційні контрацептиви  
-трансдермальні гормональні пластирі  
-оральні контрацептиви  
-внутрішньоматкові контрацептиви  

#На ФАП звернулася жінка, 44 р., одружена, зі скаргами на постійне бажання статевих 
	зносин, лабільність настрою, порушення сну. Бімануальне обстеження: статеві органи в межах норми. Ваш попередній діагноз:  
+німфоманія  
-фригідність  
-вагінізм  
-аноргазмія  
-геніталгія  

#При проведенні бімануального дослідження в умовах ФАПу у пацієнтки з’явився різкий біль ліворуч низом живота. Вона знепритомніла. Що необхідно зробити?  
+терміново госпіталізувати  
-ввести кровоспинні  
-ввести знеболюючі  
-ввести спазмолітини  
-грілку на низ живота  

#На ФАП звернулася 34 річна жінка зі скаргами на затримку менструації на 1,5 місяця і кров’янисті виділення з піхви. В анамнезі одні пологи. При гінекологічному обстеженні: шийка “бочкоподібна”, матка в +nteflexio, тіло матки маленьке. Шийка матки розміром з жіночий кулак, цервікальний канал пропускає палець. Придатки не пальпуються. Виділення кров’янисті, густі. Який  найімовірніший діагноз:  
+шийкова  вагітність  
-аборт в ходу  
-рак шийки матки  
-ерозія шийки матки  
-трубна вагітність  

#Ви – фельдшер ФАПу. До Вас з метою онкопрофогляду звернулася жінка 20 років. Що повинно бути в комплектації кабінету для проведення даного обстеження?  
+Дзеркала Куско, ложечки Фолькмана  
-Дзеркала Сімса, кульові затискачі  
-Дзеркала Куско, матковий зонд  
-Дзеркала Куско, конхотом  
-Дзеркала Сімса, шприц Брауна  

#На ФАП до фельдшера звернулася дівчина 17 років, зі скаргами на неможливість 
	статевого життя, відсутність менструації. При обстеженні виявлено, що зовнішні статеві органи розвинуті правильно, пальцем вдається проникнути на 1см. за задню спайку, піхва  відсутня. Під час ректального обстеження матка не пальпується, визначається  невеликий тяж. Для якої патології характерні такі дані?   
+Аплазія піхви та матки  
-Атрезія дівочої перетинки  
-Атрезія піхви  
-Гіпоплазія піхви та матки  
-Аплазія піхви  

#До фельдшера ФАПу звернулася жінка 25 років. Скаржиться на відсутність менструації 
	протягом 4-х місяців, збільшення маси тіла, посилений ріст волосся в ділянці стегон, 
	живота. Менструація з 16-ти років, нерегулярна, з невеликими кров’янистими 
	виділеннями. При огляді: піхва і матка без особливостей, яєчники збільшені в розмірах, щільні. Які додаткові методи дослідження в умовах ФАПу може провести фельдшер?    
+Тести функціональної діагностики  
-Бактеріологічне та бактеріоскопічне дослідження  
-Визначення рівня гормонів щітоподібної залози  
-Ультразвукове дослідження  
-Лапароскопію  

#На плановий огляд до фельдшера ФАПу звернулась вагітна 21 року у терміні вагітності 28 тижнів. АТ – 160/90 та 150/90 мм.рт.ст., PS- 68/хв. При зважуванні фельдшер визначив надмірне збільшення маси тіла вагітної. Яке додаткове дослідження може провести фельдшер в умовах ФАПу для уточнення діагнозу?  
+Аналіз сечі на білок  
-Біохімічний аналіз крові  
-Аналіз крові на RW  
-Загальний аналіз сечі  
-Аналіз сечі за Нечипоренко  

#До фельдшера ФАПу звернулася жінка 25 років, яка перебуває на обліку з приводу 
	фізіологічної вагітності. Вагітність перша. Під час опитування повідомила фельдшера про  дату першого ворушіння плода. Як, з огляду на цю дату, фельдшер може визначити термін пологів?  
+Додати до цієї дати 20 тижнів  
-Додати до цієї дати 22 тижні  
-Відняти 3 місяці і додати 7 днів  
-Додати до цієї дати 18 тижнів  
-Відняти 7 місяців і додати 3 дні  

#Ви фельдшер ФАПу. До Вас звернулася першовагітна жінка щодо взяття її на облік з 
	приводу вагітності. Який документ Ви повинні оформити?  
+Індивідуальну картку вагітної і роділлі (Ф – 111у)   
-Історію пологів (Ф – 096у)  
-Картку амбулаторного хворого (Ф – 025у)  
-Обмінну картку (Ф – 113у)  
-Історію розвитку новонародженого (Ф – 097у)  

#На черговий огляд до фельдшера ФАПу звернулась вагітна 23 років. Вагітність перша 34 
	тижні. При проведенні зовнішнього акушерського дослідження він визначив: спинка плода
	 справа, матка в нормотонусі, кількість навколоплодових вод в нормі. Яким прийомом 
	Леопольда-Левицького скористався фельдшер?   
+ІІ-м прийомом Леопольда-Левицького  
-І-м та ІІ-м прийомами Леопольда-Левицького  
-ІІІ-м  прийомом Леопольда-Левицького  
-ІV-м прийомом Леопольда-Левицького  
-ІІІ-м та ІV-м прийомом Леопольда-Левицького  

#В здоровпункт заводу звернулася робітниця зі скаргами на сильний біль внизу живота, кровотечу із статевих шляхів, яка виникла після розвантажування товару. Жінка вагітна в терміні 8 тижнів. В анамнезі два викидня. Об’єктивно: шкіра бліда, АТ – 90/60 мм рт.ст., PS – 90/хв., із статевих шляхів кров’янисті виділення. Які першочергові дії фельдшера?  
+Покласти холод на низ живота та негайно госпіталізувати в гінекологічне відділення  
-Покласти холод на низ живота і призначити заспокійливі засоби  
-Зробити вишкрібання порожнини матки  
-Ввести знеболюючі засоби  
-Ввести скорочуючи засоби  

#Ви фельдшер здоровпункту швейної фабрики. Нещодавно Вами була проведена 
	профілактична бесіда з робітницями стосовно профілактики та ранньої діагностики раку молочної залози. Порекомендуйте, як часто повинна жінка проводити самообстеження 
	молочних залоз.  
+1 раз в місяць  
-1 раз в тиждень  
-Кожного дня  
-1 раз на рік  
-1 раз у 3 місяці  

#До фельдшера медичного пункту торговельного центру звернулася робітниця одного з відділів 19 років, незаміжня, яка хоче проконсультуватися з приводу методу контрацепції для попередження небажаної вагітності з одночасним захистом від інфекцій, які передаються статевим шляхом. Які рекомендації він може дати?   
+Бар’єрний метод (презерватив)  
-Невідкладна посткоїтальна контрацепція  
-Внутрішньоматкова контрацепція  
-Комбінована пероральна контрацепція  
-Комбіновані ін’єкційні контрацептиви  

#Фельдшера швидкої допомоги викликали до дівчини 12 років, яка впала з мопеда. 
	Скаржиться на сильний біль в ділянці зовнішніх статевих органів і промежини. При огляді визначається набряк, гіперемія в ділянці правої статевої губи та гематома в ділянці промежини. Шкіра ціла. Фельдшер обробив пошкодження антисептичним розчином, наклав асептичну пов’язку та ввів знеболюючі засоби. Критерієм того, що допомога надана вірно є:   
+Зменшення больових відчуттів  
-Посилення больових відчуттів  
-Початок кровотечі із статевих шляхів  
-Стан не змінився  
-Дівчина знепритомніла  

#Фельдшера швидкої допомоги викликано до жінки 60 років зі скаргами на кровотечу із 
	статевих шляхів. З’ясовано, що жінка знаходиться на диспансерному обліку з приводу раку шийки матки ІV ступеня. Фельдшер з метою зупинки кровотечі виконав тугу тампонаду піхви. Що буде критерієм оцінки результатів надання допомоги?    
+Зупинка кровотечі  
-Посилення кровотечі  
-Прискорення PS, зниження АТ  
-Характер кровотечі не зміниться  
-Зниження АТ, блідість шкірних покривів  

#Фельдшера швидкої допомоги викликано до жінки 46 років, яка страждає порушенням 
	менструального циклу по типу дисфункціональних маткових кровотеч. Діагноз підтверджений рік тому після діагностичного вишкрібання порожнини матки з приводу кровотечі. Жінка постійно плаче, скаржиться на значні кров’янисті виділення із статевих шляхів. Фельдшер ввів скорочуючи та заспокійливі засоби, поклав міхур з льодом на низ живота і дав рекомендації. Що буде критерієм оцінки результатів надання допомоги?  
+Жінка заспокоїлась, кровотеча зменшилась  
-Жінка стурбована, кровотеча посилюється  
-Стан жінки не змінився  
-Жінка знепритомніла, кровотеча продовжується  
-Жінка заспокоїлась, кровотеча посилилась  

#Машину швидкої допомоги викликано до жінки 35 років, яка скаржиться на гострий біль внизу живота зліва та попереку, який з’явився раптово після ранкових фізичних вправ. Остання менструація тиждень тому, лікаря гінеколога відвідувала 4 роки назад, яким була діагностована пухлина лівого яєчника. Лікування жінка не проводила, лікаря не відвідувала. Фельдшер під час пальпації визначає напруження м’язів передньої черевної стінки, пальпація болісна. Дії фельдшера.  
+Негайна госпіталізація в гінекологічний стаціонар  
-Введення знеболюючих засобів  
-Призначення фізіотерапевтичних процедур  
-Призначення гормональних засобів  
-Рекомендував відвідати гінеколога ЖК  

#Фельдшера швидкої медичної допомоги викликали до роділлі додому. Після народження плода минуло 30 хв.. Дно матки відхилилось в бік правого підребер’я, ознака Альфельда позитивна. Плацента не виділилася. Почалась кровотеча. Вкажіть дії фельдшера в даній акушерській ситуації.   
+Виділити послід зовнішнім способом, застосовуючи прийом Абуладзе  
-Виконати зовнішній масаж матки  
-Ввести кровоспинні засоби  
-Використати спосіб Піскачека  
-Вести очікувальну тактику  

#Фельдшера швидкої допомоги викликано до університету, де у студентки ІІІ курсу під час лекції раптово виник різкий біль внизу живота з втратою свідомості. Останній місяць дівчину турбує нудота, блювання. Дівчина знаходиться в громадському шлюбі. Дату останньої менструації пригадати не може. Провести обстеження неможливо за рахунок вираженого больового синдрому. Вкажіть подальші дії фельдшера.  
+Покласти холод на низ живота, негайно госпіталізувати в гінекологічний стаціонар  
-Провести пункцію черевної порожнини  
-Ввести заспокійливі засоби  
-Ввести знеболюючі засоби  
-Рекомендувати звернутися до гінеколога ЖК  

#Швидку допомогу викликано до залізничної станції, де очікується прибуття потягу з 
	роділлею. Під час огляду роділлі фельдшером діагностовано повне ніжне передлежання плода. Яку допомогу надасть фельдшер в пологах?   
+Допомогу за методом Цов'янова ІІ  
-Виконає зовнішній поворот плода  
-Проведе захист промежини  
-Допомогу за методом Цов'янова І  
-Проведе епізіотомію  

#При черговому обстеженні вагітної фельдшер ФАПу визначив, що дно матки знаходиться на рівні пупка. Якому терміну вагітності відповідає така величина матки?  
+24 тиж  
-20 тиж  
-28 тиж  
-16 тиж  
-32 тиж  

#При огляді шийки матки за допомогою дзеркал фельдшер ФАПу звернув увагу на 
	ціанотичність  шийки матки та піхви. Ознакою чого це являється?  
+Імовірна ознака вагітності  
-Сумнівна ознака вагітності  
-Достовірна ознака вагітності  
-Ознака порушення менструального циклу  
-Ознака запального захворювання  

#При дворучному обстеженні матки фельдшер ФАПу визначив, що матка збільшена, на правій стороні є куполоподібне вип'ячування. Яка це ознака вагітності?  
+Ознака Піскачека  
-Ознака Снєгірьова  
-Ознака Гентера  
-Ознака Горвіца - Гегара  
-Ознака Губарєва  

#Жінка стає на облік по вагітності на ФАПі. Остання менструація 15.04.2012 року. 
	Вирахуйте дату пологів.  
+22.01.2013  
-22.02.2013  
-22.12.2012  
-22.11.2012  
-22.10.2012  

#До фельдшера ФАПу звернулась вагітна з питанням: в якому терміні вагітності надається  ДДВ вагітним, які постраждали від аварії на ЧАЕС?  
+28 тиж  
-26 тиж  
-30 тиж  
-32 тиж  
-24 тиж  

#До фельдшера ФАПу звернулась вагітна зі скаргами на появу слизових виділень з піхви. Вагітність ІІ,  38 – 39 тижнів. Ознакою чого це являється?  
+Провісники пологів  
-Початок І періоду пологів  
-Кінець І періоду пологів  
-Ознака запального захворювання  
-Ознака вагітності  


#На ФАП звернулась вагітна в терміні  40 тиж зі скаргами на регулярні переймоподібні болі  внизу живота по 10сек. з інтервалами по 10-15 хв.  Поставте попередній діагноз.   
+Вагітність 40 тиж. І період пологів  
-Вагітність 40 тиж. Провісники пологів  
-Вагітність 40 тиж  
-Вагітність 40 тиж. ІІ період пологів  
-Вагітність 40 тиж. ІІІ період пологів  

#Фельдшер СШМД обслуговує  виклик  на дім. Жінка скаржиться на  переймоподібні болі внизу живота, вагітність 10 тиж. Виділень не було. Поставте попередній діагноз.  
+Загроза мимовільного аборту  
-Вагітність 10 тиж  
-Мимовільний аборт, що розпочався  
-Мимовільний аборт в розпалі  
-Передчасні пологи  

#Фельдшер СШМД обслуговує  виклик  на дім. Жінка скаржиться на безболісні кров’янисті виділення з статевих шляхів. Вагітність 32 тиж. Поставте попередній діагноз.   
+Передлежання плаценти  
-Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти  
-Повне передлежання плаценти  
-Часткове передлежання плаценти  
-Передчасні пологи  

#Під час пологів роділля втратила 350 мл крові. Вага жінки 70 кг. Визначте фізіологічну крововтрату для цієї роділлі.  
+350 мл  
-400 мл  
-450 мл  
-500 мл  
-550 мл  

Кром М.  Лікувальна справа
Невідкладні стани в акушерстві та гінекології
	1
	Під час пологів у медичному транспорті у роділлі із вузьким тазом, стали болючі перейми.  Контракційне кільце на рівні пупка, косо розташоване. Нижній сегмент матки болючий при пальпації. Положення плода поздовжнє, голова притиснута до входу в таз. Серцебиття плоду приглушене 16 уд. за хв. Яке ускладнення виникло у пологах?   
+Загроза розриву матки.  
-Повний розрив матки.  
-Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти.  
-Розрив промежини.  
-Центральне передлежання плаценти.  

#До жінки 25 років викликано швидку допомогу. При обстеженні  хворої фельдшер поставив попередній діагноз: самовільний викидень 5-6 тижнів в ходу. Надано невідкладну допомогу, пацієнтку госпіталізовано у гінекологічне відділення. При огляді у приймальному відділенні у хворої із згустками крові виділились частини плідного яйця разом із ворсинчатою оболонкою. До яких структур відноситься ця частина плідного яйця?  
+До хоріона.  
-До амніона.  
-До децидуальної оболонки.  
-До ембріобласта.  
-До слизової оболонки.  

#Фельдшера ФАПу викликано додому до вагітної, у якої виник біль у животі. Вагітність 
	третя, 36 тижнів, в анамнезі гіпертонічна хвороба. При пальпації матка болюча в ділянці правого трубного кута, напружена. Положення плода поздовжнє, головне передлежання, серцебиття 140 уд. за хв. Яке акушерське ускладнення виникло у вагітної?  
+Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти.  
-Крайове передлежання плаценти.  
-Бокове передлежання плаценти.  
-Центральне передлежання плаценти.  
-Розрив матки.  

#На ФАП звернулась вагітна М. 20 років в терміні вагітності 20 тижнів, зі скаргами на 
	набряки на нижніх кінцівках, животі, головний біль, погіршення зору. Об’єктивно:загальний  стан важкий, АТ 170/100 мм. рт. ст. на обох руках, білок сечі 5.0 г/л. Під час огляду з’явився напад судом. Про яку патологію ви подумали?      
+Еклампсія;   
-Гіпертонічна хвороба;   
-Набряки вагітних;   
-Пієлонефрит вагітних;   
-Пре еклампсія легкого ступеня.    

#Пацієнтка 21 рік, звернулась до фельдшера ФАПу зі скаргами на болі внизу живота, поперековій області, значні кров’янисті виділення, зі згустками із статевих органів. Остання менструація 2 місяці тому. При піхвовому обстеженні: матка збільшена до 8 тижнів вагітності, в церквіальному каналі плідне яйце, додатки без особливостей значні кров’янисті виділення. Яке ускладнення вагітності?  
+Аборт в ходу;   
-Ювенільна кровотеча;   
-Гіпотонічна кровотеча;
-Позаматкова вагітність;   
-Апоплексія яєчника.    

#До фельдшера ШМД звернулася жінка 20 років зі скаргами на різкий біль внизу живота, що іррадіює у пряму кишку, крижі. Була короткочасна втрата свідомості. Об’єктивно: шкіра бліда, АР 80/60 мм. рт. ст., пульс 91/хв., затримка менструації 20 днів. Живіт різко болючий у нижніх відділах, симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний. Який пріоритетний метод діагностики даної патології?    
+УЗД органів малого тазу;
-Пункція заднього склепіння піхви;
-Гістеросальпінгографія;   
-Кульдоскопія;   
-Біопсія шийки матки.    

#До фельдшера ШМД звернулася жінка 52 років зі скаргами на значні кров’янисті 
	виділення із статевих органів. Кровотеча триває 7 днів. За останні 6 місяців жінка 
	відмічала порушення оваріально-менструального циклу (затримку менструації до 1 місяця). Вкажіть, який метод діагностики потрібно провести?  
+Діагностичне вишкрібання порожнини матки;   
-Лапароскопія;   
-Амніоскопія;   
-Кольпоскопія;   
-Пункція заднього склепіння піхви.    

#В пологовий будинок  фельдшер ФАПу доставив  вагітну у тяжкому стані віком 23 роки. Вагітність перша, строк 28 тижнів. Набряки всього тіла, скаржиться на головний біль, АТ- 180/105 мм рт.ст. Ваш діагноз:  
+Прееклампсія тяжкого ступеня  
-Еклампсія  
-Вегетативно-судинна дистонія  
-Гіпертонічна хвороба  
-Моносимптомний гестоз  

#У роділлі перший період пологів. Передбачувальна маса плода 4500 г. Перейми різко болючі, матка у вигляді “піщаного годинника”, роділля занепокоєна. Яку допомогу повинен надати фельдшер ФАПу?  
+Припинити пологову діяльність  
-Вести пологи на ФАПі  
-Покласти холод  
-Ввести кровозупинні ирепарати  
-Дати кисень  

#Фельдшера ФАПу викликали до вагітної у якої на тлі повного благополуччя з’явились 
	кров’янисті виділення з піхви, які не супроводжуються болем. Вагітність друга, строк – 30 тижнів. Ваша тактика?  
+Терміново госпіталізувати  
-Виміряти АТ і пульс  
-Провести піхвове обстеження  
-Ввести кровоспинні засоби  
-Холод на живіт  

#Хвора 28 років викликала ШМД  додому. Скарги: озноб, висока температура - 39,6°С, 
	тупий біль внизу живота. 3 дні тому був проведений штучний аборт в терміні 12 тижнів, виписана в задовільному стані з нормальною температурою. Загальний стан  порушений.  Язик сухий, обкладений білим нальотом. Живіт бере активну участь в диханні, м'який при  пальпації безболісний, симптомів подразнення очеревини немає. Виділення з піхви гнійно-кров'янисті не рясні. Від запропонованої госпіталізації категорично відмовилася. Невідкладна допомога жінці полягає в проведенні наступних заходів:   
+Наполягати на госпіталізації.  
-Призначити антибактеріальну терапію.  
-Холод на низ живота.   
-Викликати на консультацію хірурга.   
-Рекомендувати теплу ванну.  

#Жінка в ургентному порядку госпіталізована до гінекологічного відділення з клінічною картиною внутрішньочеревної кровотечі. Які обов’язки виконує фельдшер при визначенні  групи крові?   
+Фельдшер виконує технічну частину роботи і показує результат лікареві, який визначає групу крові.  
-Фельдшер  виконує технічну частину роботи і самостійно визначає групу крові.  
-Фельдшер чекає  доки лікар виконає технічну частину роботи і потім самостійно 
	визначає групу крові.  
-Фельдшер не бере участі у процедурі визначення групи крові  
-Фельдшер чекає  доки лаборант виконає технічну частину роботи і потім самостійно 
	визначає групу крові  

#Визначте найбільш часте ускладнення пухлини яєчника, для якого характерна клініка гострого живота.  
+Перекрут ніжки  
-Яєчникова вагітність  
-Параоваріальний абсцес  
-Некроз пухлини  
-Все перелічене  

#У вагітної в 36 тижнів спостерігаються кров’янисті виділення із статевих шляхів, що 
	з’явилися раптово вдома, вночі, серед повного здоров’я. Вкажіть першочерговий захід долікарської допомоги.  
+Викликати лікарсько-акушерську бригаду  
-Транспортувати в лікарню  
-Визначити групу крові та резус фактор  
-Ввести в/в 1% розчин вікасолу  
-Ввести в/в 5% розчин амінокапронової кислоти  

#На ФАП звернулась жінка 25 років зі скаргами на гострий біль унизу живота. Затримка менструації до 2 місяців. Хвора бліда, АТ- 90/50 мм рт.ст. Пульс 120/хв. Позитивні симптоми подразнення очеревини. При піхвовому обстеженні: матка дещо збільшена, додатки зліва збільшені, болючі, заднє склепіння нависає, болюче. Який стан виник у пацієнтки?  
+Перервана позаматкова вагітність  
-Загроза викидня  
-Викидень, що розпочався  
-Викидень в розпалі  
-Гострий сальпінгоофорит  

#Швидку медичну допомогу викликали до вагітної зі скаргами на головний біль, болі внизу живота. Вагітність в терміні 35-36 тижнів. Загальний стан середнього ступеню важкості, шкіра бліда, пульс 98/хв. АТ 140/90 мм рт.ст. Матка збільшена згідно строку 
	вагітності, напружена, асиметрична, болісна при пальпації. Серцебиття плода 160-170 уд.  за хв., приглушене. Який стан виник у вагітної?  
+Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти  
-Загроза розриву матки  
-Гіпертонус матки  
-Передлежання плаценти  
-Загроза передчасних пологів  

#Роділля в І періоді пологів. Виникла загроза розриву матки. Вказати першочергові заходи невідкладної долікарської допомоги  
+Зняти пологову діяльність  
-Стимулювати пологову діяльність  
-Ввести спазмолітики  
-З’ясувати причини загрози  
-Провести піхвове дослідження  

#Через 5 хвилин після народження плоду у роділлі почалася кровотеча. Крововтрата – 500 мл. Ознак відокремлення плаценти немає. Вкажіть метод невідкладної допомоги.  
+Провести ручне відділення та видалення плаценти  
-Ввести позмолітики   
-Провести зовнішній масаж матки  
-Застосувати зовнішні прийоми видалення плаценти   
-Ввести утеротонічні засоби  

#У першороділлі 22 років виникли фібрилярні посіпування мязів облича. Яку з 
	пропонованих дій слід здійснити в першу чергу?   
+Інгаляція ефіру  
-Інгаляція кисню   
-Фіксація язика  
-Видалення слизу із дихальних шляхів  
-Внутрішньовенно введення серцевих глікозидів  

#У породіллі в ранньому післяпологовому періоді розвинувся в наслідко кровотечі 
	геморагічний шок. Що передусім треба увести породіллі?  
+Наладити ін фузію розчинів у дві вени  
-Ввести преднізолон  
-Ввести кордіамін  
-Ввести кальцію хлорид    
-Ввести знеболюючі засоби  

#У вагітної з пізнім гестозом розвинувся напад судом. Вкажіть, що із переліченого є 
	першочерговим при наданні невідкладної допомоги.  
+Ввести роторозширювач та зафіксувати язик  
-Виміряти артеріальний тиск   
-Дати кисень  
-Дати наркоз    
-Ввести еуфілін  

#Швидка виїхала на виклик. Фельдшер діагностував “аборт в ходу” при терміні вагітності 8 тижнів який метод лікування застосовують при “аборті в ходу”?  
+Вискоблювання порожнини матки  
-Призначення утеротонічних засобів   
-Призначення спазмолітиків  
-Накладання швів на шийку матки    
-Холод на низ живота  

#Швидка виїхала на виклик повторна вагітність, 40 тижнів, пологової діяльності не має, значна кровотеча, відкриття шийки матки 1 см , внутрішній зів закритий гупчастою тканиною. Попередній діагноз?  
+Центральне передлежання плаценти  
-Крайове передлежання плаценти   
-Передчасне відшарування нормально розміщеної плаценти  
-Шийкова вагітність     
-Гіпотонічна кровотеча  

#Ви фельдшер ФАПу. У жінки 25 років маткова кровотеча нез’ясованого походження, АТ 90/50 м. рт. ст. Який захід невідкладної долі карської допомоги треба провести для транспортування хворої у стаціонар?  
+Мобілізувати вену для інфузії, холод на низ живота  
-Ввести кровоспинні засоби  
-Покласти холод на низ живота  
-Ввести скорочуючи матку засоби  
-Ввести хлористий кальцій  

#Ви фельдшер ШМД. Виклик до вагітної зі строком вагітності 37 тижнів. Скарги на 
	переймоподібний біль у правій здухвинній ділянці, нудоту, неодноразове блювання. Язик при огляді сухий,  PS – 100/хв. Ваша тактика?  
+Госпіталізація в хірургічний стаціонар  
-Ввести знеболювальні препарати  
-Госпіталізація в акушерський стаціонар   
-Виміряти АТ  
-Госпіталізація в інфекційний стаціонар  

#Ви фельдшер ШМД. Виклик до роділлі у якої четверті пологи. Вдома відійшли 
	навколоплідні води і почалася пологова діяльність. В машині починаються потуги, 
	врізуються сідниці плода. Ваші дії?  
+Зупинити машину, дотримуючись правил асептики, прийняти пологи застосовуючи 
	акушерську допомогу за методом Цов’янова І  
-Ввести заспокійливі засоби  
-Викликати по рації акушерську бригаду  
-Продовжити транспортування до пологового будинку  
-Забезпечити доступ свіжого повітря та заспокоїти роділлю  

#Ви фельдшер ФАПу. До Вас звернулась жінка 64 років зі скаргами на кров’янисті 
	виділення зі статевих шляхів. Менопауза 10 років. При огляді в дзеркалах: шийка матки чиста, із зовнішнього вічка спостерігаються темно-кров’янисті виділення. Ваша тактика?  
+Госпіталізація в гінекологічне відділення з метою фракційного діагностичного 
	вишкрібання порожнини матки  
-Тампонада піхви  
-Холод на низ живота  
-Ввести засоби скорочуючи матку  
-Ввести внутрішньовенно 10 мл. – 10% розчину хлористого кальцію  

#Фельдшером ШМД в гінекологічне відділення доставлена породілля 26 років. На 5 добу після пологів почалась маткова кровотеча, яка склала 400 мл. Загальний стан погіршився: температура тіла - 36,70С, пульс – 94/хв.., АТ- 90/70 мм рт. ст. Матка болісна, дно ії на рівні пупка. При піхвовому дослідженні: шийка матки розкрита до 4 см, за внутрішнім вічком визначається м’яка тканина, згустки крові. Яка подальша тактика?   
+Інструментальна ревізія порожнини матки  
-Ручне обстеження порожнини матки та видалення часток плаценти що затрималась  
-Ввести препарати, що скорочують матку  
-Зовнішній масаж матки після спорожнення сечового міхура  
-Надпіхвова ампутація матки  

#Ви фельдшер ШМД. У вагітної 22 років, термін вагітності 36 тижнів виникли фібрілярні посіпування м’язів обличчя яку із запропонований дій слід здійснити в першу чергу?  
+Інгаляція ефіру   
-Інгаляція кисню  
-Фіксація язика  
-Видалення слизу з верхніх дихальних шляхів  
-Внутрішньовенне введення серцевих глікозидів  

#До фельдшера ФАПУ звернулась першовагітна у терміні вагітності 10 тижнів. Скаржиться  на переймоподібний  біль внизу живота, значні кров’янисті виділення з статевих шляхів. При огляді в дзеркалах шийка матки вкорочена зовнішне вічко відкрите на 2 см., виділення кров’янисті значні. Який метод лікування є доцільним при “аборті в ходу”?  
+Вискобрювання порожнини матки  
-Накладання швів на шийку матки  
-Призначення спазмолітичних засобів  
-Холод на низ живота  
-Призначення уторотонічних засобів  

#До фельдшера ФАПУ звернулась жінка 22 роки зі скаргами на на біль в низу живота, 
	підвищення  температури до 39,50С. Об’єктивно ЧСС – 108/хв.., АТ – 120/80 мм рт.ст, живіт помірно здутий. Різко болючій в гіпогастральній області. Симптом Щоткина – 
	Блюмберга позитивний в  гіпогастральній області. Піхвове обстеження: матка та додатки не палькуються  внаслідок напруження передньо черевної стінки, заднє склепіння піхви 
	нависає, різко болюче. Який найбільш імовірний діагноз?  
+Пельвіоперитоніт  
-Гострий аднексит    
-Гострий ендометрит   
-Позаматкова вагітність  
-Апоплексія яєчника   

#Ви фельдшер ШМД. У вагітної з пізнім гестозом раптово розвинувся напад судом. Що із перехованого є першочерговим при наданні невідкладної допомоги  
+Ввести ротороширювачь та зафіксувати язик  
-Виміряти АТ  
-Ввести магнезії сульфат  
-Дати наркоз  
-Дати кисень  

#До фельдшера ФАПУ звернулась повторновагітна в терміні 30 тижнів вагітності зі скаргами на  масткі кров’янисті виділення зі статевих шляхів, болі не турбують. Відзначається високе стояння передлежачої частини плода над площиною входу в малий таз. Запідозрено передлежання плаценти. Яка подальша тактика фельдшера?  
+Термінова госпіталізація в акушерській стаціонар   
-Госпіталізація в стаціонар у плановому порядку  
-Подальше спостереження в жіночій кконсультації   
-Проведення піхвового дослідження в умовах жіночої консультації  
-Амніоскопія  

#У вагітної 36 тижнів раптово виник приступ еклампсії. Викликана бригада швидкої 
	невідкладної допомоги. Що є першочерговим у наданні допомоги при приступі еклампсії? 
+Ввести роторозширювач і зафіксувати язик  
-Дати інгаляційний наркоз  
-Ввести седативні засоби  
-Ввести гіпотензивні засоби  
-Ввести протисудомні засоби  

#У хворої Н., 55 років, діагностований рак шийки матки з розпадом пухлини. На дому 
	виникла кровотеча з піхви. Викликана бригада швидкої невідкладної медичної допомоги. Вкажіть об’єм долікарської допомоги.  
+Виконати тугу тампонаду піхви  
-Ввести кровозупинні засоби  
-Провести піхвову ванночку  
-Обробити перекисом водню шийку матки  
-Холод на низ живота  

#У жінки 25 років скарги на гострий біль внизу живота, запаморочення, менструальний цикл нерегулярний, остання менструація – 2 тижні тому. Тест на вагітність негативний. Якій патології відповідає дана клінічна картина?  
+Апоплексія яєчника  
-Позаматкова вагітність  
-Хронічний аднексит  
-Мимовільний аборт  
-Рак яєчника  

#На ФАП звернулась жінка зі скаргами на періодичний переймоподібний біль у здухвинній ділянці, затримку менструації. При проведенні бімануального дослідження з’явився різкий  біль внизу живота, короткочасна втрата свідомості, блідість шкіри, пульс частий, слабкого наповнення. Якій патології відповідає дана клінічна картина?  
+Порушена позаматкова вагітність  
-Апоплексія яєчника  
-Прогресуюча позаматкова вагітність  
-Перекрути ніжки кисти яєчника  
-Розрив піосальпінкса  

#Вагітна М., 31-32 тижні вагітності, звернулась зі скаргами на появу безболісної кровотечі з статевих шляхів, яскраво червоного кольору. Об’єктивно: блідість шкіри та видимих слизових оболонок, матка в нормотонусі. АТ- 100/60 мм рт.ст., Рs- 86/хв. Якій патології відповідає дана клінічна картина?   
+Передлежання плаценти  
-Самовільний аботр  
-Загроза передчасних пологів  
-Відшарування плаценти  
-Розрив матки  

#У роділлі в І-му періоді пологів виник різкий головний біль, порушення зору, АТ 170/100 
	мм. рт. ст. На висоті однієї з потуг – короткочасна втрата свідомості з почерговим скороченням м’язів обличчя і тулуба. Яке ускладнення виникло у роділлі?   
+Еклампсія  
-Прееклампсія легкого ступеня  
-Прееклампсія середнього ступеня  
-Прееклампсія важкого ступеня  
-Відшарування плаценти  

#До фельдшера ФАПу  звернулась вагітна зі скаргами на незначні кров’янисті виділення зі статевих шляхів, не відчуває ворушіння плода. Гострий біль в животі, який стався після травми живота. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика в даному випадку?  
+Термінова госпіталізація в пологове відділення ЦРЛ  
-Призначити амбулаторне лікування дистрес плода  
-Провести піхвове дослідження на ФАПі  
-Ввести аналгін 50% 2мл внутришньом’язово  
-Ввести фолікулін 0,1% 2мл внутришньом’язово  

#Вагітна звернулась на ФАП до фельдшера зі скаргами на головну біль, нудоту, 2 тижні 
	тому з’явились набряки на ногах. Об’єктивно:вагітна збуджена, АТ- 180/110 мм.рт.ст. на правій руці, а на лівій 175/105 мм.рт.ст. Ps- 88/хв. Матка в тонусі, дно її на 2 п/п вище пупка. ЧСС- 160/хв.Яке виникло імовірне ускладнення?  
+Прееклампсія тяжка ступінь  
-Прееклампсія легка ступінь  
-Набряки під час вагітності  
-Гіпертонічний криз  
-Ранній гестоз вагітних   

#Фельдшера ШМД викликали до хворої 23 роки, у якої після статевого акту виник сильний біль в низу живота, почуття тиску на пряму кишку. Остання менструація 2 тижні тому без особливостей. Об’єктивно:  АТ- 110/70 мм рт.ст Ps-90/хв. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика в даному випадку?  
+Негайна госпіталізація в гінекологічне відділення ЦРЛ  
-Ввести окситоцин 1мл внутришньом’язово   
-Провести тест на вагітність  
-Ввести аналгін 50% 2мл внутришньом’язово  
-Ввести дімедрол 1% 1мл внутришньом’язово  

#Фельдшер ШМД приймає поза лікарняні пологи. Після народження посліду почалась 
	значна кровотеча. При огляді посліду виявлена обірвана судина. Що стало найбільш вірогідною причиною даного ускладнення?  
+Наявність додаткової дольки в матці  
-Розрив шийки матки  
-Розрив промежини ІІ ступеня  
-Розрив матки  
-Розрив клітора  

#Ви фельдшер ФАПу при проведенні активного патронажу на дому у вагітної з терміном 34-35 тижнів вагітності виявлено підвищення артеріального тиску до 170/110 мм рт.ст., набряки на нижніх кінцівках. Якою повинна бути Ваша тактика?    
+Викликати невідкладну допомогу і госпіталізувати вагітну   
-Поставити до відома лікаря жіночої консультації  
-Призначити гіпотензивні препарати   
-Рекомендувати відвідати лікаря жіночої консультації найближчим часом   
-Рекомендувати дотримуватись дієти    

#Вночі терміново викликано фельдшера до вагітної з важким пізнім гестозом при 
	вагітності 35 тижнів. Вагітна відмічає появу постійних болей по лівому ребру матки, 
	невеликих кров’янистих виділень з піхви, головокружіння, запаморочення. Об’єктивно: пульс 110/хв, АТ- 160/100 мм рт.ст., бліда, матка в постійному тонусі, зліва ближче до трубного кута є болюче випинання. Серцебиття плода 160-180 /хв. Яке ускладнення наступило, що зумовило такий стан?    
+Часткове передчасне відшарування нормально розташованої плаценти.    
-Почалися передчасні пологи  
-Розрив матки, що розпочався   
-Загроза розриву матки   
-Прееклампсія   

#Каретою швидкої допомоги в гінекологічний стаціонар доставлена 23-х річна жінка зі 
	скаргами на різкий біль внизу живота, який іррадіює у пряму кишку. Була втрата 
	свідомості. Біль виник раптово після затримки менструації. Об'єктивно: шкіра бліда, холодний піт, пульс частий, слабого наповнення, живіт здутий. Позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Ваш попередній діагноз?   
+Порушена позаматкова вагітність.  
-Аборт в ходу.  
-Апоплексія яєчника.   
-Перекрут ніжки пухлини.   
-Прогресуюча позаматкова вагітність.  

#Пацієнтка С., 42 років знаходиться в післяопераційній палаті після  екстирпації матки (1 доба). Припинилося виділення сечі по постійному катетеру на протязі останньої години. Яка тактика фельдшера в даному випадку?  
+Негайно викликати чергового лікаря   
-Ввести в/м 1,0 лазіксу    
-Промити катетер розчином фурациліну  
-Вилучити постійний катетер   
-Покласти теплу грілку на низ живота  

#Вкажіть показання для ручного обстеження матки:  
+Кровотеча  
-Багатоплідна вагітність  
-Гестоз  
-Вузький таз  
-Розрив шийки 1 см  

#Назвіть показання для масажу матки на кулаці:  
+Гіпотонічна кровотеча  
-Розрив шийки матки  
-Розрив матки  
-Передчасне відшарування плаценти  
-Передлежання плаценти  

#Вкажіть дії акушерки в пологах при частковому передлежанні плаценти:  
+Амніотомія  
-Пальцеве розширення шийки  
-Кольпейриз  
-Шкірно-головні щипці за Івановим  
-Метрейриз  

#Фельдшер скорой помощи осматривает женщину с жалобами на боли в правой молочной железе, температуру, слабость, ознобы. Роды две недели назад. Объективно: правая молочная железа увеличена, кожа гиперимированна правом наружном квадранте уплотнение 6х4 см в центре которого размягчение. Какой диагноз поставит фельдшер?  
+Поздний послеродовой период, гнойный мастит  
-Лактостаз  
-Поздний послеродовой период, серозный мастит  
-Мастопатия  
-Ранний послеродовой период, серозный мастит 

#Фельдшер скорой помощи вызван к беременной 30 лет, с жалобами на отдышку, слабость, боли в области сердца. Страдает ревматизмом с 20-ти лет. Беременность первая, срок – 8 недель. Объективно: общее состояние удовлетворительное, PS- 84, АД- 105/60 мм рт.ст, кожа бледная, легкий цианоз губ, небольшие отеки ног. Что должен 
	предпринять фельдшер?  
+Госпитализация  
-Введение седативных препаратов  
-Спазмолитики  
-Мочегонные  
-Сердечные гликозиды  

#фельдшер скорой помощи вызван к повторно беременной срок 20 недель, у которой ночью внезапно начались боли в правой подвздошной области. Там же определяются положительные симптомы Щеткина-Блюмберга, Ситковского. Беспокоит тошнота, рвота, температура 380С. Матка не возбудима. Какова тактика фельдшера?  
+Немедленная госпитализация для оперативного лечения  
-Введение спазмолитиков  
-Поставить очистительную клизму  
-Наблюдать  
-Тепло на низ живота  

#Бригада скорой помощи ведет роды на высоте одной из схваток роженица побледнела пульс 150/мин слабого наполнения, АД- 90/50 мм рт.ст. При осмотре: контуры матки четкие, матка в гипертонусе, резко болезненна при пальпации. Сердцебиение плода глухое, аритмичное. При влагалищном осмотре – открытие маточного зева 5 см плотный пузырь цел, напряжен, выделения умеренные кровянистые. О какой патологии можно думать?   
+Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты  
-Разрыв матки   
-Предлежание плаценты  
-Угрожающий разрыв матки  
-Эмболия околоплодными водами  

#Фельдшер скорой помощи вызван к повторно беременной с предполагаемой массой плода 4500, размеры таза 25-28-30-17см схватки болезненны, симптом Вастена вровень, самостоятельно не мочится. Какова тактика в создавшейся ситуации?  
+Снять родовую деятельность и вызвать реанимобиль на себя  
-Немедленно госпитализировать  
-Рады вести консервативно  
-Дать медикаментозный сон  
-Родостимуляция   

#Фельдшер скорой помощи осматривает женщину с острой болью в нижней части 
	живота. Была кратковременная потеря сознания. Задержка менструации 2 мес. Больная бледная АД- 90/60 мм рт.ст, пульс 110 уд/мин, живот резко болезнен ниже пупка, здесь же (+) симптом Щеткина-Блюмберга. Какую неотложную помощь может оказать фельдшер?  
+Холод на живот и немедленная госпитализация с иглой в вене  
-Согреть больную горячим питьем  
-Ввести аналгетики  
-Дать рауш-наркоз  
-Ввести спазмолитики  

#Фельдшер скорой помощи осматривает пациентку 35-ти лет которая жалуется на резкую  боль внизу живота длительностью в один час, в анамнезе киста яичника. Пальпаторно положительный симптом Щеткина-Блюмберга. Каков предположительный диагноз?  
+Перекрут ножки кисты яичника  
-Разрыв кисты  
-Злокачественное перерождение кисты  
-Нагноение кисты  
-Апоплексия яичника  

#Фельдшер скорой помощи вызван на дом. Со слов женщины внезапно возникли резкие 
	боли в животе, потеря сознания, замужем 5 лет. Последние 3 года лечилась по поводу 
	бесплодия. Задержка месячных 1,5 мес. Какой предположительный диагноз может 
	поставить фельдшер?  
+Прервавшаяся эктопическая беременность  
-Прогрессирующая  эктопическая беременность  
-Апоплексия яичника  
-Угрожающий самооборт  
-Самооборт в ходу  

#Фельдшер скорой помощи проводит реанимацию новорожденного. Какие клинические признаки необходимо оценить?  
+Дыхание,частоту сердечних сокращений,цвет кожи  
-Рефлексы, тонус, цвет кожи  
-Сердцебиение, цвет кожи, крик  
-Оценка по шкале Апгар  
-Оценка по шкале Сильвермана  

#У беременной с тяжелой преэклампсией развился приступ судорог. Какова неотложная доврачебная помощь?  
+Обеспечить проходимость дыхательных путей  
-Дать масочный наркоз  
-Ввести гипотензивные средства  
-Ингаляция кислорода  
-Измерить АД  




