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Акушерство
#Вагітна звернулась в жіночу консультацію для взяття на облік з приводу вагітності. Вагітність перша, 2 тижні як відчула ворушіння  плоду. Скаржиться на спрагу, млявість, зниження апетиту. В анамнезі у батьків цукровий діабет. При обстеженні в аналізі сечі знайдено цуко Яку патологію можна запідозрити у вагітної?  
+Цукровий діабет  
-Анемія вагітних  
-Холецистит  
-Панкреатит  
-Пієлонефрит  

#В пологове відділення доставлена роділля 30 років в строці 40 тижнів, з переймами, які 
	почалися 15 годин тому.Пологи другі. Перейми слабкі, короткотривалі, повторюються через кожні 10-15 хвилин. Серцебиття плода ритмічне, 140 поштовхів за хвилину. Про яке ускладнення пологів іде мова?  
+Первинна слабкість пологової діяльності  
-Провісники пологів  
-Надмірно сильна пологова діяльність  
-Слабкість потуг  
-Вторинна слабкість  

#У жіночій консультації взята на облік вагітна 25 років з анатомічно звуженим тазом II ступеня. Яке ускладнення в пологах найбільш загрозливе?  
+Розрив матки  
-Раннє відходження навколоплідних вод  
-Випадіння мілких частин плода  
-Слабкість пологової діяльності  
-Дистрес плода  

#При взятті вагітної на облік, при вимірюванні тазу встановлено розміри 25.27.29.18. Назвіть форму тазу вагітної.  
+Загальнорівномірно звужений таз  
-Плоский таз  
-Звужений таз  
-Косозміщений таз  
-Нормальний таз  

#У пологовий будинок поступила вагітна в строці 40 тижнів.Потуги на протязі 6 годин.При зовнішньому обстеженні над входом в малий таз визначається голівка. При вагінальному обстеженні встановлено, що промацюється лобний шов і передній кут великого тім'ячка, надбровні дуги, перелісся. Поставте діагноз.  
+Лобне передлежання голівки  
-Повздовжне передлежання  
-Сідничне передлежання  
-Потиличне передлежання   
-Косе положення плода

#Вагітна скаржиться на різкий біль в ділянці дна матки. Підозри на передчасне відшарування плаценти. Вкажіть, яку допомогу необхідно надати?  
+Викликати акушерську бригаду  
-Холод на низ живота  
-Ввести спинні засоби  
-Транспортувати в пологове відділення  
-Визначити групу крові  

 #Вагітна знаходиться в палаті патології з діагнозом: "Передлежання плаценти". Раптово почалася кровотеча. Що потрібно зробити акушерці в першу чергу?  
+Викликати лікаря  
-Ввести кровоспинні засобі  
-Ввести скоротливі засоби  
-Холод на низ живота  
-Визначити положення плоду  

#При обстеженні вагітної на УЗД встановлено центральне передлежання плаценти. Вкажіть метод розродження.  
+Операція кесарів розтин  
-Вакуумекстракція плода  
-Накладання акушерських щипців  
-Консервативним шляхом  
-Витягування плода за тазовий кінець  

#У породіллі через 20 хвилин після виділення посліду посилились кровянисті виділення з пологових шляхів. Родові шляхи при огляді цілі, дефекту плаценти та оболонок виявлено не було. Матка розслабляється. Кровянисті виділення посилюються. Вкажіть об'єм 	долікарської допомоги.  
+Провести зовнішній массаж матки, викликати лікаря   
-Ввести кровоспинні засоби  
-Холод на низ живота  
-Ввести спазмолітики  
-Напоїти відваром кропиви  

#В жіночу консультацію звернулася першовагітна, дату останньої менструації не пам’ятає, перше ворушіння плоду відчула 2 місяця тому.  Який метод обстеження  повинна застосувати акушерка  для визначення терміну вагітності?  
+Прийоми   Леопольда-Левицького   
-Призначення сечі на наявність ХГ  
-Вимірювання обводу живота  
-Бімануальне обстеження  
-Огляд шийки матки у дзеркалах  

#Вагітна 25 років звернулася в жіночу консультацію для взяття на облік. При вимірюванні зовнішніх розмірів тазу отримали дані: 26-28-31-20. Який таз у жінки?   
+Нормальний   
-Чоловічий  
-Плоскорахітичний  
-Простий плоский  
-Загальнорівномірнозвужений  

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

#Вагітна 28 років прийшла на черговий огляд у ж/к. Акушерка провела зовнішнє 
	акушерське обстеження застосовуючи прийоми Леопольда. Що вона визначила за 
	допомогою другого прийому?  
+Положення плода, позицію та вид позиції   
-Рівень стояння дна матки  
-Передлежання плода  
-Частину плода, що знаходиться у дні матки  
-Відношення передлеглої частини до входу в малий таз  

#Пацієнтці призначено взяття мазка на „ гормональне дзеркало”. Вкажіть місце взяття матеріалу для дослідження.  
+На межі переднього і бокового склепіння   
-На межі заднього і бокового склепіння  
-Із заднього склепіння піхви  
-Із переднього склепіння піхви  
-Із цервікального каналу  

#Акушерка проводить заняття зі старшокласницями про репродуктивну функцію жінки. Що  їй відповісти на запитання дівчинки про кількість фізіологічної крововтрати під час 
	нормального менструального циклу?  
+Крововтрата від 50 до 150 мл   
-Крововтрата від 160 до 200 мл  
-Крововтрата від 30 до 50 мл  
-Крововтрата від 150 до 200 мл  
-Крововтрата від 180 до 200 мл  

#На прийом в жіночу консультацію прийшла дівчинка 10 років, вона цікавиться в якому 
віці  у неї повинна з’явитися перша менструація?  
+12 – 15 років   
-8 – 10 років  
-16 – 18 років  
-18 – 20 років  
-Після 20 років  

#Акушерка веде прийом на ФАПі. Жінка  з безпліддям просить надати рекомендації щодо 	вимірювання базальної температури.  
+Щоденно, вранці в стані спокою   
-Щоденно ввечері після менструації  
-Щоденно під час менструації  
-Щоденно перед сном після менструації  
-Вдень і ввечері після менструації  

	#В жіночу консультацію прийшла жінка для проходження онкопрофогляду. З яких місць акушерка повинна взяти мазки на онкоцитологію?   
+З піхвової частини і цервікального каналу шийки матки   
-З вульварного кільця і склепіння   
-З уретри, піхви і цервікального каналу  
-З уретри, піхви, анусу  
-З цервікального каналу і уретри   

#Акушерка при обстеженні вагітної встановила, що спинка плода розташована з лівого боку матки, над входом в малий таз пальпується щільна, „балотуюча”, крупна частина плода. Визначте положення, позицію та передлежання плода.  
+Повздовжнє положення, перша позиція, головне передлежання.   
-Повздовжнє положення, друга позиція, головне передлежання.  
-Повздовжнє положення, перша позиція, тазове передлежання.  
-Поперечне положення, друга позиція.  
-Повздовжнє положення, друга позиція, тазове передлежання.  

#Послідовий період триває 25 хвилин. Ознаки відокремлення  плаценти – відсутні, 
	кровотечі немає. Що повинна зробити акушерка з метою надання невідкладної 
	допомоги?  
+Провести ручне відокремлення і видалення плаценти  
-Виміряти АТ  
-Ввести спазмолітики  
-Ввести утеротоніки  
-Покласти холод на низ живота  

#На 4 добу після пологів у породіллі підвищилась температура тіла до 38*С, з’явився біль	внизу живота,  лохії мутні з неприємним запахом. Для якого захворювання характерні ці симптоми?   
+Післяпологовий ендометрит  
-Післяпологовий пельвіоперитоніт  
-Післяпологова виразка  
-Післяпологовий параметрит  
-Післяпологовий перитоніт  

#Пацієнтка Н.,25,знаходиться на диспансерному нагляді після міхурового занеску.На профілактику і своєчасне виявлення якого захворювання спрямовані дії медичного персоналу?  
+Хоріонепітеліома  
-Ендометрит  
-Саркома  
-Ендометріоз  
-Фіброміома матки  

#Породілля через 20 хвилин після народження живого доношеного хлопчика масою 4500.0, знаходиться у пологовій залі. Плацента відділилась самостійно, з усіма 
	дольками і оболонками. Крововтрата  у пологах 250мл. Розривів м’яких тканин пологових шляхів немає. Матка періодично розслаблюється, зі статевої щілини виділяється кров зі згустками. Яка  патологія раннього післяпологового періоду розвинулась у породіллі?   
+Гіпотонічна маткова кровотеча  
-Атонічна маткова кровотеча  
-Розрив матки  
-Розрив шийки матки  
-Кровотеча у зв’язку з порушення зсідання крові  

#У роділлі розвинувся напад судом з втратою свідомості. В анамнезі - гестоз другої половини вагітності. Яку невідкладну допомогу необхідно їй надати?  
+Ввести роторозширювач, язикотримачем  зафіксувати язик, викликати лікаря.  
-Дати кисень  
-Ввести анальгетики  
-Ввести гіпотензивні засоби  
-Заспокоїти роділлю,викликати лікаря  

#У вагітної з пізнім гестозом в строці 36 тижнів розвинувся напад судом з втратою 
	свідомості. Що є першочерговим у наданні долікарської допомоги?  
+Звільнити дихальні шляхи,зафіксувати язик  
-Ввести еуфілін  
-Ввести утеротоніки  
-Ввести знеболюючі засоби  
-Ввести гіпотензивні засоби  

#Вагітна скаржиться на ядуху, різке збільшення живота. Строк вагітності 29 тижнів. Обвід живота-120 см. Висота стояння дна матки-38 см. Матка напружена , частини плода визначити неможливо. Серцебиття плода глухе,140 пошт.\хв.  Про яке ускладнення йде мова?  
+Багатоводдя  
-Гестоз вагітних  
-Багатопліддя  
-Міхуровий занесок  
-Аномалії розвитку плода  

#На ФАП родичі доставили вагітну 35 років. Дві години тому в неї з’явився  раптовий біль у животі та незначні кров’янисті виділення із статевих шляхів. О’бєктивно: матка напружена, болюча, ОЖ-89см, ВСДМ-29см. Визначте необхідні заходи у даному випадку.  
+Виклик спеціалізованої швидкої медичної допомоги та термінова госпіталізація до 
	ЦРЛ  
-Введення знеболюючих засобів  
-Введення утеротонічних засобів  
-Введення кровоспинних засобів  
-Огляд за допомогою дзеркал  

#Вагітна вперше звернулась в ЖК щодо взяття її на облік. Які документи необхідно 
	заповнити для цього?   
+Індивідуальна картка вагітної і роділлі(Ф 111-У)  
-Картка амбулаторного хворого(Ф 025-У)  
-Обмінна картка (Ф 113-У)  
-Контрольна картка диспансерного хворого(Ф 030-У)  
-Історія пологів(Ф 030-У)  

#В ЖК звернулась вагітна в терміні 12 тижнів вагітності. З якою періодичністю вагітна повинна відвідувати жіночу консультацію в 1 половині вагітності?  
+1 раз на місяць  
-2 рази на місяць  
-1 раз на 10 днів  
-щотижня  
-1 раз на тиждень  

#Народився плід вагою 2800,0,довжиною 50 см, крик гучний, шкіра рожева. Які ознаки 
	характерні для доношеного плоду?  
+Зріст 50 см  
-Маса тіла 2000г  
-Шкіра білого забарвлення  
-Тім’ячка на голові  дитини закриті  
-Шкіра вкрита пушком  

#Оцінити стан новонародженої дитини за шкалою Апгар, якщо серцебиття плоду 120/хв., дихання глибоке, рефлекси жваві, м’язовий  тонус дорий, шкіра рожева.  
+10 балів  
-6 балів  
-1-2 бали  
-8-9 балів  
-12 балів  

#Роділля 24 років поступила в пологове відділення в кінці першого періоду пологів. Які ознаки вказують на його завершення?  
+Повне відкриття шийки матки  
-Народження посліду  
-Народження плоду  
-Відкриття шийки матки на 2 см  
-Періодичний ниючий біль  

#Вагітна в терміні вагітності 30 тижнів. Якому методу знеболювання пологів акушерка повинна навчити вагітну в умовах жіночої консультації?   
+Фізіопсихопрофілактичному методу  
-Призначенню гормональних препаратів  
-Призначенню анальгетиків  
-Пудендальному знеболенню  
-Застосуванню інгаляції закису азоту  

#В пологовий будинок поступила роділля в терміні вагітності 40 тижнів зі скаргами на 
тягнучий біль в попереку і регулярні болючі перейми. Які методи знеболювання пологів може застосувати акушерка?  
+Застосувати методи дії на рефлексогенні зони  
-Застосувати спазмолітики  
-Застосувати інгаляцію закису азоту  
-Застосувати анальгетики  
-Застосувати гіпотензивні засоби  

#У породіллі,що знаходиться у індивідуальній пологовій залі через 2 години після пологів стан задовільний, матка щільна, лохії кров’янисті, помірні. Тактика акушерки.   
+Транспортувати в післяпологове відділення  
-Залишити породіллю в пологовій залі з послідуючим спостереженням  
-Виписати породіллю зі стаціонару  
-Транспортувати породіллю в гінекологічний стаціонар  
-Ввести породіллі утеротонічні засоби  

#Породілля С. Знаходиться у післяпологовому відділенні. Дно матки на рівні пупка, лохії кров’янисті, помірні. Яка зараз доба післяпологового періоду?  
+1-3  
-7-8  
-10  
-4  
-5-6  

#Закінчився  другий період пологів народженням дитини. Почався третій період пологів, скарг немає. За чим повинна спостерігати акушерка?   
+За ознакою Шредера  
-За ознакою Снегірьова  
-За ознакою Піскачека  
-За ознакою Абуладзе  
-За ознакою Гентера  

#До пологового будинку поступила роділля з терміном вагітності 34 тижня, зі скаргами на біль у поперековій ділянці і регулярними переймами по 20-25 секунд через 7-8 хвилин. Перейми з’явилися 3 години тому. З чим пов’язані проблеми пацієнтки?  
+З початком передчасних пологів.  
-З прелімінарним періодом.  
-З початком фізіологічних пологів.  
-Зі слабкістю пологової діяльності.  
-З надмірною пологовою діяльністю.  

#До пологового будинку поступає роділля 28 років на другі термінові пологи з доношеною 	вагітністю. При огляді  виявлено поперечне положення плоду. Який принцип ведення пологів. Ви передбачаєте у даному випадку?  
+Кесарський розтин.  
-Звичайне ведення пологів.  
-Накладання акушерських щипців.   
-Стимулювання пологів.  
-Плодоруйнівна операція.  

#До пологового будинку поступила роділля на другі пологи з терміном вагітності 38 тижнів. Скаржиться на дуже болісні перейми, поведінка – збуджена. При огляді: нижній сегмент матки пере розтягнений, контракційне кільце на рівні пупка.  Положення плоду поперечне, голівка збоку матки, зліва. Серцебиття плоду глухе, 120 пошт. /хв. Яке ускладнення виникло у породіллі?  
+Загрожуючий розрив матки.  
-Надмірна пологова діяльність.  
-Дискоординована пологова діяльність.  
-Передлежання плаценти.  
-Передчасне відшарування, нормально розташованої плаценти.  

#У роділлі, при піхвовому обстеженні, шийка матки згладжена, розкриття 6 см., плодовий 
	міхур розірваний, передлегла частина сідниці плоду. Вкажіть період пологів.  
+І період пологів.  
-ІІ період пологів.  
-ІІІ період пологів.  
-Провісники пологів  
-Післяпологовий період.   

#При обстеженні вагітної акушерка встановила, що спинка плоду розташована з лівого боку матки, над входом до малого тазу пальпується м’яка “небалотуюча”, крупна частина плоду. Визначте положення, позицію та передлежання плоду.  
+Повздожне положення, перша позиція, тазове передлежання.  
-Повздожне положення, друга позиція, головне передлежання.  
-Повздожне положення, друга позиція, тазове передлежання.  
-Повздожне положення, перша позиція, головне передлежання.  
-Поперечне положення плоду, друга позиція.   

#До пологового будинку госпіталізують жінку з вагітністю 38 тижнів, у зв’язку з  пізнім 
	гестозом. У приймальному відділенні, підчас огляду вагітної на кушетці, в неї з’явилися судоми. Які дії акушерки?  
+Викликати лікаря, стежити, щоб вагітна не впала з кушетки.  
-Викликати лікаря, ввести протисудомні препарати.  
-Дати наркоз, викликати лікаря.  
-Ввести гіпотензивні препарати, викликати лікаря.  
-Розпочати інфузійну терапію.  

#У відділення патології вагітних поступила жінка з терміном вагітності 42-43 тижня. Скарг немає. Строк пологів – 3 тижні тому. Який найймовірніший метод обстеження повинна запланувати акушерка?  
+УЗД  
-Кардіотокографія  
-Кардоцентез  
-Абдоменоцентез  
-Амніоскопія  

#До пологового будинку госпіталізовано жінку зі строком вагітності 38 тижнів. ВСДМ – 40 см. Над входом до малого тазу визначається велика частина плоду, що балотує та багато дрібних частин. Вислуховується серцебиття плоду зліва нижче пупка – 136 пошт. / хв., та 
	справа вище пупка – 144 пошт. / хв.. Встановіть діагноз.  
+Багатоплідна вагітність.  
-Великій плід.  
-Гідроцефалія плоду.  
-Тазове передлежання.  
-Розгинальне передлежання плоду.  

#У роділлі Н.,через 15 хвилин  після народження дитини з’явилися інтенсивні кров’янисті виділення із статевих шляхів. Ознаки відокремлення  плаценти- негативні. Які першочергові дії в даному випадку?  
+Ручне відділення та видалення плаценти  
-Підготування жінки до ампутації матки  
-Підготування жінки до негайної лапаротомії  
-Ввести утеротонічні засоби  
-Ввести кровоспинні засоби  

#Роділля знаходиться у 1 періоді пологів. Передбачуванна маса плода - 4500.0, перейми різко болючі, роділля занепокоєна, матка у  вигляді “піщаного годинника”. Яку патологію можна запідозрити?  
+Загроза розриву матки  
-Розрив матки,що відбувся  
-Розрив шийки матки  
-Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти  
-Передлежання плаценти  

#Що являється межею між великим і малим тазом:  
+Безіменна лінія, мис  
-Клубова кістка  
-Безіменна лінія  
-Гребінь лобкової кістки  
-Передня нижня ость  

#Про що говорить відношення спинки плода до передньої чи задньої стінки матки:  
+Вид позиції  
-Членорозміщення  
-Передлежання   
-Позиція   
-Вставлення   

#Яке з’єднання кісткового тазу являється рухомим:  
+Крижово-куприкове зчленування  
-Лобкове з’єднання  
-Куприково-повздошній суглоб  
-Куприкові кістки  
-Стегновий суглоб   

#Що визначає відношення осі плода до осі матки:  
+Положення плода   
-Членорозміщення плода   
-Передлежання плода  
-Позиція плода  
-Вид позиції  

#Скільки площин визначають в жіночому тазу?  
+Чотири  
-Три  
-Два   
-П’ять  
-Одну  

#Вагітна 32 р. поступила в пологове відділення в зв’язку з загрозою передчасних пологів в терміні 32 тиж. Який із перелічених засобів необхідно ввести з метою профілактики респіраторного дистрес синдрому:  
+Дексаметазон, бетаметазон  
-Преднізолон   
-Антибіотики   
-Спазмолітики   
-Препарати заліза   

#В якій послідовності відбувається розкриття шийки матки у першонароджуючої:  
+Розкриття внутрішнього вічка, згладжування шийки матки, розкриття зовнішнього вічка  
-Згладжування шийки матки, розкриття внутрішнього вічка, розкриття зовнішнього вічка  
-Розкриття зовнішнього вічка, розкриття внутрішнього вічка, згладжування шийки матки, 
-Згладжування шийки матки, розкриття зовнішнього вічка, розкриття внутрішнього вічка, 
-Зовнішнє вічко розкривається одночасно з внутрішнім   
	

#Скільки періодів пологів розрізняють:  
+Три   
-Чотири   
-П’ять   
-Два   
-Один   

#Назвіть третій момент біомеханізму пологів при передньому виді потиличного 
	передлежання:  
+Розгинання голівки   
-Згинання голівки  
-Додаткове згинання   
-Внутрішній поворот голівки потилицею до лона  
-Внутрішній поворот голівки потилицею до крижів  

#При передньому виді потиличного передлежання голівка прорізується:  
+Малим косим розміром   
-Великим косим розміром   
-Середнім косим розріром   
-Прямим косим розрізом   
-Вертикальним косим розрізом  

#Що являється провідною точкою при передньому виді потиличного передлежання:  
+Мале тім’ячко  
-Велике тім’ячко  
-Середина сагітального шва  
-Середина лобного шва   
-Підборіддя  

#Який фізіологічний об’єм крововтрати в третьому періоді пологів:  
+Не більше 0,5\% від маси тіла  
-Не більше 1\% від маси тіла  
-Не більше 3\% від маси тіла  
-Не більше 2\% від маси тіла  
-Не більше 5\% від маси тіла  

#У повторнонароджуючої через 6 год. активної пологової діяльності відійшли 
	навколоплодові води. При внутрішньому дослідженні: шийка матки згладжена, розкриття  вічка до 8 см, плодовий міхур відсутній, в піхві визначаються ніжки плода. Який характер передлежання:  
+Повне ножне передлежання  
-Невповне ножне передлежання  
-Тазове передлежання   
-Неповне тазове передлежання   
-Колінне передлежання  

#Ручну допомогу при Цов’янову І починають надавати:  
+З моменту прорізування сідниць  
-Після прорізування сідниць  
-Після народження плода до нижніх кутів лопаток  
-Після народження тулуба   
-Після народження до пупка  

#В сучасному акушерстві операції вибору при ніжному передлежанні є:  
+Кесарів розтин  
-Ручна допомога по Цов’янову І  
-Ручна допомога по Цов’янову ІІ  
-Екстракція плода за тазовий кінець  
-Екстракція плода за ніжку  

#Яким розміром прорізується голівка при лицевому передлежанні:  
+Вертикальним   
-Малим косим   
-Прямим   
-Середнім косим   
-Великим косим   

#Що являється особливістю біомеханізму пологів при розгинальних передлежаннях:  
+Розгинання голівки та утворення заднього виду  
-Згинання голівки   
-Додаткове згинання голівки   
-Низьке поперечне стояння стріловидного шва  
-Високе пряме стояння голівки  

#Що являється найбільш частою причиною макросомії:  
+Цукровий діабет І тип  
-Переношування вагітності  
-Ожиріння   
-Підлітковий вік першонароджуючої   
-Спадкові хворобі   

#Як змінюється ШОЕ під час вагітності:  
+Збільшується   
-Зменшується   
-Не змінюється   
-Незначно збільшується  
-Незначно  зменшується  

#Де у плода знаходиться чиста артеріальна кров:  
+У вені пуповини   
-У черевному відділі аорти   
-У легенях плода   
-У печінковій вені   
-У стегновій артерії   

#У породіллі на 3 добу післяпологового періоду з’явились скарги на підвищення 
	температури до 38,2?, біль унизу живота, гнійні виділення з піхви, слабкість. Об’єктивно: пульс – 98/хв.., АТ-120/80 мм рт.ст., шкіра бліда, живіт м’який, неболючий. Дно матки на 1 поперечний палець нижче пупка. Матка м’якувата при пальпації, болюча. При піхвовому дослідженні - відкриття шийки матки до 3 см, виділення гнійні, в помірній кількості. Матка збільшена до 17 тижнів вагітності. Вкажіть попередній діагноз:  
+Післяпологовий гострий ендометрит   
-Післяпологовий сальпінгоофорит  
-Післяпологовий тромбофлебіт  
-Післяпологовий параметрит   
-Післяпологовий пельвіоперитоніт  

#Через 10 хв. після народження посліду почалась значна кровотеча зі згустками крові із статевих шляхів.  Послід і пологові шляхи цілі. Матка при пальпації м’яка, дрябла, погано скорочується. Дно матки на 2 поперечні пальці вище пупка. Після введення утеротоніків кровотеча припинилась. Потім знову повторилась. Вкажіть причину кровотечі:  
+Гіпотонія матки   
-Розрив матки   
-ДВЗ синдром   
-Емболія навколо плодовими водами  
-Коагулопатія   

#У вагітної раптово з’явилась кровотеча із статевих шляхів до 200 мл. Вагітність 37 тижнів, положення плода поздовжнє, головне передлежання, голівка над входом в малий таз. 	При піхвовому дослідженні: канал шийки матки пропускає поперечній палець, у внутрішньому вічкі і навколо нього через склепіння пальпу-ється губчата тканина. Назвіть причину кровотечі:  
+Передлежання плаценти   
-Загроза передчасних пологів   
-Передчасне відшарування плаценти  
-Ерозія шийки матки  
-Низьке прикріплення плаценти  

#Вагітна в терміні 35 тиж. скаржиться на головний біль. АТ – 160/100 мм рт.ст. Аналіз сечі в нормі. Набряків немає. З 16 років визначає підвищення АТ. Визначте діагноз:  
+Гіпертонічна хвороба   
-Прееклампсія легкого ступеня   
-Прееклампсія середнього  ступеня  
-Астеноневротичний синдром   
-Епілепсія   

#В ЖК звернулась вагітна 37 тиж. з генералізованими набряками. АТ 170/120 мм рт.ст. Протеінурія 4 г/л. Гіпотрофія плода. Яка патологія сприяла такому стану:    
+Прееклампсія тяжкого ступеню  
-Гіпертонічна хвороба   
-Прееклампсія середнього  ступеня  
-Еклампсія   
-Хронічний пієлонефрит   

#Вагітна 40 тиж. Об’єктивно: АТ – 180/120 мм рт.с.т., пологова діяльність відсутня. Набряки нижніх кінцівок, стінки живота та обличчя. Головний біль, порушення зору. Вдома були напади судом. Почата терапія ефекту на дала. Назвіть послідуючу тактику введення вагітної:  
+Кесарів розтин   
-Розпочати седативну терапію  
-Розпочати інфузійну терапію  
-Провести стимуляцію пологової діяльності  
-Нагляд в умовах інтенсивної терапії  

#У вагітної 40 тиж. при огляді зліва від пупка пальпується голівка плоду, прослуховується серцебиття до 150 уд./хв.. Вкажіть положення плода:  
+Поперечне положення, І позиція  
-Косе положення, І позиція   
-Поперечне положення, ІІ позиція   
-Тазове положення   
-Колінне положення   


#Роділля 40 тиж., положення плода поздовжнє, голівка притиснута до входу в малий таз, розміри тазу – 25-28-30-18. Індекс Соловойова 14. діагональна кон’югата 10,5. Яка форма кісткового тазу:  
+Простий плоский   
-Поперечнозвужений  
-Плоскорахітичний   
-Таз нормальних розмірів  
-Загальнорівномірнозвужений  

#Першонароджуюча скаржиться на постійну локальну біль в області дна матки, що 
	виникла з початком пологової діяльності, кров’янисті виділення зі статевим шляхів. 
	Серцебиття плода приглушене – 140 уд./хв.. За даними УЗД плацента розміщена в попередній стінці з переходом на дно. Яке ускладнення виникло у жінки:  
+Передчасне відшарування  нормально розташованої плаценти  
-Загроза розриву матки   
-Разрив матки, що розпочався  
-Дискоординована пологова діяльність   
-Емболія навколоплодовими водами  

#У повторновагітної жінки 25 р. з тяжкою формою інсулінозалежного діабету настало 
	передчасне повне відшарування плаценти. При кесаревому розтині визначається 
	наявність по лівому ребру матки, передній і задній стінки зліва масивні крововиливи. 
	Матка має мармуровий вид синюшно-багрового кольору. В черевній порожнині до 200 мл геморагічної рідини.    Назвіть ускладнення, що виникло:  
+Матка Кувелера  
-Гіпотонія матки   
-Геморагічний шок  
-Емболія навколо плодовими водами  
-ДВЗ синдром  

#До акушерки ФАПу звернулась жінка зі скаргами на нездужання, нудоту, блювання 1 раз на добу, сонливість, затримку місячних до 2 міс. При обстеженні: ціаноз слизової піхви та шийки матки. Матка збільшена в розмірі до 8 тиж., м’яка, особливо в області перешийка, 	під час пальпації стала більш щільною, неболюча. Придатки не пальпуються, виділення слизові. Вкажіть  ймовірний діагноз:  
+Вагітність 8 тиж.  
-Фіброміома матки   
-Позаматкова вагітність   
-Гастрит  
-Дисфункція яєчників  

#Вагітна 25 р. поступила в стаціонар зі скаргами на біль внизу живота, кров’янисті 
	виділення зі статевих шляхів. Об’єктивно: матка м’яка, збільшена до 9 тиж.вагітності, 
	цервікальний канал пропускає 1 палець. У зовнішньому вічку пальпується частини 
	ембріональної тканини. Яке лікування необхідно провести:  
+Інструментальна ревізія порожнини матки   
-Нагляд за хворою   
-Призначення гормонів   
-Гемостатична терапія   
-Призначення пролонгуючих  вагітність препаратів  

#У роділлі під час пологів з активною пологовою діяльністю положення плода поздовжнє, І позиція, задній вид, головне передлежання. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 150 уд./хв.. При дослідженні: шийка матки згладжена, відкриття 6 см, передлежіть голівка, визначається корінь носа, надбрівні дуги ближче до лона, позаду – передній кут великого тім’ячка. Вкажіть передлежання плода:   
+Лобне передлежання   
-Лицьове передлежання   
-Передньоголовне передлежання   
-Тазове передлежання   
-Колінне передлежання   

#Вагітна 40 тиж. І пологі, ІІ період. Народився хлопчик масою 2400 г, зріст 48 см. При пальпації матки виявлено ще один живий плід. Положення ІІ плода поперечне, голівка зліва. Відкриття шийки матки повне, плодовий міхур цілий. Вкажіть тактику послідуючого ведення пологів:  
+Амніотомія, класичний поворот плода на ніжку  
-Кесарів розтин   
-Амніотомія, консервативний метод ведення пологів  
-Амніотомія, стимуляція пологової діяльності  
-Вичікувальна тактика   

#Вагітна в терміні 8-9 тиж скаржиться на блювання до 15-17 разів на добу, значну 
	слинотечу. За 2 тижні зменшила вагу на 10 кг. АТ 100/60 мм рт.ст. , пульс – 110/хв.., шкіра	суха, бліда. Вагітна психічно лабільна. Діурез знижений. Вкажіть ймовірний діагноз:  
+Тяжка форма блювання  
-Рвота вагітної середньої тяжкості  
-Хвороба Боткіна   
-Харчова токсикоінфекція   
-Рвота вагітної легкого ступеню  

#Вагітна звернулась в ЖК 37 тиж. вагітності. Об’єктивно: вагітна низького росту, є невелике викривлення гомілок, виражений поперековий лордоз. Розміри тазу: 26-26-31-17. Індекс Соловйова – 16. Ромб Михаеліса – вертикальний розмір – 8 см, горизонтальний – 9 см. Мис досяжний. Діагональна кон’югата 10 см. Вкажіть форму вузького тазу:  
+Плоскорахітичний таз  
-Простий плоский таз  
-Поперечнозвужений таз  
-Загальнорівномірнозвужений таз  
-Косозміщений таз  

#Вагітна 35иж., стан тяжкий. Скарги на головний біль, порушення зору., миготіння 
	“мушок” перед очима. Об’єктивно: генералізований набряк, АТ 180/120 мм рт.ст. Зненацька з’явились фібрілярні посмикування м’язів обличчя. Тонічні судоми. Дихання зупинилось. Через 1 хв. дихання відновилось, з рота - значна кількість піни. Амнезія. В аналізі сечі: білок 7 г/л. вкажіть ймовірний діагноз:  
+Еклампсія   
-Гіпертонічний криз   
-Епілепсія  
-Черепно-мозкова травма  
-Пре еклампсія тяжкого ступеня  

#При огляді плаценти, що народилась, встановлено наявність дефекту 2х3 см. Кровотечі немає. Визначте тактику ведення породіллі:  
+Ручна ревізія порожнини матки   
-Нагляд за породіллею  
-Призначення уретотонічних препаратів  
-Інструментальна ревізія порожнини матки   
-Зовнішній масаж матки  

#До акушерки ФАПу звернулася жінка  зі скаргами на затримку менструації, ниючий біль внизу живота та крижах. Об’єктивно: матка збільшена до 8 тиж., шийка матки вкорочена, вічко трохи відкрите, виділення скудні, сукровичні. Визначте діагноз:  
+Загроза самовільного викидня   
-Аборт в ходу   
-Фіброміома матки  
-Дисфункція яєчників   
-Міхуровий занесок  

#Повторнонароджуюча 26 років, перейми почалися 10 год. тому. Через 2 год. відійшли 
	навколоплодові води. Положення плода поздовжнє, головне передлежання, обвід 
	живота  100 см, ВСДМ – 40 см. Перейми через кожні 4-5 хв., по 25 сек. шийка матки 
	згладжена, відкриття вічка 4 см. Плодовий міхур відсутній. Голівка плода притиснута до входу в малий таз. Яке ускладнення виникло:  
+Первинна слабкість пологової діяльності  
-Вторинна слабкість пологової діяльності   
-Клінічно вузький таз  
-Дискоординована пологова діяльність   
-Передчасне відходження навколо плодових вод  

#У породіллі масивна кровотеча після народження двійні. Дитяче місце та пологові шляхи цілі. Дно матки вище пупка, матка при пальпації м’яка, не реагує на введення 
	скорочуючих  матку засобів. Вкажіть найбільш вірогідну причину кровотечі:  
+Атонія матки  
-Гіпотонія матки  
-Розрив матки   
-Розрив шийки матки   
-Затримка додаткової дольки плаценти  

#ІІ період І пологів: при бімануальному дослідженні шийка матки розкрита повністю, 
	навколо плодовий міхур відсутній, передлежить голівка, що повністю заповнює крижову западину, сідничні ості не визначаються. При потугах промежина випинається. Визначте знаходження голівки:  
+В площині виходу малого тазу  
-Малим сегментом площині входу  
-Великим сегментом площині входу  
-В площині широкої частини малого тазу   
-В площині вузької частини малого тазу  

#Першовагітна звернулась в жіночу консультацію з приводу вагітності 10 тиж. зі скаргами на задишку, серцебиття, швидку втомлюваність. На диспансерному обліку у кардіолога з діагнозом: “Ревматизм, активна фаза, ревмокардит. Комбінована митральна вада 	серця з  перевагою стенозу. Порушення кровообігу в ІІ-а стадії”. Який план ведення пацієнтки:  
+Переривання вагітності за медичними показаннями   
-Амбулаторне лікування   
-Штучне переривання вагітності   
-Госпіталізація в терміні до 12 тижнів, 26-28, 36-37 тиж.  
-Переривання вагітності в пізньому терміні  

#В жіночу консультацію звернулась вагітна з доношеною вагітністю: положення плода 
	поздовжнє, головне передлежання, голівка притиснута до входу в малий таз. ОЖ – 100 
	см, ВСДМ – 35 см. Визначте передбачувану масу плода по формулі Лєбєдєва:   
+3500 г  
-2800 г  
-4500 г  
-2500 г  
-4000 г  

#У терміні вагітності 40-41 тиж. жінка народила дитину масою 4300 г. Пологи перші. У новонародженого діагностовано внутрішнь-очерепну пологову травму. Які заходи лікування  застосовують на І стадії перебігу внутрішньочерепної травми:  
+Всі перераховані  
-Оксигенотерапія   
-Інфузійна терапія   
-Спокій   
-Препарати, що зменшують судомну готовність мозку  

#У роділлі 40 р. з доношеною вагітністю, відійшли навколоплодові води  8 год. тому. При вагінальному дослідженні: виявлено фіброматозний вузол, який виходить з передньої стінки нижнього сегменту матки, що заповнює порожнину малого тазу. Голівка плода знаходиться високо. В анамнезі: І нормальні пологи та І штучний аборт, що ускладнився субінволюцією матки. Проведено родорозрішення методом кесаревого розтину з послідуючою екстірпацією матки без придатків. Назвіть причину вибору тактики ведення: 
+Локалізація пухлини та її величина  
-Вік роділлі   
-Ускладнений акушерські анамнез   
-Тривалий безводний період  
-Високе стояння голівки  

#Першороділля 28 р. з пре еклампсією тяжкого ступеня, розміри тазу 25-28-31-21 см.Положення плода поздовжнє, передлежить голівка у порожнині малого тазу. Серцебиття плода не вислуховується. Приступ еклампсії. Вагінально: відкриття малого вічка повне, голівка у вузький частині малого тазу. Тактика ведення пологів:  
+Плодоруйнівна операція  
-Кесарів розтин   
-Вакуум-екстракція плода   
-Стимуляція пологової діяльності  
-Провести пологи звичайним шляхом  

#Жінка народила дитину масою 4200 г. Перинеотомія ускладнилась розривом 
	промежини ІІ ступеня. Що при цьому залишилось неушкодженим:  
+Сфінктер прямої кишки  
-М’язи тазового дна  
-Шкіра промежини  
-Слизова оболонка піхви   
-Задня спайка  

#Що являється межею між великим і малим тазом:  
+Безіменна лінія, мис  
-Клубова кістка  
-Безіменна лінія  
-Гребінь лобкової кістки  
-Передня нижня ость  

#Про що говорить відношення спинки плода до передньої чи задньої стінки матки:  
+Вид позиції  
-Членорозміщення  
-Передлежання   
-Позиція   
-Вставлення   

#Яке з’єднання кісткового тазу являється рухомим:  
+Крижово-куприкове зчленування  
-Лобкове з’єднання  
-Куприково-повздошній суглоб  
-Куприкові кістки  
-Стегновий суглоб   

#Що визначає відношення осі плода до осі матки:  
+Положення плода   
-Членорозміщення плода   
-Передлежання плода  
-Позиція плода  
-Вид позиції  

#Скільки площин визначають в жіночому тазу?  
+Чотири  
-Три  
-Два   
-П’ять  
-Одну  

#Вагітна 32 р. поступила в пологове відділення в зв’язку з загрозою передчасних пологів в терміні 32 тиж. Який із перелічених засобів необхідно ввести з метою профілактики 
	респіраторного дистрес синдрому:  
+Дексаметазон, бетаметазон  
-Преднізолон   
-Антибіотики   
-Спазмолітики   
-Препарати заліза   

#В якій послідовності відбувається розкриття шийки матки у першонароджуючої:  
+Розкриття внутрішнього вічка, згладжування шийки матки, розкриття зовнішнього вічка  
-Згладжування шийки матки, розкриття внутрішнього вічка, розкриття зовнішнього вічка  
-Розкриття зовнішнього вічка, розкриття внутрішнього вічка, згладжування шийки матки, 
-Згладжування шийки матки, розкриття зовнішнього вічка, розкриття внутрішнього вічка, 
-Зовнішнє вічко розкривається одночасно з внутрішнім   

#Скільки періодів пологів розрізняють:  
+Три   
-Чотири   
-П’ять   
-Два   
-Один   

#Назвіть третій момент біомеханізму пологів при передньому виді потиличного 
	передлежання:  
+Розгинання голівки   
-Згинання голівки  
-Додаткове згинання   
-Внутрішній поворот голівки потилицею до лона  
-Внутрішній поворот голівки потилицею до крижів  

#При передньому виді потиличного передлежання голівка прорізується:  
+Малим косим розміром   
-Великим косим розміром   
-Середнім косим розріром   
-Прямим косим розрізом   
-Вертикальним косим розрізом  

#Що являється провідною точкою при передньому виді потиличного передлежання:  
+Мале тім’ячко  
-Велике тім’ячко  
-Середина сагітального шва  
-Середина лобного шва   
-Підборіддя  

#Який фізіологічний об’єм крововтрати в третьому періоді пологів:  
+Не більше 0,5\% від маси тіла  
-Не більше 1\% від маси тіла  
-Не більше 3\% від маси тіла  
-Не більше 2\% від маси тіла  
-Не більше 5\% від маси тіла  

#У повторнонароджуючої через 6 год. активної пологової діяльності відійшли 
	навколоплодові води. При внутрішньому дослідженні: шийка матки згладжена, розкриття вічка до 8 см, плодовий міхур відсутній, в піхві визначаються ніжки плода. Який характер передлежання:  
+Повне ножне передлежання  
-Невповне ножне передлежання  
-Тазове передлежання   
-Неповне тазове передлежання   
-Колінне передлежання  

#Ручну допомогу при Цов’янову І починають надавати:  
+З моменту прорізування сідниць  
-Після прорізування сідниць  
-Після народження плода до нижніх кутів лопаток  
-Після народження тулуба   
-Після народження до пупка  

#В сучасному акушерстві операції вибору при ніжному передлежанні є:  
+Кесарів розтин  
-Ручна допомога по Цов’янову І  
-Ручна допомога по Цов’янову ІІ  
-Екстракція плода за тазовий кінець  
-Екстракція плода за ніжку  

#Яким розміром прорізується голівка при лицевому передлежанні:  
+Вертикальним   
-Малим косим   
-Прямим   
-Середнім косим   
-Великим косим   

#Що являється особливістю біомеханізму пологів при розгинальних передлежаннях:  
+Розгинання голівки та утворення заднього виду  
-Згинання голівки   
-Додаткове згинання голівки   
-Низьке поперечне стояння стріловидного шва  
-Високе пряме стояння голівки  

#Що являється найбільш частою причиною макросомії:  
+Цукровий діабет І тип  
-Переношування вагітності  
-Ожиріння   
-Підлітковий вік першонароджуючої   
-Спадкові хворобі   

#Як змінюється ШОЕ під час вагітності:  
+Збільшується   
-Зменшується   
-Не змінюється   
-Незначно збільшується  
-Незначно  зменшується  

#Де у плода знаходиться чиста артеріальна кров:  
+У вені пуповини   
-У черевному відділі аорти   
-У легенях плода   
-У печінковій вені   
-У стегновій артерії   

#У породіллі на 3 добу післяпологового періоду з’явились скарги на підвищення 
	температури до 38,2?, біль унизу живота, гнійні виділення з піхви, слабкість. Об’єктивно: пульс – 98/хв.., АТ-120/80 мм рт.ст., шкіра бліда, живіт м’який, неболючий. Дно матки на 1 поперечний палець нижче пупка. Матка м’якувата при пальпації, болюча. При піхвовому дослідженні - відкриття шийки матки до 3 см, виділення гнійні, в помірній кількості. Матка	 збільшена до 17 тижнів вагітності. Вкажіть попередній діагноз:  
+Післяпологовий гострий ендометрит   
-Післяпологовий сальпінгоофорит  
-Післяпологовий тромбофлебіт  
-Післяпологовий параметрит   
-Післяпологовий пельвіоперитоніт  

#Через 10 хв. після народження посліду почалась значна кровотеча зі згустками крові із статевих шляхів.  Послід і пологові шляхи цілі. Матка при пальпації м’яка, дрябла, погано скорочується. Дно матки на 2 поперечні пальці вище пупка. Після введення утеротоніків кровотеча припинилась. Потім знову повторилась. Вкажіть причину кровотечі:  
+Гіпотонія матки   
-Розрив матки   
-ДВЗ синдром   
-Емболія навколо плодовими водами  
-Коагулопатія   

#У вагітної раптово з’явилась кровотеча із статевих шляхів до 200 мл. Вагітність 37 тижнів, положення плода поздовжнє, головне передлежання, голівка над входом в малий таз. При піхвовому дослідженні: канал шийки матки пропускає поперечній палець, у внутрішньому вічкі і навколо нього через склепіння пальпу-ється губчата тканина. Назвіть причину кровотечі:  
+Передлежання плаценти   
-Загроза передчасних пологів   
-Передчасне відшарування плаценти  
-Ерозія шийки матки  
-Низьке прикріплення плаценти  

#Вагітна в терміні 35 тиж. скаржиться на головний біль. АТ – 160/100 мм рт.ст. Аналіз сечі в нормі. Набряків немає. З 16 років визначає підвищення АТ. Визначте діагноз:  
+Гіпертонічна хвороба   
-Прееклампсія легкого ступеня   
-Прееклампсія середнього  ступеня  
-Астеноневротичний синдром   
-Епілепсія   

#В ЖК звернулась вагітна 37 тиж. з генералізованими набряками. АТ 170/120 мм рт.ст. 
	Протеінурія 4 г/л. Гіпотрофія плода. Яка патологія сприяла такому стану:    
+Прееклампсія тяжкого ступеню  
-Гіпертонічна хвороба   
-Прееклампсія середнього  ступеня  
-Еклампсія   
-Хронічний пієлонефрит   

#Вагітна 40 тиж. Об’єктивно: АТ – 180/120 мм рт.с.т., пологова діяльність відсутня. Набряки нижніх кінцівок, стінки живота та обличчя. Головний біль, порушення зору. Вдома були напади судом. Почата терапія ефекту на дала. Назвіть послідуючу тактику введення вагітної:  
+Кесарів розтин   
-Розпочати седативну терапію  
-Розпочати інфузійну терапію  
-Провести стимуляцію пологової діяльності  
-Нагляд в умовах інтенсивної терапії  

#У вагітної 40 тиж. при огляді зліва від пупка пальпується голівка плоду, прослуховується серцебиття до 150 уд./хв.. Вкажіть положення плода:  
+Поперечне положення, І позиція  
-Косе положення, І позиція   
-Поперечне положення, ІІ позиція   
-Тазове положення   
-Колінне положення   

#Роділля 40 тиж., положення плода поздовжнє, голівка притиснута до входу в малий таз, розміри тазу – 25-28-30-18. Індекс Соловойова 14. діагональна кон’югата 10,5. Яка форма кісткового тазу:  
+Простий плоский   
-Поперечнозвужений  
-Плоскорахітичний   
-Таз нормальних розмірів  
-Загальнорівномірнозвужений  

#Першонароджуюча скаржиться на постійну локальну біль в області дна матки, що 
	виникла з початком пологової діяльності, кров’янисті виділення зі статевим шляхів. 
	Серцебиття плода приглушене – 140 уд./хв.. За даними УЗД плацента розміщена в попередній стінці з переходом на дно. Яке ускладнення виникло у жінки:  
+Передчасне відшарування  нормально розташованої плаценти  
-Загроза розриву матки   
-Разрив матки, що розпочався  
-Дискоординована пологова діяльність   
-Емболія навколоплодовими водами  

#У повторновагітної жінки 25 р. з тяжкою формою інсулінозалежного діабету настало 
	передчасне повне відшарування плаценти. При кесаревому розтині визначається 
	наявність по лівому ребру матки, передній і задній стінки зліва масивні крововиливи. 
	Матка має мармуровий вид синюшно-багрового кольору. В черевній порожнині до 200 
	мл геморагічної рідини.    Назвіть ускладнення, що виникло:  
+Матка Кувелера  
-Гіпотонія матки   
-Геморагічний шок  
-Емболія навколо плодовими водами  
-ДВЗ синдром  

#До акушерки ФАПу звернулась жінка зі скаргами на нездужання, нудоту, блювання 1 раз на добу, сонливість, затримку місячних до 2 міс. При обстеженні: ціаноз слизової піхви та шийки матки. Матка збільшена в розмірі до 8 тиж., м’яка, особливо в області перешийка, під час пальпації стала більш щільною, неболюча. Придатки не пальпуються, виділення слизові.  Вкажіть  ймовірний діагноз:  
+Вагітність 8 тиж.  
-Фіброміома матки   
-Позаматкова вагітність   
-Гастрит  
-Дисфункція яєчників  

#Вагітна 25 р. поступила в стаціонар зі скаргами на біль внизу живота, кров’янисті 
виділення зі статевих шляхів. Об’єктивно: матка м’яка, збільшена до 9 тиж.вагітності, 
цервікальний канал пропускає 1 палець. У зовнішньому вічку пальпується частини 
ембріональної тканини. Яке лікування необхідно провести:  
+Інструментальна ревізія порожнини матки   
-Нагляд за хворою   
-Призначення гормонів   
-Гемостатична терапія   
-Призначення пролонгуючих  вагітність препаратів  

#У роділлі під час пологів з активною пологовою діяльністю положення плода поздовжнє, І позиція, задній вид, головне передлежання. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 150 уд./хв.. При дослідженні: шийка матки згладжена, відкриття 6 см, передлежіть голівка, визначається корінь носа, надбрівні дуги ближче до лона, позаду – передній кут великого тім’ячка. Вкажіть передлежання плода:   
+Лобне передлежання   
-Лицьове передлежання   
-Передньоголовне передлежання   
-Тазове передлежання   
-Колінне передлежання   

#Вагітна 40 тиж. І пологі, ІІ період. Народився хлопчик масою 2400 г, зріст 48 см. При пальпації матки виявлено ще один живий плід. Положення ІІ плода поперечне, голівка зліва. Відкриття шийки матки повне, плодовий міхур цілий. Вкажіть тактику послідуючого ведення пологів:  
+Амніотомія, класичний поворот плода на ніжку  
-Кесарів розтин   
-Амніотомія, консервативний метод ведення пологів  
-Амніотомія, стимуляція пологової діяльності  
-Вичікувальна тактика   

#Вагітна в терміні 8-9 тиж скаржиться на блювання до 15-17 разів на добу, значну 
слинотечу. За 2 тижні зменшила вагу на 10 кг. АТ 100/60 мм рт.ст. , пульс – 110/хв.., шкіра 	суха, бліда. Вагітна психічно лабільна. Діурез знижений. Вкажіть ймовірний діагноз:  
+Тяжка форма блювання  
-Рвота вагітної середньої тяжкості  
-Хвороба Боткіна   
-Харчова токсикоінфекція   
-Рвота вагітної легкого ступеню  

#Вагітна звернулась в ЖК 37 тиж. вагітності. Об’єктивно: вагітна низького росту, є невелике викривлення гомілок, виражений поперековий лордоз. Розміри тазу: 26-26-31-17. Індекс Соловйова – 16. Ромб Михаеліса – вертикальний розмір – 8 см, горизонтальний – 9 см. Мис досяжний. Діагональна кон’югата 10 см. Вкажіть форму вузького тазу:  
+Плоскорахітичний таз  
-Простий плоский таз  
-Поперечнозвужений таз  
-Загальнорівномірнозвужений таз  
-Косозміщений таз  

#Вагітна 35иж., стан тяжкий. Скарги на головний біль, порушення зору., миготіння 
	“мушок” перед очима. Об’єктивно: генералізований набряк, АТ 180/120 мм рт.ст. Зненацька з’явились фібрілярні посмикування м’язів обличчя. Тонічні судоми. Дихання зупинилось. Через 1 хв. дихання відновилось, з рота - значна кількість піни. Амнезія. В аналізі сечі: білок 7 г/л. вкажіть ймовірний діагноз:  
+Еклампсія   
-Гіпертонічний криз   
-Епілепсія  
-Черепно-мозкова травма  
-Пре еклампсія тяжкого ступеня  

#При огляді плаценти, що народилась, встановлено наявність дефекту 2х3 см. Кровотечі немає. Визначте тактику ведення породіллі:  
+Ручна ревізія порожнини матки   
-Нагляд за породіллею  
-Призначення уретотонічних препаратів  
-Інструментальна ревізія порожнини матки   
-Зовнішній масаж матки  

#До акушерки ФАПу звернулася жінка  зі скаргами на затримку менструації, ниючий біль внизу живота та крижах. Об’єктивно: матка збільшена до 8 тиж., шийка матки вкорочена, вічко трохи відкрите, виділення скудні, сукровичні. Визначте діагноз:  
+Загроза самовільного викидня   
-Аборт в ходу   
-Фіброміома матки  
-Дисфункція яєчників   
-Міхуровий занесок  

#Повторнонароджуюча 26 років, перейми почалися 10 год. тому. Через 2 год. відійшли 
	навколоплодові води. Положення плода поздовжнє, головне передлежання, обвід 
	живота  100 см, ВСДМ – 40 см. Перейми через кожні 4-5 хв., по 25 сек. шийка матки 
	згладжена, відкриття вічка 4 см. Плодовий міхур відсутній. Голівка плода притиснута до 
	входу в малий таз. Яке ускладнення виникло:  
+Первинна слабкість пологової діяльності  
-Вторинна слабкість пологової діяльності   
-Клінічно вузький таз  
-Дискоординована пологова діяльність   
-Передчасне відходження навколо плодових вод  

#У породіллі масивна кровотеча після народження двійні. Дитяче місце та пологові шляхи цілі. Дно матки вище пупка, матка при пальпації м’яка, не реагує на введення 
	скорочуючих  матку засобів. Вкажіть найбільш вірогідну причину кровотечі:  
+Атонія матки  
-Гіпотонія матки  
-Розрив матки   
-Розрив шийки матки   
-Затримка додаткової дольки плаценти  

#ІІ період І пологів: при бімануальному дослідженні шийка матки розкрита повністю, 
	навколо плодовий міхур відсутній, передлежить голівка, що повністю заповнює крижову западину, сідничні ості не визначаються. При потугах промежина випинається. Визначте 
	знаходження голівки:  
+В площині виходу малого тазу  
-Малим сегментом площині входу  
-Великим сегментом площині входу  
-В площині широкої частини малого тазу   
-В площині вузької частини малого тазу  

#Першовагітна звернулась в жіночу консультацію з приводу вагітності 10 тиж. зі скаргами на задишку, серцебиття, швидку втомлюваність. На диспансерному обліку у кардіолога з діагнозом: “Ревматизм, активна фаза, ревмокардит. Комбінована митральна вада  серця з  перевагою стенозу. Порушення кровообігу в ІІ-а стадії”. Який план ведення пацієнтки:  
+Переривання вагітності за медичними показаннями   
-Амбулаторне лікування   
-Штучне переривання вагітності   
-Госпіталізація в терміні до 12 тижнів, 26-28, 36-37 тиж.  
-Переривання вагітності в пізньому терміні  

#В жіночу консультацію звернулась вагітна з доношеною вагітністю: положення плода 
	поздовжнє, головне передлежання, голівка притиснута до входу в малий таз. ОЖ – 100 
	см, ВСДМ – 35 см. Визначте передбачувану масу плода по формулі Лєбєдєва:   
+3500 г  
-2800 г  
-4500 г  
-2500 г  
-4000 г  

#У терміні вагітності 40-41 тиж. жінка народила дитину масою 4300 г. Пологи перші. У новонародженого діагностовано внутрішнь-очерепну пологову травму. Які заходи лікування  застосовують на І стадії перебігу внутрішньочерепної травми:  
+Всі перераховані  
-Оксигенотерапія   
-Інфузійна терапія   
-Спокій   
-Препарати, що зменшують судомну готовність мозку  

#У роділлі 40 р. з доношеною вагітністю, відійшли навколоплодові води  8 год. тому. При вагінальному дослідженні: виявлено фіброматозний вузол, який виходить з передньої стінки нижнього сегменту матки, що заповнює порожнину малого тазу. Голівка плода знаходиться високо. В анамнезі: І нормальні пологи та І штучний аборт, що ускладнився субінволюцією матки. Проведено родорозрішення методом кесаревого розтину з послідуючою екстірпацією матки без придатків. Назвіть причину вибору тактики ведення: 
+Локалізація пухлини та її величина  
-Вік роділлі   
-Ускладнений акушерські анамнез   
-Тривалий безводний період  
-Високе стояння голівки  

#Першороділля 28 р. з пре еклампсією тяжкого ступеня, розміри тазу 25-28-31-21 см. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка у порожнині малого тазу. Серцебиття плода не вислуховується. Приступ еклампсії. Вагінально: відкриття малого вічка повне, голівка у вузький частині малого тазу. Тактика ведення пологів:  
+Плодоруйнівна операція  
-Кесарів розтин   
-Вакуум-екстракція плода   
-Стимуляція пологової діяльності  
-Провести пологи звичайним шляхом  

#Жінка народила дитину масою 4200 г. Перинеотомія ускладнилась розривом 
	промежини ІІ ступеня. Що при цьому залишилось неушкодженим:  
+Сфінктер прямої кишки  
-М’язи тазового дна  
-Шкіра промежини  
-Слизова оболонка піхви   
-Задня спайка  

#Що являється межею між великим і малим тазом:  
+Безіменна лінія, мис  
-Клубова кістка  
-Безіменна лінія  
-Гребінь лобкової кістки  
-Передня нижня ость  

#Про що говорить відношення спинки плода до передньої чи задньої стінки матки:  
+Вид позиції  
-Членорозміщення  
-Передлежання   
-Позиція   
-Вставлення   

#Яке з’єднання кісткового тазу являється рухомим:  
+Крижово-куприкове зчленування  
-Лобкове з’єднання  
-Куприково-повздошній суглоб  
-Куприкові кістки  
-Стегновий суглоб   

#Що визначає відношення осі плода до осі матки:  
+Положення плода   
-Членорозміщення плода   
-Передлежання плода  
-Позиція плода  
-Вид позиції  

#Скільки площин визначають в жіночому тазу?  
+Чотири  
-Три  
-Два   
-П’ять  
-Одну  

#Вагітна 32 р. поступила в пологове відділення в зв’язку з загрозою передчасних пологів в терміні 32 тиж. Який із перелічених засобів необхідно ввести з метою профілактики респіраторного дистрес синдрому:  
+Дексаметазон, бетаметазон  
-Преднізолон   
-Антибіотики   
-Спазмолітики   
-Препарати заліза   

#В якій послідовності відбувається розкриття шийки матки у першонароджуючої:  
+Розкриття внутрішнього вічка, згладжування шийки матки, розкриття зовнішнього вічка  
-Згладжування шийки матки, розкриття внутрішнього вічка, розкриття зовнішнього вічка  
-Розкриття зовнішнього вічка, розкриття внутрішнього вічка, згладжування шийки матки, 
-Згладжування шийки матки, розкриття зовнішнього вічка, розкриття внутрішнього вічка, 
-Зовнішнє вічко розкривається одночасно з внутрішнім   

#Скільки періодів пологів розрізняють:  
+Три   
-Чотири   
-П’ять   
-Два   
-Один   

#Назвіть третій момент біомеханізму пологів при передньому виді потиличного 
	передлежання:  
+Розгинання голівки   
-Згинання голівки  
-Додаткове згинання   
-Внутрішній поворот голівки потилицею до лона  
-Внутрішній поворот голівки потилицею до крижів  

#При передньому виді потиличного передлежання голівка прорізується:  
+Малим косим розміром   
-Великим косим розміром   
-Середнім косим розріром   
-Прямим косим розрізом   
-Вертикальним косим розрізом  

#Що являється провідною точкою при передньому виді потиличного передлежання:  
+Мале тім’ячко  
-Велике тім’ячко  
-Середина сагітального шва  
-Середина лобного шва   
-Підборіддя  

#Який фізіологічний об’єм крововтрати в третьому періоді пологів:  
+Не більше 0,5\% від маси тіла  
-Не більше 1\% від маси тіла  
-Не більше 3\% від маси тіла  
-Не більше 2\% від маси тіла  
-Не більше 5\% від маси тіла  

#У повторнонароджуючої через 6 год. активної пологової діяльності відійшли 
	навколоплодові води. При внутрішньому дослідженні: шийка матки згладжена, розкриття вічка до 8 см, плодовий міхур відсутній, в піхві визначаються ніжки плода. Який характер передлежання:  
+Повне ножне передлежання  
-Невповне ножне передлежання  
-Тазове передлежання   
-Неповне тазове передлежання   
-Колінне передлежання  

#Ручну допомогу при Цов’янову І починають надавати:  
+З моменту прорізування сідниць  
-Після прорізування сідниць  
-Після народження плода до нижніх кутів лопаток  
-Після народження тулуба   
-Після народження до пупка  

#В сучасному акушерстві операції вибору при ніжному передлежанні є:  
+Кесарів розтин  
-Ручна допомога по Цов’янову І  
-Ручна допомога по Цов’янову ІІ  
-Екстракція плода за тазовий кінець  
-Екстракція плода за ніжку  

#Яким розміром прорізується голівка при лицевому передлежанні:  
+Вертикальним   
-Малим косим   
-Прямим   
-Середнім косим   
-Великим косим   

#Що являється особливістю біомеханізму пологів при розгинальних передлежаннях:  
+Розгинання голівки та утворення заднього виду  
-Згинання голівки   
-Додаткове згинання голівки   
-Низьке поперечне стояння стріловидного шва  
-Високе пряме стояння голівки  

#Що являється найбільш частою причиною макросомії:  
+Цукровий діабет І тип  
-Переношування вагітності  
-Ожиріння   
-Підлітковий вік першонароджуючої   
-Спадкові хворобі   

#Як змінюється ШОЕ під час вагітності:  
+Збільшується   
-Зменшується   
-Не змінюється   
-Незначно збільшується  
-Незначно  зменшується  

#Де у плода знаходиться чиста артеріальна кров:  
+У вені пуповини   
-У черевному відділі аорти   
-У легенях плода   
-У печінковій вені   
-У стегновій артерії   

#У породіллі на 3 добу післяпологового періоду з’явились скарги на підвищення 
	температури до 38,2?, біль унизу живота, гнійні виділення з піхви, слабкість. Об’єктивно: пульс – 98/хв.., АТ-120/80 мм рт.ст., шкіра бліда, живіт м’який, неболючий. Дно матки на 1 поперечний палець нижче пупка. Матка м’якувата при пальпації, болюча. При піхвовому дослідженні - відкриття шийки матки до 3 см, виділення гнійні, в помірній кількості. Матка	 збільшена до 17 тижнів вагітності. Вкажіть попередній діагноз:  
+Післяпологовий гострий ендометрит   
-Післяпологовий сальпінгоофорит  
-Післяпологовий тромбофлебіт  
-Післяпологовий параметрит   
-Післяпологовий пельвіоперитоніт  

#Через 10 хв. після народження посліду почалась значна кровотеча зі згустками крові із статевих шляхів.  Послід і пологові шляхи цілі. Матка при пальпації м’яка, дрябла, погано скорочується. Дно матки на 2 поперечні пальці вище пупка. Після введення утеротоніків кровотеча припинилась. Потім знову повторилась. Вкажіть причину кровотечі:  
+Гіпотонія матки   
-Розрив матки   
-ДВЗ синдром   
-Емболія навколо плодовими водами  
-Коагулопатія   

#У вагітної раптово з’явилась кровотеча із статевих шляхів до 200 мл. Вагітність 37 тижнів, положення плода поздовжнє, головне передлежання, голівка над входом в малий таз. При піхвовому дослідженні: канал шийки матки пропускає поперечній палець, у внутрішньому вічкі і навколо нього через склепіння пальпу-ється губчата тканина. 
	Назвіть причину кровотечі:  
+Передлежання плаценти   
-Загроза передчасних пологів   
-Передчасне відшарування плаценти  
-Ерозія шийки матки  
-Низьке прикріплення плаценти  

#Вагітна в терміні 35 тиж. скаржиться на головний біль. АТ – 160/100 мм рт.ст. Аналіз сечі в нормі. Набряків немає. З 16 років визначає підвищення АТ. Визначте діагноз:  
+Гіпертонічна хвороба   
-Прееклампсія легкого ступеня   
-Прееклампсія середнього  ступеня  
-Астеноневротичний синдром   
-Епілепсія   

#В ЖК звернулась вагітна 37 тиж. з генералізованими набряками. АТ 170/120 мм рт.ст. Протеінурія 4 г/л. Гіпотрофія плода. Яка патологія сприяла такому стану:    
+Прееклампсія тяжкого ступеню  
-Гіпертонічна хвороба   
-Прееклампсія середнього  ступеня  
-Еклампсія   
-Хронічний пієлонефрит   

#Вагітна 40 тиж. Об’єктивно: АТ – 180/120 мм рт.с.т., пологова діяльність відсутня. Набряки нижніх кінцівок, стінки живота та обличчя. Головний біль, порушення зору. Вдома були напади судом. Почата терапія ефекту на дала. Назвіть послідуючу тактику введення вагітної:  
+Кесарів розтин   
-Розпочати седативну терапію  
-Розпочати інфузійну терапію  
-Провести стимуляцію пологової діяльності  
-Нагляд в умовах інтенсивної терапії  

#У вагітної 40 тиж. при огляді зліва від пупка пальпується голівка плоду, прослуховується 
	серцебиття до 150 уд./хв.. Вкажіть положення плода:  
+Поперечне положення, І позиція  
-Косе положення, І позиція   
-Поперечне положення, ІІ позиція   
-Тазове положення   
-Колінне положення   

#Роділля 40 тиж., положення плода поздовжнє, голівка притиснута до входу в малий таз, розміри тазу – 25-28-30-18. Індекс Соловойова 14. діагональна кон’югата 10,5. Яка форма кісткового тазу:  
+Простий плоский   
-Поперечнозвужений  
-Плоскорахітичний   
-Таз нормальних розмірів  
-Загальнорівномірнозвужений  

#Першонароджуюча скаржиться на постійну локальну біль в області дна матки, що 
	виникла з початком пологової діяльності, кров’янисті виділення зі статевим шляхів. 
	Серцебиття плода приглушене – 140 уд./хв.. За даними УЗД плацента розміщена в попередній стінці з переходом на дно. Яке ускладнення виникло у жінки:  
+Передчасне відшарування  нормально розташованої плаценти  
-Загроза розриву матки   
-Разрив матки, що розпочався  
-Дискоординована пологова діяльність   
-Емболія навколоплодовими водами  

#У повторновагітної жінки 25 р. з тяжкою формою інсулінозалежного діабету настало 
	передчасне повне відшарування плаценти. При кесаревому розтині визначається 
	наявність по лівому ребру матки, передній і задній стінки зліва масивні крововиливи. 
	Матка має мармуровий вид синюшно-багрового кольору. В черевній порожнині до 200 мл геморагічної рідини.    Назвіть ускладнення, що виникло:  
+Матка Кувелера  
-Гіпотонія матки   
-Геморагічний шок  
-Емболія навколо плодовими водами  
-ДВЗ синдром  

#До акушерки ФАПу звернулась жінка зі скаргами на нездужання, нудоту, блювання 1 раз 	на добу, сонливість, затримку місячних до 2 міс. При обстеженні: ціаноз слизової піхви та 	шийки матки. Матка збільшена в розмірі до 8 тиж., м’яка, особливо в області перешийка, під час пальпації стала більш щільною, неболюча. Придатки не пальпуються, виділення 
	слизові.    Вкажіть  ймовірний діагноз:  
+Вагітність 8 тиж.  
-Фіброміома матки   
-Позаматкова вагітність   
-Гастрит  
-Дисфункція яєчників  

#Вагітна 25 р. поступила в стаціонар зі скаргами на біль внизу живота, кров’янисті 
виділення зі статевих шляхів. Об’єктивно: матка м’яка, збільшена до 9 тиж.вагітності, 
	цервікальний канал пропускає 1 палець. У зовнішньому вічку пальпується частини 
	ембріональної тканини. Яке лікування необхідно провести:  
+Інструментальна ревізія порожнини матки   
-Нагляд за хворою   
-Призначення гормонів   
-Гемостатична терапія   
-Призначення пролонгуючих  вагітність препаратів  

#У роділлі під час пологів з активною пологовою діяльністю положення плода поздовжнє, 
	І позиція, задній вид, головне передлежання. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 150 
	уд./хв.. При дослідженні: шийка матки згладжена, відкриття 6 см, передлежіть голівка, 
	визначається корінь носа, надбрівні дуги ближче до лона, позаду – передній кут великого
	 тім’ячка. Вкажіть передлежання плода:   
+Лобне передлежання   
-Лицьове передлежання   
-Передньоголовне передлежання   
-Тазове передлежання   
-Колінне передлежання   

#Вагітна 40 тиж. І пологі, ІІ період. Народився хлопчик масою 2400 г, зріст 48 см. При пальпації матки виявлено ще один живий плід. Положення ІІ плода поперечне, голівка зліва. Відкриття шийки матки повне, плодовий міхур цілий. Вкажіть тактику послідуючого ведення пологів:  
+Амніотомія, класичний поворот плода на ніжку  
-Кесарів розтин   
-Амніотомія, консервативний метод ведення пологів  
-Амніотомія, стимуляція пологової діяльності  
-Вичікувальна тактика   

#Вагітна в терміні 8-9 тиж скаржиться на блювання до 15-17 разів на добу, значну 
	слинотечу. За 2 тижні зменшила вагу на 10 кг. АТ 100/60 мм рт.ст. , пульс – 110/хв.., шкіра суха, бліда. Вагітна психічно лабільна. Діурез знижений. Вкажіть ймовірний діагноз:  
+Тяжка форма блювання  
-Рвота вагітної середньої тяжкості  
-Хвороба Боткіна   
-Харчова токсикоінфекція   
-Рвота вагітної легкого ступеню  

#Вагітна звернулась в ЖК 37 тиж. вагітності. Об’єктивно: вагітна низького росту, є невелике викривлення гомілок, виражений поперековий лордоз. Розміри тазу: 26-26-31-17. Індекс Соловйова – 16. Ромб Михаеліса – вертикальний розмір – 8 см, горизонтальний – 9 см. Мис досяжний. Діагональна кон’югата 10 см. Вкажіть форму вузького тазу:  
+Плоскорахітичний таз  
-Простий плоский таз  
-Поперечнозвужений таз  
-Загальнорівномірнозвужений таз  
-Косозміщений таз  

#Вагітна 35иж., стан тяжкий. Скарги на головний біль, порушення зору., миготіння 
	“мушок” перед очима. Об’єктивно: генералізований набряк, АТ 180/120 мм рт.ст. Зненацька з’явились фібрілярні посмикування м’язів обличчя. Тонічні судоми. Дихання зупинилось. Через 1 хв. дихання відновилось, з рота - значна кількість піни. Амнезія. В аналізі сечі: білок 7 г/л. вкажіть ймовірний діагноз:  
+Еклампсія   
-Гіпертонічний криз   
-Епілепсія  
-Черепно-мозкова травма  
-Пре еклампсія тяжкого ступеня  

#При огляді плаценти, що народилась, встановлено наявність дефекту 2х3 см. Кровотечі немає. Визначте тактику ведення породіллі:  
+Ручна ревізія порожнини матки   
-Нагляд за породіллею  
-Призначення уретотонічних препаратів  
-Інструментальна ревізія порожнини матки   
-Зовнішній масаж матки  

#До акушерки ФАПу звернулася жінка  зі скаргами на затримку менструації, ниючий біль внизу живота та крижах. Об’єктивно: матка збільшена до 8 тиж., шийка матки вкорочена, вічко трохи відкрите, виділення скудні, сукровичні. Визначте діагноз:  
+Загроза самовільного викидня   
-Аборт в ходу   
-Фіброміома матки  
-Дисфункція яєчників   
-Міхуровий занесок  

#Повторнонароджуюча 26 років, перейми почалися 10 год. тому. Через 2 год. відійшли 
	навколоплодові води. Положення плода поздовжнє, головне передлежання, обвід 
	живота  100 см, ВСДМ – 40 см. Перейми через кожні 4-5 хв., по 25 сек. шийка матки 
	згладжена, відкриття вічка 4 см. Плодовий міхур відсутній. Голівка плода притиснута до входу в малий таз. Яке ускладнення виникло:  
+Первинна слабкість пологової діяльності  
-Вторинна слабкість пологової діяльності   
-Клінічно вузький таз  
-Дискоординована пологова діяльність   
-Передчасне відходження навколо плодових вод  

#У породіллі масивна кровотеча після народження двійні. Дитяче місце та пологові шляхи цілі. Дно матки вище пупка, матка при пальпації м’яка, не реагує на введення 
скорочуючих  матку засобів. Вкажіть найбільш вірогідну причину кровотечі:  
+Атонія матки  
-Гіпотонія матки  
-Розрив матки   
-Розрив шийки матки   
-Затримка додаткової дольки плаценти  

#ІІ період І пологів: при бімануальному дослідженні шийка матки розкрита повністю, 
	навколо плодовий міхур відсутній, передлежить голівка, що повністю заповнює крижову западину, сідничні ості не визначаються. При потугах промежина випинається. Визначте знаходження голівки:  
+В площині виходу малого тазу  
-Малим сегментом площині входу  
-Великим сегментом площині входу  
-В площині широкої частини малого тазу   
-В площині вузької частини малого тазу  

#Першовагітна звернулась в жіночу консультацію з приводу вагітності 10 тиж. зі скаргами на задишку, серцебиття, швидку втомлюваність. На диспансерному обліку у кардіолога з діагнозом: “Ревматизм, активна фаза, ревмокардит. Комбінована митральна вада 	серця з  перевагою стенозу. Порушення кровообігу в ІІ-а стадії”. Який план ведення пацієнтки:  
+Переривання вагітності за медичними показаннями   
-Амбулаторне лікування   
-Штучне переривання вагітності   
-Госпіталізація в терміні до 12 тижнів, 26-28, 36-37 тиж.  
-Переривання вагітності в пізньому терміні  

#В жіночу консультацію звернулась вагітна з доношеною вагітністю: положення плода 
	поздовжнє, головне передлежання, голівка притиснута до входу в малий таз. ОЖ – 100 
	см, ВСДМ – 35 см. Визначте передбачувану масу плода по формулі Лєбєдєва:   
+3500 г  
-2800 г  
-4500 г  
-2500 г  
-4000 г  

#У терміні вагітності 40-41 тиж. жінка народила дитину масою 4300 г. Пологи перші. У новонародженого діагностовано внутрішнь-очерепну пологову травму. Які заходи лікування  застосовують на І стадії перебігу внутрішньочерепної травми:  
+Всі перераховані  
-Оксигенотерапія   
-Інфузійна терапія   
-Спокій   
-Препарати, що зменшують судомну готовність мозку  

#У роділлі 40 р. з доношеною вагітністю, відійшли навколоплодові води  8 год. тому. При вагінальному дослідженні: виявлено фіброматозний вузол, який виходить з передньої стінки нижнього сегменту матки, що заповнює порожнину малого тазу. Голівка плода знаходиться високо. В анамнезі: І нормальні пологи та І штучний аборт, що ускладнився субінволюцією матки. Проведено родорозрішення методом кесаревого розтину з послідуючою екстірпацією матки без придатків. Назвіть причину вибору тактики ведення: 
+Локалізація пухлини та її величина  
-Вік роділлі   
-Ускладнений акушерські анамнез   
-Тривалий безводний період  
-Високе стояння голівки  

#Першороділля 28 р. з пре еклампсією тяжкого ступеня, розміри тазу 25-28-31-21 см. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка у порожнині малого тазу. Серцебиття плода не вислуховується. Приступ еклампсії. Вагінально: відкриття малого вічка повне, голівка у вузький частині малого тазу. Тактика ведення пологів:  
+Плодоруйнівна операція  
-Кесарів розтин   
-Вакуум-екстракція плода   
-Стимуляція пологової діяльності  
-Провести пологи звичайним шляхом  

#Жінка народила дитину масою 4200 г. Перинеотомія ускладнилась розривом 
	промежини ІІ ступеня. Що при цьому залишилось неушкодженим:  
+Сфінктер прямої кишки  
-М’язи тазового дна  
-Шкіра промежини  
-Слизова оболонка піхви   
-Задня спайка  

#Пацієнтка 20 років звернулася до жіночої консультації зі скаргами на затримку 
	менструації протягом 2-х місяців, зміни апетиту, нудоту. Лікарем встановлено вагітність 
	7-8 тижнів. Який документ оформляється при взятті на облік по вагітності?  
+ Індивідуальна карта вагітної і породіллі  
-Обмінна карта   
-Амбулаторна карта  
-Історія пологів   
-Контрольна карта диспансерного спостереження  

#Акушерка жіночої консультації пояснює першовагітній Н., як часто необхідно з’являтись на прийом. Кількість відвідувань жіночої консультації при фізіологічному перебігу вагітності складає:  
+ 10-12 відвідувань  
-28-30 відвідувань  
-18-20 відвідувань  
-15 відвідувань  
-13-14 відвідувань  

#Молода жінка планує народити дитину. Вона цікавиться у акушерки, коли вагітна жінка повинна стати на облік у жіночій консультації. Що має відповісти акушерка пацієнтці?  
+ До 12 тижнів вагітності  
-У будь-якому терміні вагітності  
-До 30 тижнів вагітності  
-До 20 тижнів вагітності  
-Після 12 тижнів вагітності  

#Вагітна 25 років звернулась в жіночу консультацію для взяття на облік. Акушерка 
	виміряла зовнішні розміри тазу і з’ясувала, що вони нормальні. Які розміри тазу у жінки? 
+25-29-30-20  
-25-27-27-18  
-24-26-29-18  
-23-26-27-16  
-26-28-30-18    


#При огляді шийки матки у дзеркалах акушерка побачила, що шийка конічної форми,рожевого кольору, зовнішнє вічко має круглу форму. Це свідчить про те, що жінка:    
+ Не народжувала  
-Літнього віку  
-Народжувала  
-Вагітна  
-Має захворювання шийки матки  

#Жінка 19 років звернулась до ФАПу. Акушерка з’ясувала, що у жінки затримка менструації 3 тижні. При огляді: ціаноз слизової оболонки піхви і шийки матки, матка збільшена, розм’якшена в ділянці перешийка, асиметрична. Ці зміни акушерка розцінила як:   
+ Ймовірні ознаки вагітності  
-Сумнівні ознаки вагітності  
-Достовірні ознаки вагітності  
-Порушення менструального циклу  
-Пухлину матки  

#Під час огляду вагітної акушерка встановила, що спинка плода розташована з лівого боку 	матки, над входом в малий таз пальпується щільна "балотуюча" частина. Визначте положення, позицію та передлежання плода.   
+ Поздовжнє положення, І позиція, головне передлежання  
-Поздовжнє положення, ІІ позиція, тазове передлежання  
-Поперечне положення, ІІ позиція, головне передлежання  
-Поздовжнє положення, І позиція, тазове передлежання  
-Поздовжнє положення, ІІ позиція, головне передлежання  

#Вагітна А., 24 роки, з’явилась на черговий прийом у жіночу консультацію. Акушерка 
	виміряла ВСДМ, ОЖ, провела аускультацію. Серцебиття плода 130 уд/ хв., вислуховується ліворуч нижче пупка і ближче до середньої лінії живота. Визначити позицію, вид позиції 
	та передлежання плода.   
+ І позиція, передній вид, головне                                                                                  
-І позиція, передній вид, тазове  
-ІІ позиція, передній вид, головне  
-І позиція, задній вид, тазове  
-ІІ позиція, задній вид, головне  

#Вагітній М., 31 рік, під час зовнішнього обстеження проведено вимірювання: ОЖ 
	дорівнює 90 см, ВСДМ дорівнює 30 см. Яка передбачувана маса плода?   
+2700 г  
-3100 г  
-3000 г  
-2900 г  
-2500 г   

#У першовагітної в терміні вагітності 38 тижнів 3 години тому почалися перейми, через 10 хвилин по 30-35 секунд. Положення плода поздовжнє, головне передлежання. Навколоплідні води не виливались. У якому періоді пологів перебуває роділля?   
+Перший період  
-Другий період  
-Передвісники пологів  
-Третій період  
-Загроза передчасних пологів  

#Акушерка спостерігає за роділлею у пологовій залі. Як часто треба вислуховувати серцебиття плода у ІІ періоді пологів?  
+Після кожної потуги  
-Кожні 5 хвилин  
-Після двох потуг  
-Після трьох потуг  
-Кожні 30 хвилин  

#Після завершення фізіологічних пологів породілля знаходиться в пологовій залі під 
	наглядом акушерки. Яка тривалість раннього післяпологового періоду?  
+ 2 години  
-3 години  
-6 годин  
-24 години  
-48 годин  

#В післяпологовому відділенні оглянуто породіллю К. При об’єктивному встановлено, що дно матки розміщено на рівні пупка, лохії кров’янисті. Вкажіть, для якої доби післяпологового періоду характерні такі дані?  
+ Першої  
-Другої  
-Третьої  
-Четвертої  
-П’ятої  

#У першонароджуючої Т., 20 років, народився хлопчик вагою 3200 г. Через 10 хв. при натисканні ребром долоні над лоном пуповина втягується в піхву. Яка ознака 
відокремлення плаценти була використана?   
+ Кюстнера- Чукалова  
-Альфельда  
-Довженко  
-Шредера  
-Клейна  

#У породіллі Н., 29 років, вагою 70 кг, ранній післяпологовий період. Акушерка стежить за 
	об’ємом крововтрати. Який об’єм крововтрати під час пологів є фізіологічним у даному випадку?  
+ 350 мл  
-400 мл  
-450 мл  
-500 мл  
-550 мл  

#Породілля А., 21 рік, народила живого доношеного  хлопчика вагою 3500 г. Стан 
	породіллі  задовільний, температура 36,7? С, лохії, кров’янисті в помірній кількості, 
	матка скорочується. Дитина здорова. Жінка цікавиться, коли її випишуть з пологового 
	будинку?  
+На 3 добу  
-Через 2 тижні  
-Через тиждень  
-На 10 добу  
-На 7 добу  

#На прийомі у жіночій консультації жінка повідомила, що остання менструація у неї була 03.07.2011 р. Вирахуйте передбачуваний термін пологів.  
+ 10.04. 2012 р  
-03.04.2012 р.  
-03.07.2012 р.  
-15.12. 2011 р.  
-25.10. 2012 р  

#До пологового будинку госпіталізовано жінку в терміні вагітності 37-38 тижнів. При 
	обстеженні акушерка з’ясувала: висота стояння дна матки -40 см. Над входом в малий таз визначається велика частина, що балотує, та багато дрібних частин. Вислуховується чітке серцебиття плода зліва нижче пупка 136 за 1 хв.,та праворуч вище пупка140 за 1 хв. 
	Про що йде мова?  
+ Багатоплідна вагітність  
-Гідроцефалія плода  
-Гігантський плід  
-Розгинальне передлежання  
-Тазове передлежання  

#У вагітної 35 тижнів, набряки ніг, рук, передньої черевної стінки.  АТ- 160/100 та 170/105 мм рт.ст., головний біль. В сечі- білок 3 г/л. Якою повинна бути тактика акушерки ФАПу після огляду вагітної?  
+Терміново госпіталізувати до пологового будинку  
-Призначити гіпотензивні препарати  
-Рекомендувати відвідати лікаря  
-Обмежити вживання рідини та солі  
-Призначити сечогінні препарати  

#Породілля К., 22 років, народила доношену дитину. Послід народився самостійно. При 
	огляді плаценти акушерка помітила відсутність її частки. Крововтрата 250 мл і триває. Яку допомогу повинна надати акушерка?  
+ Ручна ревізія порожнини матки і масаж на кулаці  
-Зовнішній масаж матки  
-Ввести окситоцин  
-Ввести дицинон  
-Налагодити інфузію 0,9 \% розчину натрію хлорида  

#Породілля виписана з пологового будинку на 3 добу. Стан жінки та дитини задовільний. 	Протягом якого часу акушерка повинна відвідати породіллю?  
+ Протягом 7 діб після виписки  
-Протягом 10 діб після виписки  
-Протягом 3 діб після виписки  
-Протягом 14 діб після виписки  
-Протягом місяця після виписки  

#У роділлі при веденні послідового періоду акушерка визначила, що затискач, який був 
	накладений на пуповину біля статевої щілини опустився приблизно на 10 см. Якій ознаці відокремлення плаценти це відповідає?  
+Альфреда  
-Довженко  
-Клейна  
-Мікуліча  
-Шредера  

#Першовагітна 20 років з інтенсивною родовою діяльністю. Скарги на головний біль, порушення зору, заторможеність. АТ 180/110 мм.рт. ст., набряки ніг, передньої черевної стінки. Голова плоду в порожнині малого тазу. Серцебиття плоду ясне, ритмічне 189 уд/хв.. Відкриття шийки матки повне. Яка тактика ведення пологів?  
+Накладання акушерських щипців  
-Кесарів розтин  
-Плодоруйнівна операція  
-Стимуляціяпологової діяльності  
-Консервативне ведення пологів з епізіотомією  

#Вагітна в терміні 36-37 тижнів, яка знаходиться на “Д” обліку в ж/к з приводу 
	прееклампсії, скаржиться на запаморочення, біль у животі, загальну слабкість. Об’єктивно: загальний стан середнього ступеню важкості, пульс 100 уд/хв., АТ 130/90 мм.рт.ст. Матка дуже болюча, напружена і асиметрична при пальпації. Серцебиття 180 	уд/хв., приглушене. Який імовірний діагноз?  
+Передчасне відшарування плаценти  
-Загроза розриву матки  
-Передчасні пологи  
-Передлежання плаценти  
-Провісники пологів  

#Вагітна М., 27 років, у терміні вагітності 33 тижнів, звернулась до ж/к зі скаргами на спрагу і швидку втомлюваність. Вага жінки за тиждень збільшилась на 600 г. При проведенні проби Мак-Клюра-Олдріча папула розсмокталась з а 30 хв. Про що свідчать виявлені заміни в організмі вагітної?  
+Підвищену гідрофільність тканин  
-Гіповолемію  
-Збільшення осмолярності плазми  
-Гіперволемію  
-Знижену гідрофільність тканин  

#До лікаря звернулася жінка зі скаргами на затримку менструацій до 7 місяців. Тест на 
	вагітність негативний. Про яке порушення менструального. циклу слід думати?  
+Аменорею  
-Олігоменорею  
-Оксоменорею  
-Дисменорею  
-Альгоменорею  

#У пологовий будинок поступила роділля 28 років, з надмірно сильною пологовою 
	діяльністю. При зовнішньому акушерському обстеженні виявлено: нижній сегмент матки 
	перерозтягнутий, болючий при пальпації, контракційне кільце на рівні пупка, матка 
	форми “піщаного годинника”. Розміри таза:  23-26-29-17см., ОЖ – 100 см., ВДМ – 39 см. 
	Тактика акушерки пологового відділення.  
+Покликати лікаря.  
-Ввести спазмолітика.  
-Заспокоїти пацієнтку.  
-Підключити крапельницю з кровозамінниками.  
-Ввести утеротоніки.  

#Роділля, 33 р., ріст 150 см. Розміри таза: 26-26-31-17 см. ОЖ-96 см. ВДМ-36 см. Голівка плода малим сегментом у вході в малий таз. Пологи тривають 36 год. Води відійшли 20 год. назад. Від кесаревого розтину жінка відмовилась. Потуги почалися 3 год. назад. 	Ознака Вастена – врівень. Серцебиття, рухи плода відсутні. Яку операцію краще всього 
	провести роділлі?   
+Краніотомію.  
-Кесарів розтин.  
-Декапітацію.  
-Зовнішньо-внутрішній поворот плода на ніжку.  
-Клейдотомію.  

#Вагітність шоста, 36 тиж. перші пологи, три аборти, один мимовільний аборт на 16-му 
	тиж., після чого двічі вишкрібали порожнину матки. 20 днів лежить у ВПВ з повторною 
	раптовою кровотечею серед ночі. Передлежить таз високо над входом в малий таз. При розгорнутій операційній  обережно лікарем проведено вагінальне дослідження. Виявлено: в піхві згустки  крові, розкриття шийки матки на 2 п/ пальці, перешийок повністю прикритий губчатою тканиною. Посилилась кровотеча.  
+Центральне передлежання плаценти.  
-Низьке прикріплення плаценти.  
-Бокове передлежання плаценти.  
-Крайове передлежання плаценти.  
-Передчасне відшаровування нармально прикріпленої плаценти.  

#Друга фаза менструального  циклу називається:   
+ Лютеїнова.     
-Овуляція.  
-Фолікулінова.    
-Естрогенна.  
-Фаза проліферації.  

#Передлежання плода – це:  
+ Розташування крупної частини плода щодо площини входу в таз.  
-Розташування спини плода щодо правого боку матки.  
-Відношення осі плода до вертикальної осі матки.  
-Співвідношення окремих частин плода.  
-Спинка плода обернена до лівого боку матки.  

#Маса доношеної дитини досягає:  
+ Понад 2500г  
-2000г  
-1,500г  
-3,000г  
-3,500г  

#Перший період пологів називається:  
+ Період розкриття.  
-Період згинання.  
-Послідовий період.  
-Прелімінарний період.  
-Ранній період.  

#Як називають жінку яка народжує?  
+ Роділля.  
-Хвора.  
-Вагітна.  
-Породілля.  
-Мати.  

#Визначте тривалість третього періоду пологів.  
+ 30 хвилин.  
-1 година.  
-5 – 10 хвилин.  
-2 години.  
-1,5 годин.  

#При поступленні вагітної до пологового будинку було встановлено головне передлежання плода, стріловий шов у правому косому розрізі, мале тім’ячко – зліва і до переду. Визначте позицію і вид плода.  
+  Перша позиція, передній вид.    
-Друга позиція, передній вид.    
-Перша позиція, задній вид.    
-Друга позиція, задній вид  
-Поперечне положення плоду.  

#Пологи – другі. Вилиття навколоплідних вод – дві години потому, відкриття шийки матки 7 – 8см. Визначте період пологів.  
+ Період розкриття шийки матки.  
-Період зганяння.  
-Післяродовий період.  
-Латентний період.  
-Ранній період.  

#Який препарат використовується для знеболювання пологів?  
+ Анальгін  50\% - 2мм.  
-Лазикс.  
-Апропин.  
-Гемодез.  
-Фізичний розчин.  

#Коли доцільно прикласти новонародженого до грудей після фізіологічних пологів?  
+Одразу після пологів.   
-У перші 2 години після пологів.  
-Через 12 годин після пологів.  
-У першу добу після пологів.  
-Одразу після початку лактації.    

#Вагітна 25 років, вагітність друга – 39 тижнів, поступила в пологовий будинок зі 
	скарженням на задишку та серцебиття. З 14 років страждає на: ревматизм, мітральний стеноз ІІ ступеня, недостатність кровообігу ІІ А ступеня. Визначте тактику ведення пологів.
+Пологи проводять під знеболюванням.   
-Кесарів розтин.  
-Накладання акушерських щипців.  
-Пологи ведуться без особливостей.  
-Плодоруйнівна операція.  

#Діагноз асфіксії новонароджених середнього ступеня може бути встановленим, якщо оцінка новонародженого за шкалою Апгар становить:  
+5 – 6 балів.   
-9 – 10 балів.  
-0 балів.  
-1 – 2 бали.  
-2 – 3 бали  

#Назвіть післяпологове захворювання  другого етапу поширення інфекційного процесу:   
+ Пельвіоперетоніт.   
-Язва.  
-Мастіт.  
-Перитоніт  
-Сепсис.  

#Яку операцію виконують при виявленому дефекті часточки посліду відразу після пологів? 
+  Ручну ревізію порожнини матки.    
-Амніотомію.  
-Ручне відокремлення посліду.  
-Масаж матки на кулаку.  
-Інструментальну ревізію порожнини матки.  

#Який симптом є діагностично значущим при клінічно вузькому тазі?   
+ Генкеля – Вастена.   
-Шредера.  
-Гентера.  
-Абуладзе.  
-Кюстнера – Чукалова.  

#Яку форму вузького таза відносять до поширених?   
+ Загальнорівномірнозвужений.   
-Кіфотичний.  
-Коксалгичний.  
-Остеомалятичний.  
-Таз карліц.  

#Другий період пологів триває понад один рік. Передбачувана маса плода 4,200(100г. 
	Розміри таза 25 – 28 – 31 – 20. Голівка притиснута до входу в малий таз. Мису не 
	досягнуто. Визначте тактику.  
+  Кесарів розтин.    
-Поворот плода на ніжку.  
-Плодлоруйнівна операція.  
-Накладання акушерських щипців.    
-Вакуум - екстракція.   

#Найпоширенішою причиною мимовільного аборту в ранні терміни є:   
+Гіпофункція жовтого тіла.   
-Травма.  
-Захворювання органів системи травлення.  
-Несумісність на резус – фактор.  
-Вади серця.  

#При встановлені діагнозу загрозливого розриву матки необхідно:  
+  Зупинити пологову діяльність.    
-Посилити пологову діяльність.  
-Залишити пологову діяльність на попередньому рівні.  
-Дати подихати кисню.  
-Вводити препарати крові.  

#Під час пологів трапився розрив промежини з ушкодженням стінки прямої кишки. Ваш діагноз?   
+ Розрив промежини ІІІ ступені.   
-Розрив промежини І ступені.  
-Розрив промежини ІІ ступені.  
-Травма промежини.  
-Розрив промежини ІV ступені.  

#Пологи другі. Таз нормальний. При піхвовому дослідженні: шийка матки розкрита на 
	9,0см, плодового міхура немає, визначаються надбрівні дуги, корінь носа, підборіддя, що розташовується праворуч до заду, Ваш діагноз.   
+ Лицеве передлежання, передній вид.   
-Лобове передлежання, задній вид.  
-Передньоголовне передлежання  
-Потиличне передлежання  
-Тазове передлежання.  

#Пологи другі, тазове передлежання. Після вилиття навколоплідних вод із піхви випала 
	непульсивна петля пуповини. Серцебиття плода відсутнє. Відкриття шийки матки 8 – 9см. Виберіть спосіб розродження.  
+ Плодоруйнівна операція.   
-Кесарів розтин.    
-Акушерські щіпці.  
-Витягання плода за пахвину складку.  
-Пособие по Цовьянову.  

#Вагітна 22 років, Термін 24 - 25 тижнів. Виникла біль у попереку, озноб, підвищення 
	температури тіла до 39(С. У крові: лейкоцити – 15,5х109/л. У сечі: білок – 0,06г/л,лейкоцити 2 – 4 в полі зору, бактеріурія.  
+Гострий пієлонефрит.   
-Цистіт.  
-Прееклампсія.  
-Бактеріурія.  
-Цукровий діабет.  

#Вагітність протипоказана при:  
+Ваді серця в стадії декомпенсації.   
-Пієлонефриті.  
-Гіпотонії.  
-Ревматизмі.  
-Цукровий  діабеті.  

#Пологи вважаються передчасними, якщо вони виникають в строки:  
+23 – 37 тижнів.   
-20 – 30 тижнів.  
-До 12  тижнів.  
-38 - 41 тиждень.  
-41 - 42 тижні.  

#Акушерка проводить спеціальні методи обстеження плода. Назвіть метод, яким вона 
	визначить діагональну кон’югату:                   
+Вагінальний огляд  
-Зовнiшнє обстеження  
-Цитологічне обстеження  
-Кольпоскопiчне обстеження  
-Огляд в дзеркалах  

#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  

#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  

#Яке ускладнення у пологах має такі клінічні прояви: „кинжальний” біль у животі, 
	припинення пологової діяльності, шок, частини плода пальпуються під черевною 
	стінкою?      
+ Розрив матки    
-Передчасне відшарування плаценти    
-Передлежання плаценти    
-Розрив  шийки матки    
-Розрив лобкового симфізу    

#Як змінюється рівень гемоглобіну крові при важкій формі раннього гестозу?  
+ Знижується  
-Не змінюється  
-Суттєво не змінюється  
-Підвищується  
----  

#Яке ускладнення зустрічається найчастіше у випадку поперечного положення плоду?    
+ Випадіння дрібних частин плоду    
-Слабість пологової діяльності    
-Розрив матки     
-Кровотеча з піхви    
-Сечостатеві нориці    

#Яку тактику обирають для розродження вагітної із прееклампсією легкого ступеня?  
+ Вичікувальну  
-Активну  
-Кесарів розтин  
-Вакуум-екстракція  
-Акушерські  щипці  

#У вагітної з діагнозом - передлежання плаценти, раптово почалася кровотеча. Що 
	повинна зробити акушерка в першу чергу?  
+ Негайно викликати лікаря    
-Визначити групу крові  
-Ввести кровоспинні препарати  
-Холод на низ живота  
-Ввести скоротливі засоби  

#Що є основною причиною виникнення анемії під час вагітності?     
+ Підвищене використання заліза плодом  
-Шлунково-кишкова кровотеча     
-Надмірне руйнування еритроцитів  
-Нестача в організмі вітаміну В12    
-Порушення всмоктування заліза  

#Який медикаментозний засіб потрібно ввести для профілактики кровотечі наприкінці 
	другого періоду пологів (при прорізуванні голівки плода)?    
+ Метилергометрин  
-Фолікулін  
-Промедол  
-Но-шпа    
-Сигетин  

#У породіллі в ранньому післяпологовому періоді почалась кровотеча. Тонус матки 
	знижений. Яку долікарську допомогу повинна надати акушерка?  
+ Зовнішній масаж матки, міхур з льодом     
-Масаж матки на кулаці, міхур з льодом    
-Введення уретонічних засобів в/в, масаж матки на кулаці    
-Накладання клемів за методом Бакшеєва, зовнішній масаж матки    
-Ручне обстеження порожнини матки, масаж матки на кулаці    

#Вкажіть тактику ведення вагітної при аборті в ходу в ранні терміни.    
+ Вишкрібання порожнини матки    
-Призначення спазмолітиків    
-Накладання шва на шийку матки    
-Призначення гормонотерапії    
-Призначення седативної терапії  

#Ваша тактика при затримці частки плаценти у матці за умови самостійного ведення пологів:    
+ Виконати ручну ревізію матки, масаж    
-Оглянути родові шляхи    
-Виконати зовнішній масаж матки    
-Ввести ліки, що скорочують м’язи матки    
-Виміряти АТ    

#Яка тактика при кровотечі в послідовому періоді при невідшарованій плаценті?    
+ Ручне відокремлення плаценти    
-Підшкірно метилергометрин    
-Масаж матки через передню черевну стінку    
-Видалення плаценти кюреткою    
-Притиснення черевної аорти    

#Яким шляхом проводять родорозрішення при центральному передлежанні плаценти?  
+ Кесарів розтин    
-Шкірно-головні щипці    
-Консервативно, після зупинки кровотечі  
-Накладання акушерських щипців    
-Витягнення плоду за тазовий кінець    

#Яку допомогу необхідно надати породіллі при виникненні лактостазу?    
+ Зціджувати молоко у режимі годування дитини    
-Ввести знеболюючі засоби    
-Перебинтувати молочні залози    
-Прикласти холод до молочних залоз    
-Зробити зігріваючий компрес    

#У роділлі з вузьким тазом  виникла загроза розриву матки. Оберіть правильну тактику.  
+ Зняти пологову діяльність    
-Акушерські щипці    
-Кесарів розтин    
-Стимуляція пологової діяльності     
-Епізіотомія    

#Ви здійснюєте спеціальне гінекологічне дослідження. При огляді вульви визначаєте, що вивідні протоки бартолінових залоз розміщені з кожної сторони від ходу в піхву і 
	відкриваються в нормі.   
+На 5 і 7 годинах умовного циферблату  
-На 3 і 9 годинах умовного циферблату  
-На 4 і 8 годинах умовного циферблату  
-На 6 і 12 годинах умовного циферблату  
-На 1 і 11 годинах умовного циферблату  

#Першим прийомом Леопольда визначено, що в дні матки розміщена крупна, щільна, 
	балотуючи частина плода, третім прийомом над входом в таз визначається частина плода м’якуватої консистенції, нездатна до балотування. Яке положення діагностовано.  
+Поздовжнє   
-Тазове   
-Поперечне   
-Головне   
-Косе.  


#При дослідженні роділлі четвертим прийомом Леопольда встановлено, що пальці можна підвести під голівку і кінчики пальців сходяться. Ваш висновок.  
+Голівка над входом в малий таз   
-Голівка притиснута до входу в малий таз   
-Голівка в порожнині малого тазу   
-Голівка малим сегментом у вході в малий таз   
-Голівка великим сегментом у вході в малий таз.  

#Вагітна 26 років з’явилась на черговий прийом в жіночу консультацію. Дана вагітність І. Сьогодні зранку вперше відчула рухи плода. При обстеженні дно матки на два поперечника пальця нижче пупка, ВСДМ-16 см. Визначіть термін вагітності за висотою стояння дна матки.  
+20 тижнів   
-24 тижнів   
-16 тижнів   
-28 тижнів   
-30 тижнів.  

#При зовнішньому акушерському обстеженні роділлі визначено, що голівка розміщена на 
	ширину 4 поперечників пальців над симфізом.  Ваш висновок.  
+Голівка притиснута до входу в малий таз   
-Голівка малим сегментом у вході в малий таз   
-Голівка великим сегментом у вході в таз   
-Голівка в порожнині малого тазу   
-Голівка над вхлдлм в таз.  

#Вимірювання додаткових розмірів тазу здійснюється всім вагітним якщо:  
+Основні розміри тазу не відповідають нормі   
-Всім вагітним при взятті на облік   
-Всім вагітним в ІІІ-му триместрі вагітності   
-Всім вагітним з обстеженим акушерським анамнезом   
-По бажанню вагітної жінки.  

#Жінка 19 років звернулась до акушерки ФАПу зі скаргами на ранкову блювоту, 
	запаморочення. Остання менструація 1 місяць тому. При бімануальному дослідженні встановлено, що матка збільшена до розмірів курячого яйця. Ваш попередній діагноз.  
+Вагітність 5-6 тижнів   
-Вагітність 7-8 тижнів   
-Вагітність 9-10 тижнів   
-Вагітність 11-12 тижнів   
-Пухлина матки.  

#При зовнішньому акушерському обстеженні першовагітної жінки встановлено: дно матки 
	розміщено посередені між пупком і мечеподібним відростком, ВСДМ-28см, ОЖ-80см. Серцебиття плода ясне, ритмічне 140 ударів за хвилину, справа нижче пупка. Ваш діагноз.  
+Вагітність І, 32 тиж   
-Вагітність І, 28 тиж   
-Вагітність І, 30 тиж   
-Вагітність І, 24тиж   
-Вагітність ІІ, 26 тиж   

#Вагітна жінка 17 років стверджує, що остання менструація відбулась 14 липня. Обчисліть дату очікуваних пологів.  
+21 квітня   
-27 квітня   
-21 травня   
-21 березня   
-14 березня.  

#Вагітна 26 років звернулась до акушерки пологового будинку зі скаргами на ниючі болі в ділянці крижів, нерегулярні, короткочасні скорочення матки. Вагітність перша 37-38 	тижнів. Дані піхвового дослідження : шийка матки до 2 см відхилена до заду, зовнішнє 
	вічко закрите. Ваш попередній діагноз.  
+Вагітність І, 37-38тиж, Провісники пологів   
-Вагітність І, 37-38 тиж, Пологи І, І період, латентна фаза   
-Вагітність І, 37-38 тиж, Пологи І, І період, активна фаза   
-Вагітність І, 37-38 тиж, Пологи І, ІІ період пологів,    
-Вагітність І, 37-38 тиж.  

#Повторновагітна 30 років з доношеною вагітністю жаліється на відходження 
	навколоплідних вод. Пологової діяльності немає. Голова плода притиснута до входу в 
	малий таз. Серцеві тони ясні, ритмічні 132уд/хв. Яке дослідження слід виконати для складання плану ведення пологів.  
+Провести піхвове дослідження   
-Виміряти висоту стояння дна матки   
-Виміряти окружність живота   
-Провести зовнішнє акушерське дослідження   
-Виміряти обвід променево - зап’ясткового суглоба.  

#Першовагітна 21 року госпіталізована в пологовий будинок з активною родовою 
	діяльністю, що почалась 4 години тому. Перейми по 30-35 секунд через 5-7 хвилин, 
	середньої сили. Піхвове дослідження: шийка матки згладжена, вкорочена до 1 см, 
	розкриття до 5 см. Ваш попередній діагноз.  
+Вагітність І, Пологи І, І період, активна фаза   
-Вагітність І, Пологи І, І період, латентна фаза   
-Вагітність І, Провісники пологів   
-Вагітність І, 37-38 тиж, Пологи І, І період пологів   
-Вагітність І., 37-38 тиж.  

#Повторнородяча перший період пологів триває 6 годин. Через 15 хвилин після піхвового дослідження злились прозорі навколоплідні води у помірній кількості. Ваші першочергові дії.  
+Провести аускультацію серцебиття плода   
-Провести пальпацію живота роділлі 3 та 4 прийомами   
-Провести пальпацію живота 1 та 2 прийомами   
-Провести піхвове дослідження   
-Провести профілактику внутрішньоутробної гіпоксії плода.  

#Роділля в другому періоді родів. Зовнішніми прийомами голівка не визначається. Акушерка використала прийом Піскачека, вказівний палець наштовхнувся на голівку. Ваш  висновок.  
+Голівка плода у вузький частині малого тазу   
-Голівка плода над входом у малий таз   
-Голівка плода малим сегментом у вході в малий таз   
-Голівка плода великим сегментом у вході в малий таз   
-Голівка плода в широкій частині порожнини малого тазу.  

#Другий період пологів в головному передлежанні. Народилась потилиця. Першочергові дії акушерки.  
+Припинити потуги, звільнити тім’яні горби, захопити рукою голівку  
-Припинити потугу, здійснювати запозичення тканин   
-Запропонувати роділлі дихати відкритим ротом   
-Запропонувати роділлі потужитися   
-Запобігати передчасному розгинанню голівки.  

#Третій період родів. Дно матки відхилилось вправо і піднялось вище пупка. Лігатура 
	накладена на пуповину у статевої щілини опустилась на 8-10 см від вульварного кільця. Для того щоб переконатись що плацента відшарувалась акушерка повинна:  
+Визначити ознаку Кюстнера-Чукалова   
-Визначити ознаку Шредера   
-Визначити ознаку Альфельда   
-Виміряти артеріальний тиск   
-Провести контрольну тракцію на пуповину.  

#Третій період пологів. Роділля дала проінформовану письмову згоду відносно активної тактики ведення третього періоду пологів. З першої хвилини після народження плода акушерка діє наступним чином:  
+Вводить внутрішньом’язево 10 од. окситоцину   
-Проводить масаж дна матки через передню черевну стінку   
-Перетискає та перерізає пуповину   
-Проводить тракцію за пуповину   
-Здійснює катетеризацію сечового міхура.  

#Третій період пологів. Ознаки Кюстнера-Чукалова, Клейна, Альфельса позитивні. Після поту жування плацента не народжується. Акушерська тактика:  
+Використовувати зовнішні прийоми виділення посліду   
-Використовувати ручне відокремлення плаценти і виділення посліду   
-Очікувати 30 хвилин до завершення ІІІ періоду пологів   
-Надати наркоз   
-Запропонувати роділлі потужитися.  

#Послід народився. Огляд посліду розпочинають з:  
+Материнської поверхні плаценти   
-Плодової поверхні плаценти   
-Огляду оболонок   
-Виявлення обірваних судин, які відходять від краю плаценти   
-Вимірювання і зважування плаценти.  

#Породілля 20 років. Пологі перші, неускладнені. Третя доба післяпологового періоду. Стан задовільний, температура 36,7, PS76уд/хв., АТ- 115/60мм.рт.ст. Живіт м’який безболісний. Дно матки на три пальці нижче пупка. Молочні залози помірно нагрублі, соски чисті. Який характер лохій слід очікувати у даної породіллі?  
+Lochia rubra   
-Lochia flava   
-Lochia alba   
-Lochia serosa   
-Lochiaometra.  

#До акушерки ФАПу звернулась вагітна 36 років. Дана вагітність п’ята, 30 тижнів. При 
	огляді живіт кулястої форми. При зовнішньому акушерському дослідженні виявлено: дно матки розміщено на два пальці вище пупка, справа від пупка палькується щільна округла частина, зліва- м’якувата, неправильної форми. Передлегла частина над входом в малий таз не визначається. Серцебиття плода вислуховується справа від пупка 136 
	уд/хв., ясне, ритмічне. Ваш попередній діагноз.  
+Поперечне положення плода, ІІ позиція   
-Косе положення плода, ІІ позиція   
-Поперечне положення плода, І позиція   
-Косе положення плода, І позиція   
-Поздовжнє положення плода, ІІ позиція.  

#Повторновагітна у терміні 36 тижнів скаржиться на неприємні відчуття у животі та попереку задишку, серцебиття. Ці симптоми з’явилися 4-5 тижнів тому і поступово посилюються. При об’єктивному обстеженні дно матки під мечеподібним відростком, ОЖ 120см, матка при пальпації напружена, визначається флуктуація. Положення плода нестійке, серцебиття прослухати важко. Ваш попередній діагноз.   
+Хронічне багатоводдя   
-Гостре багатоводдя   
-Міхуровий занесок   
-Хоріонепітеліома   
-Багатоплідна вагітність.  

#Вагітна 17 років з’явилась у черговий прийом до акушерки ФАПу. Дана вагітність І, 34-35 тиж. За тиждень прибавила у вазі 600 г. АТправ.-135/70 мм.рт.ст, АТлів- 120/60 мм.рт.ст. На момент огляду самопочуття добре, скарг не пред’являє. Головного болю немає, Рухи	плоду чує добре, набряків немає. Ваш попередній діагноз.  
+Вагітність І, 34-35 тиж. Прегестоз   
-Вагітність І, 34-35 тиж. Артеріальна гіпертензія   
-Вагітність І, 34-35 тиж. Набряки під час вагітності   
-Вагітність І, 34-35 тиж. Передеклампсія легкого ступеня   
-Вагітність І, 34-35 тиж..  

#Вагітна 17 років з’явилась у черговий прийом до акушерки ФАПу. Дана вагітність І, 34-35 	тиж. За тиждень прибавила у вазі 600 г. АТправ.-135/70 мм.рт.ст, АТлів- 120/60 мм.рт.ст. На момент огляду самопочуття добре, скарг не пред’являє. Головного болю немає, Рухи плоду чує добре, набряків немає. Тактика акушерки.  
+Провести функціональні проби   
-Рекомендувати щоденні зважування вдома   
-Направити на консультацію до акушера-гінеколога   
-Направити на консультацію до терапевта   
-Рекомендувати раціональне і збалансоване харчування.  

#Першовагітна 34 років у терміні вагітності 36-37 тиж. Скаржиться на головний біль у 
	потилиці стискаючого характеру, відчуття закладеності носу та утруднення носового 
	дихання. Зранку з’явились болісні відчуття в ділянці шлунку, нудота. АТ-170/100,180/110	мм.рт.ст, набряки гомілок. Ваш попередній діагноз.  
+Вагітність І, 36-37 тиж. Передеклампсія важкого ступеню   
-Вагітність І, 36-37 тиж. Передеклампсія середнього ступеня важкості   
-Вагітність І, 36-37 тиж. Передеклампсія легкого ступеню    
-Вагітність І, 36-37 тиж. Еклампсія   
-Вагітність І, 36-37 тиж. Артеріальна гіпертензія.  

#Першовагітна 34 років у терміні вагітності 36-37 тиж. Скаржиться на головний біль у 
	потилиці стискаючого характеру, відчуття закладеності носу та утруднення носового 
	дихання. Зранку з’явились болісні відчуття в ділянці шлунку, нудота. АТ-170/100,180/110 
	мм.рт.ст, набряки гомілок. Яку першу невідкладну допомогу слід надати вагітній?  
+Введення розчину сульфату магнію 25\%- 16мл   
-Введення розчину лаз іксу 40мг   
-Введення розчину но-шпи 2 \%-2 мл   
-Введення розчину димедролу 1 \% - 1 мл   
-Введення розчину анальгіну 50\%- 2мл.  

#Першовагітна 19 років жаліється на нудоту, повторну блювоту 4-5 разів на добу, 
	зниження апетиту, слинотечу, що розвинулись на протязі останніх двох тижнів. Обстежено загальний стан, задовільний, t?-36,7?. Пульс 84уд/хв., АТ- 110/70мм.рт.ст. Спеціальне гінекологічне дослідження: виявило синюшність слизової піхви та шийки матки. Матка збільшена до розмірів гусячого яйця. Ваш попередній діагноз.  
+Блювота вагітних, легка форма, слинотеча   
-Блювота вагітних, середньо-важка форма, слинотеча   
-Блювота вагітних, важка форма, слинотеча   
-Харчова токсикоінфекція   
-Птиалізм.  

#Акушерка ФАПу викликана до вагітної додому. Зі слів родичів вагітна впала, втратила свідомість, був напад судом. На момент огляду: вагітна поступово приходить до свідомості, жаліється на головний біль, загальну слабість, погіршення зору. Про напад 	нічого не пам’ятає. Вагітність І, 37-38тиж, АТ-170/110мм.рт.ст, PS-90уд/хв., набряки на нижніх кінцівках, передній черевній стінці. Ваш попередній аналіз.  
+Еклампсія   
-Передеклампсія важкого ступеня   
-Передеклампсія середньої тяжкості  
-Передеклампсія легкого ступеня   
-Епілепсія.  

#Акушерка ФАПу викликана до вагітної додому. Зі слів родичів вагітна впала, втратила свідомість, був напад судом. На момент огляду: вагітна поступово приходить до свідомості, жаліється на головний біль, загальну слабість, погіршення зору. Про напад нічого не пам’ятає. Вагітність І, 37-38тиж, АТ-170/110мм.рт.ст, PS-90уд/хв., набряки на нижніх кінцівках, передній черевній стінці. Ваші першочергові дії (тактика).  
+Ввести розчин сульфату магнію25\%-16, викликати спеціалізовану бригаду швидкої 
	допомоги   
-Ввести розчин сульфату магнію25\%-16. Залишити під наглядом родичів   
-Ввести розчин анальгіну 50\%-2,викликати бригаду швидкої допомоги   
-Ввести розчин дібазолу 1\%-3, госпіталізувати попутним транспортом   
-Рекомендувати здати аналіз сечі на білок, з’явитись на прийом до лікаря жіночої 
	консультації.  

#Першовагітна 23 років у терміні вагітності 38 тиж, доставлена у пологовий будинок 
	бригадою швидкої допомоги зі скаргами на сильний головний біль, переважно в 
	потиличній ділянці, сильні болі в животі. Живіт збільшений за рахунок вагітної матки, 
	болючий при пальпації, матка напружена, болюча, серцебиття плода 170уд/хв., тони 
	глухі. АТ-180/110 мм.рт.ст, пульс 100уд/хв.. Виражені набряки нижніх кінцівок, передньої черевної стінки. Виділення з піхви кров’янисті, помірні. Яку тактику ведення слід обрати? 
+Негайне оперативне родорозв’язання через кесарів розтин   
-Здійснити комплексне лікування гіпоксії плода   
-Розпочати комплексну інтенсивну терапію пізнього гестозу   
-Вскрити плодовий міхур, вести пологи природнім шляхом   
-Кесарів розтин в плановому періоді після інтенсивної терапії гестозу.  

#Першовагітна 30років у терміні вагітності 28 тижнів прийшла на черговий прийом у жіночу консультацію. При зовнішньому акушерському дослідженні над входом в малий таз палькується неправильної форми передлегла частина,яка не балотує.В дні матки визначається округлої правильної форми балотуюча частина плода. Серцебиття плода краще вислуховується справа вище пупка. Визначить положення, передлежання та позицію плода:  
+Положення поздовжнє,передлежання сідничне,11 позиція   
-Положення поздовжнє,передлежання сідничне 1 позиція   
-Положення поздовжнє,передлежання головне 11позиція   
-Положення поздовжнє,передлежання головне 1 позиція   
-Положення косе 11позиція.  

#Роділля 29 років доставлена у пологове відділення з активною пологовою діяльністю. Дана вагітність 1,доношена. При вагінальному дослідженні відкриття шийки матки повне плодового міхура немає пальпуються сіднички плода у вузькій частині порожнини тазу.	Яка допомога найбільш доцільна у даному клінічному випадку?  
+Ручна допомога за методом Цов’янова при чисто сідничному передлежанні   
-Ручна допомога за методом Цов’янова при ніжному передлежанні   
-Ручна допомога при змішаному сідничному передлежанні   
-Класична ручна допомога   
-Екстракція плода за тазовий кінець.  

#Пологи в тазовому передлежанні,11 період пологів. Плід народився  до пупка, вивести 
	плечовий пояс та голівку за методом Цов’янова не вдається. Подальша тактика:  
+ Використати прийоми класичної ручної допомоги   
-Використати ручну допомогу за методом Цов’янова при ніжному передлежанні  
-Використати операцію витягування плода за ніжку  
-Використати операцію витягування плода за обидві ніжки   
-Використати операцію витягування плода за паховий згин  

#Повторновагітна 38 років,дана вагітність 5,на обліку не перебувала,звернулася до 
	акушерки ФАПу зі скаргами на задишку, набряки на гомілках. Об’єктивно: дно матки 
	розміщено високо, під мечеподібним відростком, ОЖ=118см. Над входом в малий таз палькується голівка невеликих розмірів, в дні матки пальпуються округла правильної 
	форми балотуюча частина, та частина плода м’якуватої консистенції неправильної 
	форми. Праворуч та ліворуч в різних відділах живота промацується дрібні частини плода. Серцебиття виразно вислуховується справа і зліва від пупка. Ваш попередній діагноз:  
+Багатоплідна вагітність. Двійня.  
-Вагітність п’ята. Багатоводдя  
-Міхуровий занесок.  
-Багатоплідна вагітність. Трійня  
-Багатоплідна вагітність. Тазове передлежання першого плода  

#До акушерки ФАПу звернулась першовагітна 18років у терміні 8 тижнів. Ріст 178см, вага 60кг розміри тазу 24-26-28-18см. Яка форма тазу у даної жінки?  
+Загальнорівномірнозвужений таз  
-Нормальний таз  
-Простий плоский таз  
-Плоско рахітичний таз  
-Поперечно звужений таз  

#На 3-ю добу після родів породілля 32 років жаліється на болі внизу живота, озноб, 
	головний біль, підвищення температури тіла до 39о С. В родах в зв’язку з частковим 
	щільним прикріпленням плаценти проведено ручне відшарування плаценти і видалення посліду. В анамнезі одні роди, два мед аборти, хронічний пієлонефрит. Молочні залози помірно нагрубші. Який діагноз найбільш вірогідний?  
+Ендометрит  
-Гостре респіраторне захворювання  
-Мастит  
-Загострення хронічного пієлонефриту  
-Лохіометра.  

#На 3-ю добу після родів породілля 32 років жаліється на болі внизу живота, озноб, 
	головний біль, підвищення температури тіла до 39 С. В родах в зв’язку з частковим 
	щільним прикріпленням плаценти проведено ручне відшарування плаценти і видалення посліду. В анамнезі одні роди, два мед аборти, хронічний пієлонефрит. Молочні залози помірно нагрубші. Які методи дослідження необхідні для уточнення діагнозу:  
+Бімануальне дослідження  
-Піхвове дослідження  
-Огляд шийки матки в дзеркалах  
-Гітероскопія  
-Гістеросальпінгографія  

#На 3-ю добу після родів породілля 32 років жаліється на болі внизу живота, озноб, 
	головний біль, підвищення температури тіла до 39 С. В родах в зв’язку з частковим 
	щільним прикріпленням плаценти проведено ручне відшарування плаценти і видалення посліду. В анамнезі одні роди, два мед аборти, хронічний пієлонефрит. Молочні залози помірно нагрубші. Який метод лікування?  
+Антибактеріальна терапія  
-Інструментальна ревізія порожнини матки  
-Призначити уросептики  
-Призначити діуретини  
-Вітамінотерапія  

#В родах відбувся розрив промежини з пошкодженням m. sphincter ani стінка прямої 
	кишки ціла. Ваш діагноз:  
+Розрив промежини ІІІ ступеня неповний  
-Розрив промежини І ступеня  
-Розрив промежини ІІ ступеня  
-Розрив промежини ІІІ ступеня повний  
-Розрив промежини самовільний  

#У гінекологічне відділення госпіталізована вагітна 24 років у терміні 18 –19 тижнів у 
	зв’язку з діагностованою під час УЗД істміко-цервікальною недостатністю. P/v: шийка матки вкорочена до 0,5 см., церві кальний канал пропускає палець. Плодовий міхур цілий. Матка відповідає терміну вагітності, в нормо тонусі. Яка подальша практика?  
+Накладання швів на шийку матки  
-Проведення профілактики дистрес-синдрому  
-Токолітична терапія  
-Переривання вагітності  
-Седативна терапія  

#До акушерки ФАПу звернулась вагітна зі скаргами на відчуття важкості і тиснення внизу живота і на пряму кишку. Термін вагітності – 16-17 тижнів. В анамнезі – одні роди і 3 штучних аборти. При піхвовому дослідженні: шийка матки довжиною до 2,5 см., зовнішній зів привідкритий, канал шийки закритий. Матка відповідає терміну вагітності. Виділення з статевих шляхів слизисті, помірні. Ваш попередній діагноз:  
+Загрожуючий мимовільний викидень  
-Початковий мимовільний викидень  
-Викідень, що не відбувся  
-Повний викидень  
-Аборт в ходу  

#До акушерки ФАПу звернулась вагітна зі скаргами на відчуття важкості і тиснення внизу живота і на пряму кишку. Термін вагітності – 16-17 тижнів. В анамнезі – одні роди і 3 штучних аборти. При піхвовому дослідженні: шийка матки довжиною до 2,5 см., зовнішній зів привідкритий, канал шийки закритий. Матка відповідає терміну вагітності. Виділення з статевих шляхів слизисті, помірні. Ваша тактика:  
+Госпіталізація в гінекологічне відділення  
-Госпіталізація у відділення патології вагітності  
-Призначити ліжковий режим на дому  
-Направити в жіночу консультацію  
-Забезпечити активний патронаж на дому  

#Вагітна в терміні 11 – 12 тижнів доставлена до гінекологічного стаціонару з матковою 
	кровотечею та переймоподібними болями внизу живота. Піхвове дослідження: піхва 
	заповнена згустками крові, шийка матки розкрита на 2 см. В каналі визначається 
	напружений плідний міхур. Матка збільшена до розмірів 11 – 12 тижнів вагітності, напружена. Виділення кров’янисті, дуже рясні. Яка подальша тактика?  
+Вишкрібання порожнини матки  
-Проведення гемо трансфузії  
-Консервативне спостереження  
-Проведення токолітичної терапії  
-Призначення прогестерону  

#Хвора 22 роки поступила у гінекологічне відділення за направленням жіночої 
	консультації, де встановлена невідповідність розмірів матки строку вагітності. Остання менструація 4 місяці тому. Вагінальне дослідження: шийка матки довжиною до 2,5., щільна, зовнішнє вічко закрите. Тіло матки збільшене до 10 тижнів вагітності. Який діагноз найбільш імовірний?   
+Аборт, що не відбувся  
-Загроза аборту  
-Аборт, що розпочався  
-Аборт у ходу  
-Неповний аборт  

#Вагітна у терміні 28 тижнів жаліється на підвищення температури до 37,6 С, точкові 
	висипання на обличчі та шиї, які зливаються і поступово поширюються на все тіло. Попередній діагноз: краснуха. Яка подальша тактика?  
+Госпіталізувати в інфекційне відділення  
-Госпіталізувати в пологовий будинок  
-Залишити дома під наглядом родини  
-Направити в жіночу консультацію  
-Направити на переривання вагітності  

#Повторні пологи у жінки 30 років тривають 18 год. Дві години тому почались потуги. 
	Піхвове дослідження: відкриття маткового зіву повне. Сагітальний шов в прямому 
	розміру площини виходу з тазу, мале тім‘ячко біля лона. На момент огляду потуги 
	ослабли, ЧСС плоду 100 уд/хв., аритмія. Визначіть подальшу тактику  
+Накладання вихідних акушерських щипців  
-Посилення пологової діяльності  
-Кесарів розтин  
-Накладання порожнинних акушерських щипців  
-Очікувальна тактика  

#Першородяча 27 років. З нормальним тазом і доношеною вагітністю. Голівка малим сегментом у входів малий таз. Серцебиття плоду ритмічне, ясне, 130 уд/хв. Піхвове дослідження: розкриття маткового зіву на 1,5 пальця. Плодовий міхур цілий. Пологи тривають 24 год. Перейми через 5-6 хв., короткочасні, малоефективні. Ваш діагноз.  
+Первинна слабість пологової діяльності  
-Вторинна слабість пологової діяльності  
-Дискординова пологова діяльність  
-Надмірно сильна пологова діяльність  
-Нормальний розвиток пологової діяльності  

#При зовнішньому акушерському обстеженні встановлено: відсутність характерної 
	опуклості спинки в бокових відділах матки, наявність заглибини між запрокинутою 
	голівкою і тулубом плода. Серцебиття вислуховується зі сторони грудної його поверхні. Враховуючи дані обстеження слід подумати про:  
+Лицеве передлежання  
-Передньоголовне передлежання  
-Тазове передлежання  
-Потиличне передлежання  
-Повне ніжне передлежання  

#Після проведення коригувальної гімнастики  у вагітної із поперечним положенням плода не відбулося повороту в поздовжнє положення. Жінку направили в стаціонар для проведення зовнішнього повороту плода на голівку, протипоказань не має. При  якій умові не доцільно застосувати поворот?   
+Термін вагітності 26-27 тижнів  
-Термін вагітності 32-36 тижнів  
-Задовільний стан матері та плода, нормальний тонус матки  
-Податливість і нормальна товщина передньої черевної стінки  
-Нормальна кількість навколо плодових вод, яка забезпечує достатню рухомість плода  

#До акушерки ФАПу звернулася вперше вагітна, термін вагітності 29-30 тижнів. 
	Діагностовано сідничне передлежання плоду. Екстрогенітальних захворювань та 
	захворювань пов’язаних з вагітністю не встановлено. В якому терміні вагітності  
	найдоцільніше призначити коригувальну гімнастику?   
+З 28-30 тижнів  
-З 12-20 тижнів   
-З 20-24 тижнів   
-З 34-36 тижнів   
-З 24-25 тижнів   

#В пологовій залі народжує жінка, в якої повне розкриття шийки матки, плаский плодовий міхур. Яку акушерську маніпуляцію найдоцільніше  провести в даній ситуації?   
+Амніотомію  
-Ввести окситоцин   
-Ввести магнезію   
-Провести оксигенотерапію   
-Випустити сечу катетером   

#У відділенні патології вагітності на лікування поступила вагітна жінка із діагнозом преекламсія середньої тяжкості. Який гіпотензивний препарат найдоцільніше ввести за призначенням лікаря для лікування даної патології?   
+Метилдофа 0.25 3-4 рази на добу  
-Но-шпа 2 мл в/м 2 рази в день   
-Нітрогліцерин 0.005  під язик    
-Окситоцин 1 мл (5 ОД) 3 рази на день   
-Розчин кальцію глюконату 10\% 1 раз на день   

#Після пологів у породіллі у якої під час вагітності і пологів була преекламсія середньої тяжкості, яка перейшла в тяжку преекламсію. Яка найбільш доцільна акушерська тактика в даному випадку?   
+Перевести породіллю в палату інтенсивної терапії із цілодобовим спостереженням.  
-Перевести  породіллю в терапевтичне відділення.   
-Залишити породіллю в післяпологовому відділенні.   
-Поставити очисну клізму .   
-Провести УЗД    

#У жіночу консультацію звернулась вагітна, яка хворіє на ревматизм для постановки на 
	облік. Яке найбільш імовірне ускладнення є протипоказан-ням для виношування?   
+Всі відповіді правильні  
-Миготлива аритмія   
-Легенева гіпертензія   
-Тромбоемболічні ускладнення в минулому   
-Правильна відповідь А і Б   

#При черговому обстеженні у вагітної виявлено анемію вагітних. Яке найбільш вірогідне ускладнення при залізодефіцитній анемії у вагітних?   
+Все перераховане вірно  
-Гіпоксія, анемія та гіпотрофія плода   
-Пізній гестоз   
-Передчасне вилиття навколоплодових вод    
-Переривання вагітності   

#Вагітна в терміні 32 тиж скаржиться на підвищення температури до 38,9 С, озноб, тупий біль в правій поперековій ділянці, анорексію, нудоту,блювання. Про яку найбільш імовірну патологію можна думати в даному випадку?    
+Гострий пієлонефрит вагітних  
-Запалення придатків матки   
-амніохоріоніт   
-Харчове отруення   
-Гострий апендиціт   

#В пологовій залі народжує повторновагітна 38-39 тижнів вагітності. Акушерка надає ручну допомогу за  Цовяновим І. При якому виді тазового передлежання найбільш доцільно надати таку допомогу?   
+Чисто сідничне передлежання  
-Ніжне передлежання   
-Колінне передлежання   
-Змішане сідничне передлежання   
-Головне передлежання   

#В пологовій залі народжує жінка в тазовому передлежанні. З якою метою проводять 
	класичну ручну допомогу?   
+Звільнення ручок і голівки плода, в змішаному сідничному передлежанні  
-Для звільнення тільки голівки плода  
-Для звільнення тільки ручок плода   
-Для звільнення сідничок плода   
-Ля виведення плечового пояса плода   

#Роділля вагітна двійнею поступила на пологи  в терміні вагітності  33-34 тижні. Яка найбільш доцільна акушерська тактика в даному випадку?    
+ Всі відповіді правильні  
-Пологи ведуть без захисту промежини при недоношеній вагітності   
-Проводять пудендальну анестезію та профілактичну епізіотомію   
-Пологи ведуть у присутності неонатолога та анестезіолога    
-Завчасно готують засоби реанімації та  інтенсивної терапії   

#Під час обстеження у вагітної було встановлено діагноз багатоплідна вагітність. Які найбільш вірогідні усклад-нення під час вагітності? Виберіть неправильну відповідь   
+Нормальний розвиток плода  
-Невиношування, загроза переривання   
-Пізній гестоз   
-Багатоводдя, анемія   
-Дистрес плода, муміфікація одного з них   

#Вагітній з істмікоцервікальною недостатністю було проведено операцію за методом Макдональда.В якому, терміні найбільш доцільно зняти шов накладений на внутрішнє вічко шийки матки?   
+38-39 тиж  
-30-32тиж   
-40-41тиж   
-35-36 тиж   
-12-16 тиж   

#В пологовий будинок поступила вагітна, 32-33 тижні вагітності зі скаргами на 
	переймоподібні болі внизу живота. При піхвовому обстеженні: шийка матки розкрита на 2 см.   Яка найбільш доцільна лікувальна тактика в даному випадку?   
+Токолітична терапія на строк 48 год., глюкокортикоїди.  
-Перервати вагітність.   
-Провести стимуляцію пологів.   
-Вичікувальна тактика.   
-Призначити очисну клізму.   

#Вагітна, 41-42  тиж вагітності, була направлена у поло-говий  зі скаргами на послаблення рухів плода. Яка найбільш доцільна тактика розродження пацієнтки?  
+Кесарів розтин.  
-Збудження пологової діяльності окситоцином  
-Очікування початку самостійної пологової діяльності  
-Проведення окситоцинового тесту   
-Збудження пологової діяльності   

#У пологовій залі народжує жінка,якій було встановлено діагноз слабкості пологової 
	діяльності. Які найбільш інформативні діагностичні критерії даної патології?  
+Все вищеперераховане  
-Менше,ніж 3 перейми за 10 хв   
-Тривалість кожної перейми менше 40 с   
-Повільне розкриття шийки матки ( менше 1см/год)   
-Крива розкриття шийки матки на партограмі справа від лінії тривоги  

#У роділлі, яка поступила в стаціонар із нормальною пологовою діяльністю в кінці 
	першого періоду пологів перейми уповільнились, тривають по 25-30 с через 4-5 хв. Який 
	найбільш імовірний діагноз?   
+Вторинна слабкість пологової діяльності  
-Дискоординована пологова діяльність   
-Первинна слабкість пологової діяльності  
-Бурхлива пологова діяльність   
-Дистоція шийки матки   

#У пологовій будинок доставлено роділлю із переймами, які виникли раптово, відбуваються через короткий проміжок часу. Надалі виникли судомні перейми. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика при даному захворюванні?  
+Ослабити пологову діяльність  
-Стимуляція пологової діяльності   
-Покласти роділлю на бік, який відповідає позиції плода   
-Ввести серцеві глікозиди   
-Призначити сечогінні препарати   

#В пологовому будинку народжує повторно роддяча із звуженням тазу I ступеня, у якої 
	через певний час виникла аномалія пологових сил і втома. Яка найбільш доцільна акушерська тактика у даному випадку?   
+Надати медикаментозний відпочинок і потім обережно провести стимуляцію 
пологової діяльності. Якщо виникне бурхлива пологова діяльність, загроза розриву матки, застосувати фторотановий наркоз і завершити пологи оперативним втручанням. 
-Стимулювати пологову діяльність    
-Припинити пологову діяльність   
-Провести плодоруйнівну операцію   
-Провести операцію зовнішньо-внутрішній поворот плода за ніжку.   

#У повторно родячої, якій було призначено медикаментозний відпочинок, а потім 
проведено стимуляцію пологової діяльності виникла бурхлива пологова діяльність, 
загроза розриву матки. Яка найбільш доцільна акушерська тактика у даному випадку?   
+Застосувати фторотановий наркоз і завершити пологи оперативним втручанням.  
-Стимулювати пологову діяльність    
-Припинити пологову діяльність   
-Провести плодоруйнівну операцію   
-Провести операцію зовнішньо-внутрішній поворот плода   за ніжку.   

# Впершероддяча  24 роки, поступила на пологи. При піхвовому обстеженні палькується лобний шов, передній кут великого тім’ячка, корінь носа та надбрівні дуги. Який найбільш ймовірний дыагноз?  
+Лобне передлежання - II ступінь розгинання голівки  
-Передньоголовне передлежання  -  I ступінь передлежання  
-Лицеве передлежання – III ступінь передлежання  
-Потиличне передлежання  
-Передній асинклітизм Негеле  

#У повторно родячої  при внутрішньому акушерському обстеженні виявили, що 
стріловидний шов стоїть у попереч-ному розмірі над входом в малий таз і відхилений до лона, палькується більша частина задньої  тім’яної кістки. Пологи вирішили вести шляхом кесарського розтину. Який найбільш імовірний діагноз?    
+Задній асинклітизм Літцмана  
-Передньоголовне передлежання   
-Передній асинклітизм Негеле   
-Лицеве передлежання    
-Лобне передлежання   

#У жінки, вагітної вперше, збільшення маси тіла протягом 32-го тижня вагітності склало 
	600 г. Який доступний приріст маси тіла у вагітних в нормі за тиждень?  
+200-300 г на тиждень  
-1000 г на тиждень  
-800 г на тиждень   
-100 г на тиждень  
-600 г на тиждень  

#Жінка яка поступила на пологи стався напад еклампсії. Яка найбільш доцільна 
	лікувальна тактика в даному  випадку?  
+Негайно кесарів розтин  
-Магнезіальна терапія до терміну пологів,потім-кесарів розтин  
-Вибір залежить від стану плода   
-Одразу розродження через природні пологові шляхи з накладанням щипців  
-Інтенсивна терапія протягом доби, після чого  розродження через природні пологові 
	шляхи  

#При вимірюванні таза встановлено, що діагональна кон’югата дорівнює 12 см. Обвід променево-зап’ястного суглоба 14 см. Чому дорівнює істинна кон’югата:  
+ 10,5 см  
-10 см  
-11 см  
-9,5 см  
-8,5 см  

#На передлеглій голівці палькується сполучнотканинна пластинка трикутної форми, де сходиться три шва. Яке тім’ячко палькується:  
+ мале тім’ячко  
-бокове переднє тім’ячко  
-велике тім’ячко  
-бокове заднє тім’ячко  
-мале переднє тім’ячко  

#У вагітних спостерігається зниження рівня гемоглобіну, гематокриту. Чим пояснюється 
	зниження рівня цих показників:  
+ збільшення об’єму плазми  
-зменшення об’єму плазми  
-збільшення кількості тромбоцитів  
-зменшення кількості тромбоцитів  
--  

#Вагітна 35 років, термін вагітності 12 тижнів. Для оцінки ступеня зростання маси, їй рекомендовано перевіряти вагу один раз на тиждень. Яке зростання маси за тиждень 
	можна вважати у даної вагітної нормою:  
+ 300 г  
-600 г  
-800 г  
-900 г  
-100 г  

#При обстеженні матки у пацієнтки з вагітністю раннього строку встановлена асиметрія матки, лівий кут матки виступає значно більше ніж правий. Яка ознака раннього строку вагітності визначається:  
+ Піскачека  
-Гентера  
-Гегара-Горвіца  
-Снігірева  
-Довженко  
#Пацієнтка 24 років звернулася до лікаря з приводу затримки менструації на 2 тижні. 
Лікар підозрює вагітність раннього строку. Яке дослідження дозволить встановити 
діагноз вірогідно:  
+ транс вагінальне УЗД  
-бімануальне дослідження  
-пальпація молочних залоз  
-імунологічний тест на чіткість  
-дзеркальне дослідження  

#При обстеженні вагітної встановлено, що плід має повздовжнє положення, голівка 
	притиснута до входу в малий таз, спинка палькується зліва, повернута наперед, 
	серцебиття вислуховується зліва нижче пупка. Яке передлежання, позиції, вид плода:  
+ головне передлежання, перша позиція, передній вид  
-тазове передлежання, перша позиція, передній вид  
-головне передлежання, друга позиція, задній вид  
-тазове передлежання, друга позиція, передній вид  
-поперечне положення  

#Вагітність 38-39 тижнів. Головне передлежання, перша позиція, передній вид. Проведено дослідження біофізичного профілю плода, встановлено за 30 хв 
	спостереження дихальних рухів-2, рухів плода -4,кінцівки зігнуті, розгинання 2 рази, не стресовий тест 5 акселерацій, вертикальний розмір вільної ділянки вод – 1.Яка оцінка 
	БПП:  
+ 9 балів  
-7 балів  
-5 балів  
-3 бали  
-2 бали  

#Жінка 28 років госпіталізована з регулярною пологовою діяльністю. Вагітність перша. При вагінальному дослідженні: шийка матки згладжена, відкриття маткового вічка 6 см, 
	стрілоподібний шов в лівому косому розмірі, мале вічко зліва і позаду. Голівка малим сегментом у входів малий таз. Яке передлежання, позиція, вид:  
+ потиличне передлежання, перша позиція, задній вид  
-потиличне передлежання, перша позиція ,передній вид  
-потиличне передлежання, друга позиція, задній вид  
-потиличне передлежання друга позиція  
-сідничне передлежання,передній вид  

#Вагітна 20 років. При вагінальному дослідженні відкриття шийки матки повне, предлегла частина, голівка знаходиться в площині виходу з малого тазу. Стрілоподібний шов в прямому розмірі таза, мале тім’ячко під симфізом. Який момент біомеханізму голівки:  
+ розгинання голівки  
-внутрішній поворот  
-згинання голівки  
-внутрішній поворот плечиків  
-опускання голівки  
#Через 5 хв після народження плоду у роділлі матка відхилилася вправо і дно її 
	визначається на 3 см над пупком. Із вагіни помірні кров’яні виділення. Яка ознака 
відокремлення плаценти спостерігається:  
+ Шредера  
-Кюснера – Чукалова  
-Альфельда  
-Довженко  
-Абуладзе  

#При внутрішньому акушерському дослідженні встановлено, що нижній полюс голівки знаходиться на рівні інтерстіціальної лінії. Яка ступінь встановлення голівки:  
+ великим сегментом у входа в малий таз  
-малим сегментом у входа в малий таз  
-в порожнині таза  
-голівка в площині виходу  
-голівка в вузькій частині  

#При внутрішньому дослідженні встановлено, що предлегла голівка спереду, ближче до лона палькується мале тім’ячко, стрілоподібний шов в правому косому розмірі, кістки черепа помірно заходять одна за одну. Яка ступінь конфігурації голівки:  
+ ІІ  
-ІІІ  
-І  
-кульова  
-ІV  

#Через 10 годин після своєчасних нормальних пологів у породіллі спостерігається температура 37,7. Скарги на слабкість, переймоподібні болі внизу живота, який посилюється при годуванні новонародженого. При обстеженні помірні нагрібання молочних залоз, соски без патології. Матка тверда, чутлива при дослідженні, дно на рівні пупка. Лохії з домішкою крові у помірній кількості. Який попередній діагноз:  
+ пізній післяпологовий період, перша доба  
-лактостаз  
-сумінволюція матки  
-залишки частин посліду у порожнині матки  
-ранній післяпологовий період  

#У породіллі 27 років, на 3 добу післяпологового періоду має місце розвиток значного нагрубання молочних залоз. У зв’язку з цим їй необхідно рекомендувати:  
+ продовжити годування груддю за потребою  
-скасування грудного годування, зціджування молочних залоз  
-зігріваючий компрес  
-скасувати користування бюстгальтером  
-холод  

#У вагітної з пізнім гестозом розвинувся приступ судом. Що із перерахованого є 
	першочерговим при наданні медичної допомоги:  
+ забезпечити прохідність дихальних шляхів  
-масковий наркоз  
-подача кисню  
-виміряти АТ  
-зігріти хвору  

#У вагітної на профкойці з діагнозом передлежання плаценти раптово почалась 
	кровотеча. Що із перерахованого є першочерговим в діях акушерки:  
+ негайно визвати лікаря  
-визначити групу крові  
-холод на низ живота  
-ввести скоротливі  
-ввести спазмолітини  

#Через 5 хв. після народження плода у роділлі почалася кровотеча 450 мл. Ознак 
	відділення посліду немає. Вкажіть методи невідкладної допомоги:  
+ провести ручне виділення посліду  
-ввести кровоспинні препарати  
-виділити послід зовнішнім прийомом  
-ввести спазмолітики  
-ввести утеротонічні засоби  

#Акушерку викликали до роділлі у якої підвищилась температура до 390С, біль в молочній залозі. Акушерка без перевірки на чутливість увела в/м пеніцилін, у жінки виник шум у вухах, холодний піт, шкірний свербіж, ціаноз. Що треба зробити передусім:  
+ місце введення обробити адреналіном 0,1\%  
-ввести серцеві препарати  
-гемодез  
-ШВЛ  
-непрямий масаж серця  

#Акушерку викликано додому до вагітної, у якої виникла біль у животі. Вагітність 36 тижнів. Гіпертонічна хвороба. Матка болюча, напружена. Який попередній діагноз:  
+ передчасне відшарування  
-бокове передлежання  
-розрив матки  
-крайове передлежання  
--  

#У пологовий будинок доставлено роділлю з повторною вагітністю терміном 40 тижнів. Дві години тому почалася значна кровотеча. Дослідження піхви: шийка згладжена, відкриття 1 см, зів закритий густою тканиною, значна кровотеча. Який попередній діагноз:  
+ Центральне передлежання плаценти  
-Крайове передлежання  
-Передчасне відшарування  
-Гіпотонічна кровотеча  
-Залишки частин посліду  

#У вагітної 36 тижнів після прийому їжі спостерігається головна біль, блювання, біль в надгрудинній ділянці. Насамперед потрібно:  
+ виміряти АТ  
-ввести спазмолітики  
-промити шлунок  
-ввести проти блювотні засоби  
-поставити клізму  

#Роділля знаходиться в першому періоді пологів. Виникла загроза розриву матки. Вказати першочергові заходи невідкладної допомоги:  
+ викликати лікаря, зняти пологову діяльність  
-викликати лікаря, ввести спазмолітини  
-викликати лікаря, стимулювати пологову діяльність  
-викликати лікаря, провести піхвове дослідження  
-викликати лікаря, війти в вену  

#Нормальне положення матки:  
+ антефлексіо  
-ретрофлексіо  
-латерофлексіо  
-декстрофлексіо  
-інтерфлексіо  

#Головна кровопостачальна судина матки:  
+ маткова артерія  
-аорта  
-яєчникова  
-подчревна  
-стегнова  

#Нормальні розміри великого таза:  
+ 25-28-31-20  
-25-25-31-17  
-25-28-31-11  
-25-28-31-13  
-25-28-31-14  

#Допомога при гіпотонічній кровотечі:  
+ скоротливі засоби, ручне обстеження, масаж на кулаці  
-зовнішній масаж матки  
-кровоспинні препарати  
-скоротливі засоби  
-холод на низ живота  

#У разі центрального передлежання плаценти розродження проводять методом:  
+ кесаревого розтину  
-витягання за тазовий кінець  
-витягування за голівку  
-накладання щипців  
-консервативним  

#У випадку справжнього прирощення плаценти потрібно:  
+ над піхвова ампутація матки  
-ручне відокремлення плаценти  
-виділення посліду зовнішніми  способами  
-введення метилергометрину  
-введення спазмолітинів  

#Дії акушерки в разі загрози розриву матки:  
+ дати наркоз  
-ввести окситоцин  
-провести перінеотомію  
-ввести сигетин  
-ввести серцеві препарати  

#Дії акушерки у випадку підозри на передлежання плаценти:  
+ викликати лікаря, розгорнути операційну, мобілізувати вену  
-ввести серцеві препарати  
-терміново провести піхвове дослідження  
-розгорнути операційну  
-дати наркоз  

#У новонародженого зовнішній масаж серця проводять:  
+ двома пальцями  
-однією рукою  
-тільки масажером  
-немає значення  
-двома руками  

#Що таке лікувально-охоронний режим:  
+ режим, спрямований на зменшення збудження головного мозку  
-госпіталізація до стаціонару  
-сон під дією транквілізаторів  
-допоміжний режим  
-режим на дому  

#Яку крововтрату вважають пограничною:  
+ 400  
-250  
-750  
-530  
-600  

#Вірогідні ознаки вагітності:  
+ припинення менструації  
-смакові уподобання  
-промацування частин плода  
-вислуховування серцебиття  
-виділення кристелеровської пробки  

#Положення плода:  
+ розміщення осі плода щодо осі матки  
-розміщення спинки плода щодо перед або задньої стінок матки  
-розміщення плода щодо стінки матки  
-членорозташування плода  
-розміщення голівки щодо стінок матки  

#Запліднення яйцеклітини відбувається в:  
+ матковій трубі  
-брюшній порожнині  
-каналі шийки матки  
-порожнині матки  
-піхві  

#Провідна вісь таза – це:  
+ середина усіх прямих розмірів площин таза  
-прямий розмір площини таза  
-косий розмір площини таза  
-середина справжньої кон’югати  
-середина бокової кон’югати     

#Препарат для профілактики гонобленореї:  
+ мазь тетрациклінова  
-розчин фурациліну  
-30\% розчин натрію сульфату  
-0,5\% розчин перманганату калія  
-розчин срібла  

#В якому випадку найбільш ймовірний розвиток гемолітичної хвороби у новонародженого:
+ мати Rh - плід  Rh+  
-мати Rh + чоловіка  Rh+  
-мати Rh + плід Rh+  
-мати Rh + плід  Rh-  
-мати Rh - чоловіка  Rh-  

#Які судини проходять у пуповині:  
+ 2 арт. 1 вена  
-2 арт. 2 вени  
-2 вени 1 арт.  
-3 вени 1 арт.  
-1 арт. 4 вени  

#Вкажіть розмір справжньої кон’югати:  
+ 11 см  
-14 см  
-15 см  
-12 см  
-13 см  

#Який гормон виробляє плацента:  
+ хоріогонічний гонадотропін  
-пітуітрін  
-преднізалон  
-інсулін  
-адреналін  

#Вкажіть як оцінюється стан новонароджених:  
+ за шкалою Апгар  
-за шкалою Вітлінгера  
-перебігом пологів  
-шляхом антропометрії  
-шляхом зважування  

#Вагітна поступила у відділення в 36 тижнів вагітності зі скаргами на головну біль, 
	набряки, підвищення АТ 160/100 мм рт ст. В сечі білок. Про розвиток якого захворювання свідчить дана клінічна картина:  
+ прееклампсія  
-еклампсія  
-гіпертонія  
-набряки  
-прееклапсія легкого стану  

#Абсолютні показання для екстреного проведення ШВЛ у новонародженого:  
+ частота серцебиття немовляти 100 уд. за 1 хв.  
-акроціаноз у немовляти  
-оцінка за шкалою Апгар 2 бали  
-оцінка за шкалою Апгар 8 балів  
-оцінка за шкалою Апгар у перші хвилини  4-6 балів, через 5 хв. 8-10 балів  

#Повторнороділля доставлена на ФАП у зв’язку зі стрімкими пологами. Пацієнтці надано акушерську допомогу. Немовля знаходиться біля породіллі. Вкажіть перший етап первинного туалету немовляти:  
+ відсмоктати вміст із верхніх дихальних шляхів  
-обробити пуповину 96\% спиртом  
-обробити шкірні складки стерильною вазеліновою олією  
-провести профілактику гонобленореї  
-відокремити від матері  

#Породіллі в ранньому післяпологовому періоді з геморагічним шоком перед усім треба:  
+ наладити інфузію розчин у дві вени  
-ввести преднізолон  
-ввести знеболюючі  
-ввести кальцію хлорид  
-ввести кордіамін  

#В процессе ведения родов при чисто ягодичном предлежании по методу Цовьянова произошло преждевременное выпадение ножек. Что необходимо предпринять для быстрого рождения плода?  
+Извлечение плода за ножки  
-Произвести операцию кесарева сечения  
-Применить классическое ручное пособие   
-Извлечь плод за паховый сгиб  
-Наружный поворот по Архангельскому  

#В родильном отделение поступила роженица  для родоразрешения с доношенной беременностью. Схватки через 3-4 минуты по 45-50 секунд. При осмотре положения плода продольное. Предлежит тазовый конец. Серцибиение плода 140 ударов в минуту ритмичное. РV: влагалище рожавшей женщины. Открытие шейки матки полное. Плодного пузиря нет. Предлежат ягодицы в правом косом раз мере в широкой части малого таза. Как вести роды?  
+Метод Цовьянов 1     
-Кесарево сечение  
-Метод Цовьянов 2  
-Наружный поворот по Архангельскому  
-Классическое ручное пособие  

#У беременной 27 лет при тазометрии оказалось, что наружные размеры таза 
	26-29-31-20. Определите истинную коньюгату.  
+11см  
-9 см  
-12 см  
-13 см  
-10 см  

#После рождения последа, кровотечение из влагалища не прекратилось. Разрывов 
	шейки матки и влагалища не выявлено, промежность и клитор целый. При осмотре 
	последа на материнской поверхности плаценты обнаружен участок размером 4х5см., лишенный плацентарной ткани. Оболочки последа целые. Что надо предпринять	акушерке?   
+Ручное обследование полости матки    
-Ввести окситоцин  
-Дать наркоз  
-Ввести спазмолитики  
-Холод на низ живота     

#Целость родившегося последа не вызывает сомнений. Родовые пути целы. Кровопотеря в послеродовом периоде составила 250мл., кровотечение не прекращается. Матка мягкая, дряблая, плохо контурируется, дно ее стоит на 3 поперечных пальца выше 	пупка. После проведения ряда мероприятий(опорожнение мочевого пузыря, на низ 	живота пузырь со льдом, в/вено 1.0 окситоцин, массаж матки через переднюю брюшную стенку) кровотечение остановилось, однако через 1-2 мин. матки вновь расслабилась, кровотечение возобновилось, выделился большой сгусток крови. Какую помощь должна оказать акушерка?  
+Ручное отделение плаценты и обследование полости матки  
-Холод на низ живота  
-Ведение спазмолитиков    
-Введение окситоцина  
-Наркоз        

#В послеродовом периоде началось гипотоническое маточное кровотечение, в связи с чем произведено ручное отделение плаценты и выделение последа, массаж матки на кулаке. Родовые пути целы. Однако, кровотечение продолжалось и через 10 минут достигло 1500мл.Несмотря на внутривенное введение одногрупной крови состояние родильницы резко ухудшилось, АД снизилось до 90/40мм.рт.ст., пульс нитевидный, 
	кожные покровы и слизистые оболочки бледны, возбуждена, покрыта холодным потом, шоковый индекс=1.5, ЦВД менее 50мм.вод.ст.. Какую неотложную помощь надо оказать?        
+Лечение геморрагического шока 2 степени  
-Ручное обследование полости матки       
-Введение спазмолитиков      
-Лечение эмболии околоплодными водами        
-Холод на низ живота     

#Осмотр родовых путей показал: шейка матки и влагалище целые. В области 
	промежности определяется глубокий разрыв кожи почти до заднего прохода, задней стенки влагалища, мышц, кроме наружного сфинкера заднего прохода. Оцените степень разрыва промежности и окажите помощь  
+Ушить 2 степень разрыва промежности  
-Ушить 1 степень разрыва промежности  
-Ушить 3 степень разрыва промежности  
-Ушить 4 степень разрыва промежности  
-Наложить давящую повязку     

#На протяжении 2-х часов после рождения плода состояние роженицы хорошее: матка 
	плотная, шаровидная, дно ее- на уровне пупка, кровотечения нет. Лигатура, наложенная на отрезок пуповины, находится на прежнем уровне, при глубоком входе пуповины втягивается во  влагалище, при надавливании ребром ладони над симфизом пуповины 
	втягивается во влагалище. Кровянистых выделений из половых органов нет. Какую 
	неотложную помощь должна провести акушерка?   
+Ручное отделение плаценты, выделение последа  
-Выпустить мочу  
-Ввести окситоцин  
-Ввести спазмолитики  
-Дать наркоз       

#При влагалищном исследование на предлежащей головке, расположенной в области малого таза, пальпируется нос, рот и подбородок плода, обращенный к крестцу. Как вести роды?        
+Путем кесарева сечения          
-Через естественные родовые пути          
-Наложить акушерские щипцы  
-Подготовить пациентку к лапаротомии      
-Подготовить инструменты к краниотомии          

#У беременной в женской консультации произведена пельвеометрия: 26-27-30-17см 
	Дайте характеристику размерам таза?  
+Плоскорахитичный      
-Простой плоский  
-Общеравномерносуженный  
-Общесуженный плоский  
-Поперечносуженный  

#После рождения последа началось обильное кровотечение. На плаценте имеется дефект до 5 см. Родовые пути осмотрены - целы. Что необходимо провести акушерки?     
+Ручное обследование полости матки и массаж на кулаке  
-УЗИ  
-Холод на низ живота  
-Выпустить мочу катетером     
-Ввести окситоцин      

#С началом родовой деятельности появились умеренные кровяные выделения из половы путей. Головное предлежание. Во влагалище находятся сгустки крови. Стенки влагалища и шейки матки без патологических изменений. Раскрытие маточного зева на 4 см внутренний зев на 1/3 выполнен губчатой тканью с шероховатой поверхностью, 
	рядом с ней определяются плотные оболочки. После влагалищного исследования кровотечение усилилось, кровопотеря достигла 200мл. Как вести роды?    
+Вскрыть плодный пузырь  
-Ввести окситоцин  
-Ввести спазмолитики  
-Поставить очистительную клизму  
-Выпустить мочу      

#У роженицы, с повторным кровотечением, что необходимо предпринять для 
	диагностики данной патологии?    
+УЗИ  
-Кольпоскапию  
-Пельвеометрию  
-Применить приемы Леопольда  
-Измерить высоту стояния дна матки     

#Молодая супружеская пара, которая планирует рождения ребенка, обратилась к 
	акушерки ФАП. Она интересуется, на каком сроке беременности необходимо встать на 
	учет. Дайте правильную рекомендацию.      
+До 12 недель  
-Сразу после последней менструации  
-После ощущения первого шевеления плода  
-В 16 недель  
-В 20 недель  

#У роженицы во время родов плодом массой 4500 гр. появилась резкая боль внизу живота, больше справа. АД 60/40 мм.рт.ст. Послед выделился самостоятельно. Матка плотная. Шейка матки, стенки влагалища и промежность целы, кровотечение продолжается. Какую неотложную помощь должна оказать акушерка?     
+Вызвать врача и готовить операционную  
-Выпустить мочу катетером  
-Подготовить больную к УЗИ       
-Ввести окситоцин  
-Дать наркоз       

#У родильницы на вторые сутки после нормальных родов появились жалобы на резкие боли внизу живота, слабость, плохой сон, отсутствие аппетита. Наблюдалось повышение температуры тела до 39°С, учащение пульса до 110 уд/мин. Во время осмотра определяется болезненная и увеличенная матка. Лохии мутно-кровянистые. Что должна
	 акушерка предпринять?      
+Холод на низ живота, вызвать врача        
-Измерить АД  
-Выпустить мочу катетером  
-Ввести антибиотики      
-Ввести спазмолитики      

#В приемное отделение родильного дома скорой помощью доставлена беременная с 
	жалобами на боль в пояснице, иррадиирующую в левую паховую область, озноб. Температура тела – 39,9°С, признаки интоксикации. Предварительный диагноз – 
	гестационный пиелонефрит. Какой наиболее вероятный результат лабораторного обследования, подтверждающий указанный диагноз?  
+Пиурия  
-Альбуминурия  
-Ацетонурия  
-Глюкозурия  
-Гипопротеинемия  

#У беременных в позднем сроке беременности во время длительного пребывания в 
	горизонтальном положении могут появиться признаки “синдрома нижней полой вены”.
Что необходимо порекомендовать беременной?  
+Повернуться на бок  
-Лечь на живот  
-Присесть  
-Пройтись  
-Выполнить гимнастику для беременных  

#Больная 20 лет через 7 месяцев после нормальных родов призведено диагностическое выскабливание слизистой полости матки в святи с кровянистыми выделениями, повторяющимися дважды, не похожими на менструации. Удалена ткань пузырного заноса. Через 15 дней после выскабливания во влагалище обнаружен узел синюшно-багрового цвета. Шейка матки чистая, цианотична, тело матки увеличено соответственно 7 нед. беременности, придатки не определяются. Какой дополнительный метод диагностики надо произвести?       
+Биопсия узла  
-УЗИ  
-Кольпоскопия   
-Мазок на степень чистоты влагалища  
-Общий анализ мочи      

#Роды первые. Таз: 24-27-30-17. Диагональная конъюгата 10 см. Головка плода прижата к входу в таз. Открытие 7 см. Плодного пузыря нет. Признак Вастена положительный. Сердцебиение плода не прослушивается. Что делать?   
+Дать наркоз и вызвать врача  
-Ввести окситоцин  
-Подготовить инструменты к наложению акушерских щипцов      
-Подготовится к вакуум-экстракции плода    
-Выпустить мочу катетером      

#В послеродовом периоде постовая акушерка   
+Заходит в палату для проведения бесед, контроля за состоянием и выполнения 
	назначений  
-Заходит в палату только для выполнения назначений врача  
-Заходит в палату, не спрашивая разрешения родильницы  
-Заходит в палату только по требованию родильницы      
-Заходит в палату только по требованию родственников родильницы          

#Родильница остается для наблюдения после нормальных родов в родильном 
	отделении  
+2 часа  
-1 час  
-6 часов  
-Сутки  
-2 суток     

#После гемотрансфузии обязательным анализом является  
+Общий анализ мочи  
-Анализ крови на сахар  
-Анализ мочи на ацетон  
-Посев крови  
-Посев мочи     

#При подготовке к проведению родостимуляции акушерка должна развести в 500 мл 
	физиологического раствора   
+1 мл (5 ЕД) окситоцина  
-5 мл (1 ЕД) окситоцина  
-10 мл окситоцина  
-15 мл окситоцина  
-1 мл метилэргометрина       

#При подготовке к плановой операции кесарево сечение акушерка должна вечером 
	перед сном   
+Выполнить назначенную анестезиологом премедикацию и способствовать 
	эмоциональному покою и охране сна  
-Накормить женщину ужином  
-Подробно рассказать обо всех этапах операции  
-Дать женщине слабительное  
-Выпустить мочу катетером  

#Для профилактики послеродового параметрита необходимо   
+Проводить профилактику родового травматизма   
-Проводить раннюю выписку после кесарева сечения на 3-4 сутки  
-Проводить выписку после не осложненных родов на 1 сутки  
-Увеличить продолжительность пребывания женщин после нормальных родов до 10 
	дней    
-Проводить лечебную гимнастику на 1 сутки после родов      

#Для контроля стерилизации в бикс с перевязочным материалом закладывается  
+Мочевина  
-Сера  
-Бензойная кислота  
-Вино-каменная кислота      
-Перманганат калия      

#Можно использовать чистые нестерильные перчатки  
+Для обработки инструментов  
-Для обработки пуповинного остатка  
-Для акушерского пособия в родах  
-Для влагалищного осмотра  
-Для осмотра шейки матки в зеркалах      


#При проведении санитарно-просветительной работы акушерка не имеет право  
+Советовать беременной рожать дома без помощи врача акушера и акушерки  
-Оказывать доврачебную помощь при неотложных акушерских ситуациях  
-Оказывать акушерское пособие по приему родов при преэклампсии      
-Оказывать акушерское пособие по приему родов при преждевременных родах      
-Оказывать акушерское пособие по приему родов при запоздалых родах       

#При проведении послеродового патронажа акушерка советует с целью повышения 
	лактации применять следующие средства   
+Укроп и фенхель  
-Мочегонные  
-Солевые слабительные средства  
-Тертая камфора  
-Отвар ромашки       

#Принципы медицинского ухода за здоровым новорожденным ребенком в родильном 
	доме изложены в приказе   
+№ 152  
-№ 234  
-№ 430  
-№ 700  
-№ 120  

#Продолжительность нормальных месячных    
+3-5 дней  
-7-8 дней  
-6-10 дней  
-1-2 дня  
-14 дней     

#Анализ мочи для обследования беременной в женской консультации назначается         
+К каждой явке  
-Трижды за беременность  
-Только при наличии дизурических явлений  
-Раз в 1-2 месяца  
-Каждую неделю в течении беременности      

#Влагалищное исследование у здоровой беременной в женской консультации 
	производится  
+Однократно при постановке на учет  
-При каждой явке в ЖК  
-1 раз за триместр  
-Раз в месяц для оценки динамики изменений  
-Каждую неделю в течении беременности       

#Осмотр на зеркалах и взятие мазков на исследование влагалищной флоры у здоровой беременной проводят в женской консультации     
+Трижды за беременность  
-Однократно при постановке на учет     
-При каждой явке в ЖК     
-Только при наличии жалоб       
-Каждую неделю в течении беременности       

#Каждая беременная должна дважды посетить  
+Терапевта, окулиста и стоматолога  
-Дерматовенеролога  
-Юриста  
-Психолога  
-Травматолога        

#Дно матки скрывается за лобком у здоровой родильницы    
+На 11 сутки             
-На 4 сутки  
-На 7 сутки  
-Через месяц  
-На 3 сутки      

#Ярко-кровянистые лохии после родов в норме бывают  
+2-3 дня  
-10 дней  
-2 недели  
-До конца декретного отпуска      
-3 недели      

#Третий прием Леопольда-Левицкого позволяет выявить  
+Предлежание плода  
-Положение плода  
-Позицию плода  
-Вид позиции  
-Членорасположение плода      

#Флюорография легких у беременных  
+Не показана при желанной беременности  
-Назначается однократно при постановке на учет  
-Проводится в 1 и 2 половине беременности  
-Назначается трижды за беременность  
-Назначается перед родами      

#Пройти осмотр окулиста во время беременности  
+Необходимо для оценки зрения и состояния сосудов глазного дна  
-Должны только женщины с плохим зрением  
-Должны все беременные 2 раза  
-Осмотр у окулиста не обязателен  
-Должны все беременные 5 раз     

#Минимальная масса доношенного плода  
+2700 г  
-2300 г  
-2400 г  
-2800 г  
-3000 г  

#Для первой степени чистоты влагалища характерно:  
+Обилие палочек Додерлейна  
-Обилие лейкоцитов  
-Отсутствие палочек Додерлейна  
-Наличие щелочной среды  
-Обилие кокков     

#Повторнобеременная 10 часов в родах. Схватки через 3-4 минуты, продолжительностью 30 секунд. Регулярные, болезненные. При влагалищном исследовании: шейка матки 
	сглажена, открытие маточного зева на 4 см., головка прижата ко входу в малый таз. По данным гистерографии сокращения матки начинаються в нижнем сегменте. Сила их нерегулярная, сокращения нижнего сегмента матки сильне, чем тела. О какой патологи идет речь?  
+Дискоординированная родовая деятельность  
-Ригидность шейки матки  
-Первичная слабость родовой деятельности  
-Вторичная слабость родовой деятельности  
-Прелиминарный период  

#Профилактика гонобленореи у новорожденного проводится:  
+1\% тетрациклиновой мазью  
-0,02\% перманганатом калия  
-3\% сульфацилом натрия  
-20\% раствором альбуцида  
-0,02\% раствором фурациллина         

#У роженицы, с повторным кровотечением, что необходимо предпринять для 
	диагностики данной патологии?    
+УЗИ  
-Кольпоскапию  
-Пельвеометрию  
-Применить приемы Леопольда  
-Измерить высоту стояния дна матки     

#При отеке промежности на 1-2 сутки родов применяют местно:  
+Лед  
-Пластырь  
-Горчичники  
-УВЧ  
-Окситоцин      

#Первым этапом оказания акушерско-гинекологической помощи жительнице сельской местности является:  
+ФАП  
-Районная больница  
-ЦРБ  
-Областная больница  
-Городская больница     

#При проведении активного патронажа на дому при сроке 34 недели беременности 
	виявлено повышение АД до 180/100 мм.рт.ст., отеки нижних конечностей. Какой должна быть тактика акушерки?  
+Вызвать скорую помощь и госпитализировать беременную  
-Рекомендовать посещение врача женской консультации в ближайшее время  
-Назначить гипотензивные препараты  
-Рекомендовать придерживаться диеты  
-Поставить в известность врача женской консультации  

#Акушерка  госпитализирует беременную в отделение патологии, какую учетную 
	документацию она должна оформить?  
+форма №096у  
-Форма №097у  
-Форма №111у  
-Форма №113у  
-Форма №025у  

#Акушерка ЖК выявила в мазке у беременной мало палочек Додерлейна, много лейкоцитов, эпителия, коковой флоры. Какая степень чистоты влагалища у беременной?
+III степень  
-I степень  
-II степень  
-IV степень  
-Vстепень  

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

#Акушерка ФАПа  определяет предполагаемую массу плода: окружность живота - 90 см, висота стояния дна матки -  30 см. Чему равна масса плода?  
+2700 г  
-3200 г  
-3400 г  
-4000 г  
-4200 г  

#Акушерка ЖК проводит влагалищное исследование  и определяет диагональную 
	коньюгату.   Это расстояние -  
+от нижнего края симфиза до мыса крестца  
-От верхнего края симфиза до мыса крестца  
-От середины симфиза до надкрестцовой ямки  
-От верхнего края симфиза до ромба Михаэлиса  
-От нижнего края симфиза до копчика  

#Акушерка ФАП проводит наружное акушерское исследование, определите положение и позицию плода, если спинка плода пальпируется по левому ребру матки  
+продольное положение, 1 позиция  
-Продольное положение, 2 позиция  
-Поперечное положение, 1 позиция  
-Поперечное положение, 2 позиция  
-Косое положение, 1 позиция  

#Акушерка ЖК проводит приемы Леопольда, что можно определить 3 приемом 
	Леопольда?  
+предлежание плода и отношение его к 1 плоскости   
-Положение плода   
-Членорасположение плода  
-Вид позиции плода  
-Вставление плода  

#Акушерка родильного зала оценивает новорожденного после рождения. Какой из 
	показателей не входит в шкалу Апгар?  
+цвет слизистих оболочек  
-Частота сердечных сокращений  
-Частота дыхания  
-Мышечный тонус  
-Рефлексы  

#Акушерка после родов проводит осмотр последа, какие сосуды проходят в пуповине?  
+1 вена и 2 артерии  
-2 вены и 1 артерия  
-2 вены и 2 артерии  
-1 вена и 1 артерия  
-3 вены и 2 артерии  

#Акушерка родильного отделения определяет допустимую физиологическую кровопотерю после родов. Чему она равна?  
+0,5\% от массы тела роженицы  
-5\% массы тела роженицы  
-1\% массы тела роженицы  
-200-300 мл крови  
-400-500 мл крови  

#Акушерка заполняет партограму в первом периоде родов. Какие основные компоненты 
	партограмы?   
+состояние плода, состояние женщины, течение родов  
-Течение родов, сердцебиение плода  
-Температура, пульс, АД роженицы  
-Состояние роженицы, сердцебиение плода  
-Сокращение матки, сердцебиение плода  

#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  

#При аускультации плода, акушерка  прослушала сердцебиение справа ниже пупка 130 ударов в минуту и слева на уровне пупка 146 ударов в минуту. Предположительный диагноз?  
+многоплодие  
-Многоводие  
-Тазовое предлежание  
-Головное предлежание  
-Поперечное положение  

#На прием в ЖК 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  

#К акушерке ФАП обратилась первобеременная,32 нед беременности с жалобами на головную боль, боль в эпигастрии, правом подреберье, нарушение зрения “пелена перед глазами”, АД 175/110мм рт ст. Предположительный диагноз?  
+Преэклампсия тяжолой степени  
-Преэклампсия средней степени  
-Преэклампсия легкой степени  
-Эклампсия  
-Гипертоническая болезнь  

#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  

#Акушерка ФАП проводит беседу среди беременных. Ей задали вопрос: “Что такое 
	эклампсия?”  
+Судорожный припадок при тяжелом позднем гестозе  
-Разновидность эпилепсии  
-Состояние шока  
-Это психоэмоциональное состояние  
-Это моносимптомный гестоз  

#Акушерка родильного отделения готовит инструменты и препараты для оказания 
	неотложной помощи при тяжелых гестозах. Что необходимо приготовить?  
+Роторасширитель, языкодержатель, седативне, наркотики, гипотензивные.  
-Седативные, наркотики, гипотензивные.  
-Инструменты для приема родов, седативные  
-Инструменты для операции кесарево сечение, наркотики  
-Инструменты для выскабливания полости матки, гипотензивные  

#Акушерка роддома оказывает помощь при приступе эклампсии. Какие периоды 
	характерны для приступа эклампсии?  
+Предсудорожный, тонических, клонических судорог, кома  
-Период разрешения тонических судорог, клонических судорог  
-Кома, период раскрытия, тонических судорог  
-Период клонических судорог, период разрешения  
-Предсудорожный период,период разрешения,  кома  

#Акушерка роддома наблюдает за беременной с пороком сердца. Что является предвестниками острой сердечно-сосудистой недостаточночти во время беременности и в родах?  
+Пульс свыше 110 уд в мин, дыхание свыше 24 в мин  
-Пульс ниже 60 уд в мин, дыхание свыше 30 в мин  
-Уввеличение печени  
-Снижение АД  
-Повышение температуры  

#Акушерка  ЖК проводит лабораторное обследование беременной с целью выявления сахарного диабета.В каких случаях необходимо такое обследование беременной?  
+Крупный плод  
-Поздний гестоз  
-Анемия беременных  
-Хронический кольпит  
-Хронический пиелонефрит  

#В отделении патологии роддома у беременной, 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  

#Акушерка родзала при выделении последа обнаружила, что его масса более 600 гр., 
	отмечается отечность, а на коже новорожденного пузырьки с мутным содержимым. 
	Предположительный диагноз?  
+Врожденный сифилис  
-Врожденная пиодермия  
-Отечная форма ГБН  
-Экзема  
-Переношенная беременность  

#К акушерке ФАП обратилась беременная в сроке 30 недель беременности с 
	предлежанием плаценты.Какой симптом наиболее характерен при предлежании 
	плаценты?  
+Влагалищное кровотечение  
-Внезапная острая боль в животе  
-Преждевременный разрыв оболочек  
-Повышение АД, учащение пульса  
-Головная боль, нарушение зрения  

#Акушерка родильного отделения определила у родильницы кровопотерю 1000мл, АД 90/70 мм рт ст, пульс 120 уд в мин, бледность, холодный пот, олигоурию. 
	Предположительный диагноз?  
+Геморрагический шок 2-ой степени  
-Геморрагический шок 3-ей степени  
-Геморрагический шок 1-ой степени  
-Геморрагический шок 4-ой степени  
-Эмболия околоплодными водами  

#Акушерка родильного отделения проводит реанимацию при асфиксии новорожденного. 
	Какие показания для закрытого массажа сердца?  
+Брадикардия менее 80 уд в мин  
-Брадикардия менее 120 уд в мин  
-Отсутствие самостоятельного дыхания  
-Отсутствие рефлексов  
-Акроцианоз  

#Акушерка родильного отделения  отмечает у роженицы внезапный озноб, цианоз лица, боли за грудиной, одышку, тахикардию, АД 80/60 мм рт ст. Предположительный диагноз?
+Эмболия околоплодными водами  
-Эклампсия  
-Септический шок  
-Гипотоническое кровотечение  
-Преждевременная отслойка плаценты  

#Акушерка родильного отделения  проводит внутривенное капельное введение 
	растворов. Какие растворы относятся к группе солевых кристаллоидов?  
+Раствор Рингера  
-Желатиноль  
-Полиглюкин  
-Реополиглюкин  
-Гемодез  

#Акушерка отделения реанимации определяет шоковый индекс. Укажите шоковый индекс, соответствующий наиболее тяжелому состоянию?  
+2  
-1.5  
-1  
-0.8  
-0.5  

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

#Акушерка родильного отделения определила разрыв промежности с повреждением m,sphincter ani externus, стенка прямой кишки цела. Предположительный диагноз?  
+Разрыв промежности 3-ей степени  
-Разрыв промежности 2-ой степени  
-Разрыв промежности 1-ой степени  
-Разрыв промежности 4-ой степени  
-Полный разрыв промежности  

#Акушерка родильного отделения наблюдает за роженицей во втором периоде родов – схватки частые, болезненные, судорожные, матка в форме песочных часов. Тактика акушерки?  
+Прекратить родовую деятельность, готовить к родоразрешению  
-Усилить родовую деятельность  
-Оставить на прежнем уровне  
-Продолжать наблюдение  
-Вести роды через естественные родовые пути  

#Акушерка родильного отделения  при осмотре родових путей обнаружила значительный разрыв шейки матки, не доходящий до свода влагалища. Предположительный диагноз? 
+Разрыв шейки матки 2-ой степени  
-Разрыв шейки матки 3-ей степени  
-Разрыв шейки матки 1-ой степени  
-Разрыв шейки матки 4-ой степени  
-Кольпорексис  

#Акушерка послеродового отделения наблюдает за родильницей с разрывом 
	промежности 2-ой степени. Какие наиболее частые осложнения при неушитых разрывах
	 промежности?    
+Послеродовая язва  
-Бартолинит  
-Кольпит  
-Эндометрит  
-Выпадение половых органов  

#Акушерка ФАП 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  
-Флегмонозный мастит  
-Гангренозный мастит  

#Акушерка послеродового отделения берет мазок у родильницы на наличие гонорейной 
	инфекции. Какой наиболее частый срок выявления гонорейной инфекции?  
+3-7 сутки после родов  
-1-2 сутки после родов  
-8-9 сутки после родов  
-10 сутки после родов  
-14 сутки после родов  

#Акушерка родильного отделения готовит инструменты для наложения акушерских 
	щипцов. Что является противопоказанием для этой операции?  
+Угрожающий разрыв матки  
-Слабость родовой деятельности  
-Гипоксия плода  
-Преэклампсия  
-Замедленное продвижение головки плода  

#Акушерка ФАП провела патронаж родильницы на      7-ые сутки после родов. Какие из перечисленных симптомов не типичны для послеродового эндометрита?  
+Температура 36,6 С градусов  
-Слабость, недомогание  
-Ознобы  
-Пульс 100-120 уд в минуту  
-Лохии гнойные  

#В послеродовом периоде акушерка определила субинволюцию матки у родильницы.	Какие симптомы характерны?  
+Несоответствие размеров матки дню пуэрпериума  
-Повышение температуры  
-Ознобы  
-Пульс 100-120 уд в минуту  
-Лохии гнойные  

#Акушерка родильного отделения готовится к операции “ручное обследование полости 
	матки” . В каком случае показана эта операция?  
+После оперативного родоразрешения через естественные родовые пути  
-При ягодичном предлежании  
-При слабости родовой деятельности  
-После рождения первого плода из двойни  
-При поздних гестозах  

#Акушерка ЖК направляет беременную на медикогенетическое обследование.  Какие 
	показания к обследованию?  
+Привычные выкидыши  
-Поздние гестозы  
-Перенашивание беременности  
-Тазовое предлежание плода  
-Анемия беременных  

#Акушерка родильного отделения проводит амниотомию. Какой инструмент необходимо 
	подготовить?  
+Бранша от пулевых щипцов  
-Конхотом  
-Скальпель  
-Иглодержатель  
-Перфоратор  

#Акушерка родильного отделения начинает внутревенную инфузию окситоцина для 
	лечения слабости родовой деятельности. Какая начальная скорость введения 
	окситоцина?  
+6-8 капель в 1 мин  
-10-20 капель в 1 мин  
-20-30 капель в 1 мин  
-30-40 капель в 1 мин  
-50-60 капель в 1 мин  

#Акушерка родильного отделения проводит реанимацию новорожденного. Какие 
	клинические признаки необходимо оценить?  
+Дыхание, частоту сердечних сокращений, цвет кожи  
-Рефлексы, тонус, цвет кожи  
-Дыхание, рефлексы, цвет кожи  
-Оценка по шкале Апгар  
-Оценка по шкале Сильвермана  

#Акушерка наблюдает за беременной с поперечным положением плода. Какая операция производится при запущенном поперечном положении мертвого плода?  
+Декапитация  
-Кесарево сечение  
-Краниотомия  
-Краниоклазия  
-Внутренний поворот плода на ножку  

#Акушерка ЖК рекомендует беременной измерять базальную температуру в первые три месяца беременности. О чем свидетельствует стойкое снижение базальной 
	температуры?  
+Об угрозе прерывания беременности  
-О благоприятном течении беременности  
-О раннем гестозе  
-Об аномалии развития эмбриона  
-О недостаточности надпочечников  

#Акушерка ЖК проводит  беременной кардиотокографию. Что определяют этим 
	методом?  
+Сердечные сокращения плода и маточные сокращения  
-Сердечные сокращения плода и движение плода  
-Маточные сокращения и движения плода  
-Сердечные сокращения плода  
-Маточные сокращения  

#При наружном тазоизмерении акушерка ЖК определила уменьшение прямого раз мера входа в малый таз, ds. spinarum равна ds. cristarum. Для какой формы узкого таза это характерна?  
+Плоскорахитический  
-Простой плоский  
-Общесуженный плоский  
-Поперечносуженный  
-Общеравномерносуженный  

#Вагітна звернулась в ЖК для взяття на облік по вагітності. Під час внутрішнього 
	акушерського обстеження акушерці вдалось виміряти відстань між мисом крижів та нижнім краєм лобкового симфізу (conjugata diagonalis). Після виведення правої руки з піхви акушерка тазоміром виміряла цю відстань, яка дорівнювала (при умовах нормальних розмірів тазу):   
+12,5см   
- 21 см  
-11 см   
-25 см   
-9 см    

#Вагітна звернулася в ЖК для взяття на облік по вагітності. Під час вимірювання зовнішніх розмірів тазу (який виявився нормальним) акушерка встановила, що відстань між найвіддаленішими точками гребнів клубових кісток (distantia cristarum) дорівнювала:   
+28-29 см  
-25-26 см   
-20-21 см   
-30-31 см    
-11см     

#Вагітна звернулася в ЖК для взяття на облік по вагітності. Для визначення  одного з розмірів тазу їй запропонували лягти на бік, спиною до акушерки, нижню ногу зігнути в кульшовому та колінному суглобах, а верхню випрямити. Про вимірювання якого розміру йдеться мова:   
+ conjugata externa           (зовнішня кон’югата)   
-conjugata diagonalis        (діагональна кон’югата)   
-conjugata vera                 (акушерська кон’югата)   
-distantia cristarum          (відстань між гребнями клубових кісток)   
-distantia spinarum   ( відстань між остями клубових кісток)     

#Жінка 25 років за рекомендацією лікаря вимірювала базальну температуру протягом 3-х менструальних циклів. Огляд результатів виявив чітку двофазну криву.  Це свідчить про :   
+ нормальний менструальний цикл   
-ановуляторний цикл  
-маткову вагітність  
-позаматкову вагітність   
-атрезію фолікула    

#Вагітна звернулась в ЖК для взяття на облік по вагітності. Акушерка виміряла зовнішні розміри таза, який виявився нормальним. При цьому відстань між передньо-верхніми остями клубових кісток (dictantia spinarum) дорівнювала:   
+25-26 см  
-28-29 см   
-20-21 см   
-30-31 см    
-9,5- 11,5см     

#Під час обстеження вагітної жінки за допомогою першого прийома пальпації плода в матці (прийоми Леопольда) визначають:   
+ рівень стояння дна матки  
-положення та позицію плода   
-передлежання плода   
-відношення передлеглої частини до входу в малий таз    
-відношення передлеглої частини до площин малого таза     

#У приймальному відділенні пологового будинку проводять зовнішнє акушерське 
	обстеження вагітної. Що визначають за допомогою третього прийома пальпації плода в матці  ( прийом Леопольда):   
+ передлеглу частину та її відношення до входу в малий таз  
-положення та позицію плода   
-об’єм живота  
-рівень стояння дна матки  
-відношення передлеглої частини до площин малого таза   

#Після проведення зовнішнього акушерського обстеження встановлено, що передлеглою частиною є велика, м’яка не балотуюча частина плоду, а спина його звернена вправо. Це:   
+ тазове передлежання, друга позиція  
-тазове передлежання, перша позиція  
-тазове передлежання, задній вид  
-головне передлежання, друга позиція  
-головне передлежання, передній вид   

#Під час огляду вагітної акушеркою ЖК встановле-но, що передлеглою є тверда, округла частина плода, яка  балотує, а спинка плода звернута наперед. Використовуючи ці дані поставте вірний діагноз:   
+ головне передлежання, передній вид  
-головне передлежання, перша позиція  
-тазове передлежання, передній вид  
-головне передлежання, друга позиція  
-головне передлежання, задній вид  

#Під час обстеження вагітної жінки за допомогою ІV прийома пальпації плода в матці (прийом Леопольда) визначають:   
+ відношення передлеглої частини до площин малого тазу  
-передлеглу частину плода  
-положення та позицію плода  
-рівень стояння дна матки  
-масу плода  

#Під час огляду вагітної акушеркою ЖК встановле-но, що передлеглою є тверда, округла, балотуюча частина плоду.Серцебиття плода вислуховується нижче пупка, ліворуч,ближче до бокової лінії живота.  Використовуючи ці дані поставте вірний діагноз:   
+ головне передлежання,перша позиція,задній вид  
-головне передлежання,перша позиція,передній вид  
-тазове передлежання, друга позиція,передній вид  
-тазове передлежання,перша позиція,задній вид  
-головне передлежання,друга позиція,задній вид  

#Точка ясного серцебиття плода знаходиться вище пупка, ліворуч, ближче до бокової линії живота. Про яке положення, передлежання, позицію та вид плоду йде мова:   
+ повздовжнє , тазове, перша позиція заднього виду  
-повздовжнє, тазове, перша позиція переднього виду  
-косе, друга позиція заднього виду   
-поперечне, друга позиція заднього виду  
-повздовжнє, головне, перша позиція заднього виду  

#У породіллі 23-х років відбулись фізіологічні пологи. Яка тривалість декретної відпустки в 
	цьому випадку?  
+126 діб   
-136 діб  
-140 діб  
-120 діб  
-130 діб  

#В пологове відділення поступила вагітна 26-ти років з нерегулярними болями внизу 
	живота, попереку; останні місячні були 01.06.2011 року. Визначити передбачувану дату пологів за формулою Негеле:    
+08.03.2012р.  
-15.01.2012 р.  
-08.04.2012 р.  
-01.04.2012 р.  
-23.02.2012 р.  

#Визначили, що відстань від волосистої частини лоба  до підпотиличної  ямки становить 10,5см.Який це розмір голівки і чому дорівнює обвід голівки за цим розміром?    
+середній косий розмір,обвід -33см.  
-малий косий розмір,обвід -32см.  
-великий косий розмір,обвід -40см  
-прямий  розмір,обвід -34см  
-вертикальний  розмір,обвід -33см  

#Акушерка приймає пологи в передньому виді потиличного передлежання.Яким  
	розміром  прорізується голівка плода в даному випадку і чому   дорівнює обвід голівки за цим розміром?    
+ малий косий розмір-9,5см., обвід -32см.  
-середній косий розмір-10,5см., обвід -33см.  
-великий косий розмір-13,5, обвід -36-40см  
-прямий  розмір-12см., обвід -34см  
-вертикальний  розмір-9,5см.,обвід -33см  

#При проведенні вагінального обстеження акушерка визначила, що найбільш глибоким 
	склепінням піхви являється:  
+заднє   
- переднє  
-бокове   
-крайове   
-всі склепіння однакові    

#Акушерка проводить заняття з вагітними і, розповідаючи  їм про зміни, які  відбуваються в слизовій оболонці матки під час менструації, стверджує, що після фази  регенерації настає фаза :  
+ проліферації   
-десквамації  
-дегенерації  
-секреції   
-овуляції    

#В жіночу консультацію звернулася жінка 22 років зі скаргами на затримку менструації та 
	нудоту зранку. Лікар діагностував вагітність. Який документ оформляють при першому звернені вагітної?  
+ Індивідуальна карта вагітної і породіллі ( форма  № 111/о)   
-Обмінна карта вагітної і породіллі ( форма  № 113/о)   
-Історія пологів ( форма № 96/о)  
-Медична карта амбулаторного хворого (форма № 025/ )   
-Контрольна карта диспансерного нагляду( форма № 030/о)  

#Вагітна 28-ми років звернулася в приймальне відділення пологового будинку. Строк вагітності 38-39 тижнів. Яка з перелічених ознак свідчить про початок пологів?   
+ регулярні скорочення м’язів матки  
-тупий біль у ділянці крижів  
-притиснення передлеглої частини плода до входу в таз  
-нерегулярний  біль у нижній частині живота  
-виділення з піхви тягучого слизового секрету  

#Визначте основні компоненти партограми:     
+ Графічний запис перебігу пологів, стану роділлі та плода    
-Графічний запис перебігу вагітності, стану вагітної та плода    
-Графічний запис перебігу раннього післяпологового періоду,стану породіллі та плода    
-Графічний запис перебігу пізнього післяпологового періоду,стану породіллі та 
новонародженного   
-Графічний запис перебігу періоду лактації, стану породіллі  та новонародженного   

#Роділля 20 років, знаходиться в індивідуальному пологовому залі. При піхвовому обстеженні: шийка матки згладжена, розкриття її до 8 см., плодовий міхур цілий, передлегла частина голівка. Вкажіть   який період пологів?     
+ Перший період пологів    
-Другий період пологів    
-Третій період пологів    
-Прелімінарний період    
-Ранній післяпологовий період    

#Роділля 27 років,поступила в акушерську клініку з активною пологовою діяльністю. Під час зовнішнього акушерського дослідження  виявлено: положення плода  повздовжнє, перша позиція, передній вид, головне передлежання, Вкажіть найкраще місце вислуховування серцебиття плода.       
+ Нижче пупка ліворуч  
-Вище пупка ліворуч.     
-Нижче пупка праворуч   
-Нижче пупка ліворуч   
-На рівні пупка.      

#Вагітна 25 років звернулася в приймальне відділен-ня пологового будинку. Строк 
	вагітності 40 тижнів. Акушерка виміряла ВДМ-34см, та ОЖ-100см.Яка передбачувана 
	маса плоду?   
+ 3400 гр  
-4000 гр  
-2900 гр  
-3200 гр  
-3600 гр  

#Молода подружгя пара, яка планує народження дитини, цікавиться в якому терміні 
	вагітності необхідно стати на облік в жіночий консультації. Дайте правильну пораду:   
+ до 12 тижнів  
-одразу після останньої менструації  
-після відчуття першого ворушіння плоду   
-після 24 тижнів   
-не має значення в якому терміні  

#Безпосередньо після пологів форма матки округла, її дно знаходиться на рівні пупка. 
	Після відділення плаценти матка стала вужча, дно піднялося вище, матка відхилилась 
	вправо. Назвіть ознаку відшарування плаценти:   
+ Шредера  
-Креде-Лазаревича  
-Кюстнера-Чукалова  
-Альфельда  
-Довженко  

#Повторнороділля 25-ти років поступила в приймальне відділення з нормальною 
	пологовою діяльністю. При зважуванні роділлі визначена маса тіла 70 кг. Вкажіть 
	фізіологічну крововтрату для даної роділлі в пологах:   
+ 350 мл.  
-400мл.  
-200мл.  
-500 мл.  
-300 мл.  
#Після завершення фізіологічних пологів породілля знаходиться в індивідуальній  
пологовій залі під  наглядом акушерки. Яка тривалість раннього післяпологового 
	періоду?     
+2 години    
-3 години    
-6 годин    
-24 години    
-1 годину    

#Після завершення фізіологічних пологів прикладання дитини до грудей необхідно 
	провести   
+в  індивідуальній  пологовій залі   
-після переведення в палату сумісного перебування  
-через 6 годин після пологів  
-через 24 години після пологів   
-через 4  години після пологів    

#Ранній післяпологовий період,почалась кровотеча. При огляді плаценти виявлено 
	дефект двох часточок і оболонок. Яка подальша тактика в даному випадку?   
+ Ручне обстеження порожнини матки  
-Зовнішній масаж матки  
-Ввести кровоспинні засоби  
-Покласти холод на низ живота  
-Інструментальна ревізія порожнини матки    

#Акушерка до проведення огляду вагітної жінки проводить обробку рук. Протягом якого часу необхідно мити руки з метою профілактики передачі інфекції?   
+ Не менше 30 с  
-Не менше 4 хв  
-Не менше 3 хв  
-Не менше 2 хв  
-Не менше 1 хв     

#Після вислуховування серцебиття плода акушерка  проводить обробку акушерського 
	стетоскопа дезінфікуючим розчином. Який саме розчин використовується?   
+ 3\% перекис водню  
-5\% розчин перманганату калію  
-0,5\% розчин хлораміну  
-6\% перекис водню  
-96\% розчин спирту етилового  

#Через 5 годин від початку пологової діяльності при піхвовому дослідженні визначається: відкриття шийки  матки до 3 см, передлежить голівка, притиснута  до входу в малий таз. Стрілоподібний шов у поперечному розмірі входу в малий таз, мале тім’ячко зліва, збоку. Про який момент біомеханіз-му пологів йде мова?  
+ I момент-згинання голівки  
-II момент -внутрішній поворот голівки   
-III момент-розгинання голівки  
-IV момент внутрішній поворот плечиків  
-додаткове згинання голівки  

#Через 15 хв після народження плода зі статевих шляхів роділлі з’явилися помірні 
	кров’янисті виділення. Крововтрата склала 150 мл. Як вирахувати допустиму 
	крововтрату?  
+ 0,5 \% від маси тіла породіллі  
-1,0\% від маси тіла породіллі  
-1,5\% від маси тіла породіллі  
-0,75\% від маси тіла породіллі   
-2,0\% від маси тіла породіллі  

#На 3 добу після пологів породілля скаржиться на головний біль, погіршення сну та апетиту, загальне нездужання. При огляді виявлено гнійно – кров’я-нисті, з неприємним запахом лохії, дно матки на 1 поперечний палець нижче пупка. Температура тіла 38,0С. Яка тактика щодо подальшого ведення породіллі?  
+Розпочати антибактеріальну, інфузійно – трансфузійну терапію   
-Провести інструментальну ревізію стінок порожнини матки  
-Виписати додому  
-Ввести препарати, скорочуючі матку   
-Спостерігати за породіллею  

#Вагітна 37тижнів скаржиться на вираженний головний біль,  миготіння ”мушок “ перед очима, нудоту,біль в епігастрії. При огляді: стан тяжкий, виражені набряки, АТ – 180/120 мм рт ст. Раптово з’явились фібрилярні посмикування м’язів обличчя,потім виникли тонічні, а через 20 секунд клонічні судоми. Дихання припинилося. Через 1,5 хвилини 
	дихання відновилося. З рота виділилась піна. В клінічному аналізі сечі: білок – 6 г/л.Що відбулося з вагітною?  
+Еклампсія  
-Прееклампсія тяжкого ступеня  
-Гіпертонічний криз  
-Черепно –мозкова травма   
-Епілепсія  

#Вагітна поступила в відділення патології вагітних в терміні 32 тижні зі скаргами на 
	загальну слабкість, запаморочення, швидку стомлюваність. Об’єктивно: загальний стан 
	задовільний, шкірні покриви і видимі слизові бліді. АТ-110/70 мм.рт.ст., пульс – 100 на хв. Пологової діяльності немає. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 140 на хв.  В аналізі кров : H--90г/л, Ер – 3,1х10/л, КП - 0,7, ШОЕ – 20мм/год. Сироваткове залізо – 8,5 ммоль/  
+Залізодефіцитна анемія I ступеня  
-Постгеморагічна анемія  
-Гіпопластична анемія II ступеня	   
-Мегалобластична анемія вагітних  
-Гемолітична анемія  

#Роділля поступила в пологовий будинок в I періоді пологів. Вагітність друга, 38 тижнів, 
	тазове передлежання,перша позиція, передній вид. Передбачувана вага плода -4100г. Діагностовано ножне передлежання. Яка тактика ведення пологів?  
+ Кесарів розтин  
-Вести пологи через природні пологові шляхи  
-Надання допомоги за Цов’яновим І	   
-Прийом Морисо-Левре-Ляшапель  
-Використання  класичної ручної допомоги  

#Хвора 26 років поступила в стаціонар зі скаргами на  болі внизу живота і мажучі 
	кров’янисті виділення зі статевих шляхів. Остання менструація 3 місяці тому. При огляді за допомогою дзеркал: шийка матки ціанотична. При піхвовому дослідженн:  зовнішнє вічко пропускає кінчик пальця, тіло  матки збільшене до 10-11 тижнів вагітності, м’якої консистенції, безболісне. Придатки не пальпуються. Як оцінити цей стан ?  
+Вагітність 6-7 тижнів, аборт, що розпочався  
-Аборт у ходу  
-Вагітність 6-7 тижнів, неповний аборт	   
-Порушення менструального циклу  
-Позаматкова вагітність  

#При піхвовому дослідженні першороділлі зліва пальпується передній кут великого 
	тім’ячка, справа – надбрівні дуги і корінь носа. Лобний шов у поперечному розмірі входу в малий таз. Яке передлежання  діагностується у плода?  
+Лобне  
-Задній вид лицевого  
-Передньоголовне   
-Передній вид лицевого  
-Задній вид потиличного  

#У роділлі 22 років перші пологи в терміні 39 тижнів. Перейми по 30-35 секунд через 5 
	хвилин. При піхвовому дослідженні: шийка матки згладжена, відкриття маткового вічка 4 см, його перекриває губчаста тканина м’якої  консистенції. Під час дослідження 
	почалась кровотеча. Яка найбільш імовірна причина її виникненя?  
+Центральне передлежання плаценти  
-Шийкова вагітність  
-Поліп цервікального каналу шийки матки  
-Кровочеча з варикозно розширених вен шийки матки  
-Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти  

#У 20-річної породіллі на 4 добу після операції кесаревого розтину з’явилось блювання, сильний біль внизу живота, потім по всьому животу, затримка випорожнень та газів. 
	Шкірні покриви бліді, губи та язик сухі. Температура тіла – 39,5 С.  Живіт здутий, 
	симптоми подразнення очеревини позитивні у всіх відділах. Перистальтика кишківника послаблена. Дно матки на рівні пупка, матка болюча при пальпації. Про яку патологію можна думати ?  
+Розлитий перитоніт  
-Метроендометрит  
-Гнійний параметрит  
-Пельвіоперитоніт  
-Лохіометра  

#Роділля скаржиться на різкий біль в животі,кров’я-нисті виділення, які з’явились під час перейм. Пульс – 98 за хвилину, АТ – 90/60 мм рт.ст. Матка в гіпертонусі,  болюча.  По передній  стінці матки визначається  асиметричне, пухлиноподібне утворення, 	розмірами 6 на 5см, різко болюче при паль-пації. Серцебиття плода – 170/ хв. При 
	піхвовому дослідженні: шийка матки вкорочена, відкриття 5 см, плодовий міхур 
	напружений, передлежить голівка. Виділення кров’янисті, темного кольору, помірні. Що стало причиною кровотечі ?  
+Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти  
-Розрив матки  
-Передлежання плаценти  
-Аномалії  пологової діяльності  
-Емболія навколоплодовими водами  

#Пологи  другі, своєчасні, третій період. Крововтрата зі статевих шляхів 400 мл і 
	продовжується. Видали-ти послід зовнішніми прийомами не вдалося. Яка подальша тактика акушерки?  
+Ручне відшарування плаценти і масаж матки на кулаці  
-Ввести утеротонічні засоби  
-Ручна ревізія порожнини матки   
-Екстирпація матки  
-Вичікувальна тактика  

#У роділлі перші пологи в строці 40-41 тиждень. Положення плода повздовжнє , головне	передле-жання. Розміри таза: 24-26-29-18, обвід живота -103 см, ВДМ - 40см. I період пологів триває 10 годин. Серцебиття плода– 148/хв, чітке, ритмічне. Контракційне кільце косе, розташоване  на рівні пупка, ознака Вастена позитивна. Піхвове дослідження : повне відкриття шийки матки , голівка притиснута до входу в малий таз, навколоплідоний  міхур відсутній, мале  тім’ячко зліва біля лона. Яка тактика завершення пологів?  
+Кесарів розтин  
-Ведення пологів через природні пологові шляхи  
-Плодоруйнівна операція  
-Посилення пологової діяльності.  
-Акушерські щипці  

#При зовнішньому акушерському дослідженні вста-новлено: живіт має поперечно овальну форму, у лівій бічній стороні матки палькується кругла, щі-льна ,балотуюча частина 	плода, у правій –об’ємна, м’якувата частина плода, що не балотує.Серцебиття плода чітко прослуховується на рівні пупка. Назвіть положення, позицію  та  передлежання 
	плода ?  
+ Поперечне положення, I позиція, передлегла частина відсутня  
-Поперечне положення, II позиція, передлегла частина відсутня   
-Повздовжнє положення, II позиція, тазове передлежання  
-Косе положення, I позиція, передлегла частина  відсутня  
-Повздовжнє положення, I позиція, головне передлежання  

#У роділлі з бурхливою родовою діяльністю несподі-вано з’явилися ознаки дихальної 
	недостатності,  температура тіла  підвищилася  до 41 0С, став катастрофічно падати артеріальний тиск. Незабаром розвинулася клініка набряку легень. Яке ускладнення виникло у роділлі?    
+Емболія навколоплідними водами.     
-Еклампсія.     
-Септичний шок.    
-Внутрішня кровотеча.   
-Анафілактичний шок.  

#Повторноділля, ІІ період пологів. На фоні дуже сильної пологової діяльності жінка 
	раптово відчула різкий  “кинжальний” біль в животі, пологова діяльність припинилась, 
	жінка втратила свідомість. АТ – 80/40мм .рт.ст.. Жінка бліда, вкрита холодним потом.  
	Яке ускладнення пологів виникло у данної роділлі?     
+Розрив матки, що відбувся.    
-Надмірно сильна пологова діяльність.   
-Загроза розриву матки  
-Слабкість пологової діяльності.    
-Передчасне відшарування плаценти.    

#Жінка 27 років звернулась до ЖК для взяття на облік з приводу вагітності. Після 
	проведення пельвіометрії акушерка визначила, що у жінки простий плоский таз І ступеня звуження  Які розміри тазу отримала акушерка при вимірюванні таза жінки?   
+ 26-28-30-18   
-26-28-30-20  
-23-25-27-17  
-26-26-30-15  
-23-25-27-15  

#Вагітної 22 років  визначена відстань між серединою верхнього краю симфізу та 
	надкрижовою ямкою   Який розмір тазу встановлено при обстежені?  
+ Зовнішня кон'югата   
-Анатомічна кон'югата  
-Справжня кон'югата  
-Діагональна кон'югата  
-Бічна кон'югата  

#Роділля 32 років звернулась в пологовий будинок зі скаргами на переймеподібний біль на протязі 2 годин З'ясовано, що у жінки зменшена діагональна кон'югата За допомогою якого обстеження отримано результат?  
+ Вагінальне дослідження   
-Бімануальне дослідження  
-Пельвіометрія  
-Ректовагінальне дослідження  
-УЗД  

#Вдругевагітна 25 років звернулась в ЖК для взяття на облік Яку форму зовнішнього вічка побачила акушерка при проведенні огляду в дзеркалах  
+ Поперечної щілини   
-Крапки  
-Півмісяця  
-Кільця  
-Зміщений у бік  

#Роділля 25 років в терміні вагітності 39-40 тижнів звернулась до пологового будинку з 
	потужною діяльністю  При  дослідженні встановлено, що голівка прорізується відстанню між підпотиличною ямкою та переднім кутом великого тім'ячка. Яким розміром народиться голівка плода?  
+ Малим косим  
-Середнім косим  
-Прямим  
-Великим косим  
-Відвіслим  

#Першовагітна 19 років в терміні 39-40 тижнів, перейми регулярні на протязі 8 годин, відкриття шийки матки до 8 см, голівка середнім косим розміром в косому розмірі широкою частини тазу. Вказати орієнтири розміру, яким народиться голівка плода  
+ Підпотилочна ямка та межа волосистої частини голови  
-перенісся та потилочний горб  
-Підборіддя та потилочний горб  
-Підборіддя та велике тім'ячко  
-Підпотилочна ямка та велике тім'ячко  

#Роділлі 31 року під час проведення обстеження в першому періоді пологів встановлено, що голівка плода нерухома, більша частина її міститься над входом до тазу, невеликий сегмент голівки нижче від площини входу в таз. вказати положення голівки відносно площини тазу  
+ Голівка у вході малий таз малим сегментом  
-Голівка над входом до малого тазу  
-Голівка у вході в малий таз великим сегментом  
-Голівка в широкій частині порожнини малого тазу  
-Голівка в вузький частині порожнини тазу  

#Першовагітна 21 року при черговому відвідуванні ЖК відмітила, що відчула ворушіння плода. Який ймовірний термін вагітності у жінки?  
+ 20 тижнів  
-18 тижнів  
-23 тижня  
-16 тижнів  
-14 тижнів  

#Роділля 23 років вагітність друга І період пологів. При піхвовому дослідженні 
	встановлено: відкриття маточного вічка 9 см, плодового міхура немає, мале тім'ячко 
	праворуч, розташовано ближче до симфізу. Який біомеханізм пологів відбувається?  
+ Передній вид потиличного передлежання  
-Лобне передлежання  
-Задній вид потиличного передлежання  
-Передньоголовне передлежання  
-Лицьове передлежання  

#Роділля 20 років І період пологів.. Перейми слабкі. Голівка прижата до входу малого 
	тазу. При піхвовому дослідженні встановлено асінклитичне вставлення голівки. Охарактеризувати дану особливість розташування голівки.  
+ Сагітальний шов знаходиться ближче до симфізу або крижів  
-Велике тім'ячко на однаковій відстані від мису та крижів  
-Мале тім'ячко на однаковій відстані від мису та крижів  
-Сагітальний шов на однаковій відстані від симфізу та крижів  
-До входу малого тазу звернена потилиця  

#Вагітна 17років звернулась до ЖК для постановки на облік. Остання менструація 
	05.04.11, ворушень плода не відчуває, скарг не має, цікавиться вірогідним терміном пологів. Яку відповідь дала акушерка?  
+ 12.01.2012  
-5.01.2012  
-5.12.2011  
-19.01.2012  
-29.12.2011  

#Акушерка при проведенні зовнішнього обстеження вагітної встановила, що плід 
	розташований спинкою праворуч дозаду. Вкажіть позицію та вид плода  
+ П, задній вид  
-І, задній вид  
-І, передній вид  
-ІІ, передній вид,  
-Данні не інформативні  

#У роділлі при вагінальному дослідженні виміряно діагональну кон’югату – 13 см, індекс Соловйова – 16 см. Визначте справжню кон’югату?  
+11 см  
-12 см  
-13 см  
-14 см  
-15 см  

#Шкільна медична сестра проводить бесіду з дівчатками середніх класів на тему 
	„Фізіологія жіночої статевої системи”. Який вік першої менструації вона повинна назвати?
+12-14 років  
-13-14 років  
-14-15 років  
-15-16 років  
-Після 16 років  

#Пацієнтка 20 р., за рекомендацією лікаря вимірювала базальну температуру впродовж 3-х менструальних циклів. Огляд результатів виявив чітку двохфазну криву. Про що це свідчить?  
+Нормальний менструальний цикл  
-Ановуляторний цикл  
-Маткову вагітність  
-Позаматкову вагітність  
-Атрезію фолікула  

#На прийомі в жіночій консультації вагітній вимірюють зовнішні розміри тазу. Які із 
	показників будуть відповідати нормальним розмірам тазу?  
+25-28-30-21см  
-24-26-28-18 см    
-26-26-28-17 см    
-25-30-32-21 см  
-23-26-28-17 см  

#При фізіологічному перебігу вагітності жінка повинна обов’язково відвідувати жіночу 
	консультацію. Скільки  пропонується таких відвідувань у третьому триместрі вагітності?  
+4  
-5  
-6  
-7  
-8  

#Молода подружня пара, яка планує народження дитини цікавиться першим  критичним періодом під час вагітності. На який день проходить імплантація зародка в порожнину 
	матки?  
+7-8  
-8-9  
-9-10  
-10-11  
-11-12  

#Молода подружня пара, яка планує народження дитини, цікавиться в якому терміні вагітності необхідно стати на облік в жіночу консультацію. Дайте правильну пораду.  
+До 12 тижнів  
-Одразу після останньої менструації  
-У 12 тижнів  
-У 12-14 тижнів  
-Після першого відчуття руху плода  

#Вагітна прийшла на черговий огляд в жіночу консультацію. При зовнішньому 
	акушерському обстеженні виявлено, що дно матки пальпується на рівні пупка. Якому 
	терміну це відповідає?  
+24 тижню  
-25 тижню  
-26 тижню  
-27 тижню  
-28 тижню  

#При проведенні зовнішнього акушерського обстеження прослуховують серцебиття плоду. До якої групи ознак це відноситься?  
+Достовірних  
-Ймовірних  
-Передбачуваних  
-Загальних  
-Сумнівних  

#Жінка прийшла на прийом у ЖК зі скаргами на нудоту,затримку менструації, збільшення 
	молочних залоз. Який розмір матки у 12 тижнів вагітності?  
+Розмір чоловічого кулака  
-Розмір жіночого кулака  
-Розмір груші  
-Розмір курячого яйця  
-Розмір гусячого яйця    

#Народилась доношена дитина. Акушерка проводить антропометрію. Чому дорівнює 
	малий косий розмір голівки?  
+9,5 см  
-10 см  
-11 см  
-12 см  
-13 см  

#Акушерка проводить аускультацію плода. Яка частота серцебиття плода при 
	задовільному стані під час пологів?  
+110-180 уд\хв  
-100-180 уд\хв  
-120-130 уд/хв  
-120-140 уд/хв  
-140-160 уд/хв  

#Роділля 24 років. Вагітність І., 39-40 тижнів. Другий період пологів закінчився 
	народженням плода, жіночої статі.  Акушерка пологової зали визначила, що матка витягнута в довжину й лежить вище від пупка, відхилена вправо від середньої лінії. Яка ознака відокремлення плаценти?  
+Шредера  
-Штрасмана  
-Альфельда  
-Кюстнера-Чукалова  
-Довженка  

#Роділля поступила у приймальне відділення пологового будинку.  Яка ознака свідчить про початок пологової діяльності?  
+Регулярні переймоподібні болі внизу живота, попереку  
-Ниючі болі внизу живота  
-Слизові виділення з піхви  
-Часте сечовиділення  
-Підвищення тонусу матки  

#В приймальне відділення пологового будинку поступає роділля. Визначте передбачувану дату пологів, якщо остання менструація була 10.06 2010 .   
+17.03.11  
-27.03.11  
-10.03.11  
-07.06.11  
-10.06.11  

#Каретою швидкої допомоги доставлена роділля в пологовий будинок. При якому розкриті шийки матки можна проводити  медикаментозне знеболювання?  
+3-4 см  
-4-5 см   
-5-6 см  
-6-7 см   
-7-8см  

#Акушерка проводить психопрофілактичну  підготовку до пологів серед подружніх пар.З 
	якого терміну вагітності рекомендують їх відвідувати?   
+35-36 тиж  
-36-38 тиж.  
-38-39 тиж.  
-40-41 тиж.  
-41-42 тиж.  

#При огляді породіллі акушерка післяпологової палати визначила дно матки розташоване вище від лобкового симфізу на 12-15 см, щільна безболісна, виділення з статевих шляхів кров’янисті специфічного запаху, молочні залози набряклі, чутливі виділяють молозиво. Яка доба післяпологового періоду?  
+2 доба  
-3 доба  
-4 доба  
-5 доба  
-6 доба  

#Яким методом акушерка визначає у породіллі ступінь інволюції матки після пологів ?   
+Пальпації  
-Перкусії  
-Огляд в дзеркалах   
-Вагінальним  
-Бімануальним  

#Породілля знаходиться в родзалі. Скільки часу триває ранній післяпологовий період?  
+Перші дві години  
-Перші три години  
-Перша доба після пологів  
-Перші дві доби після пологів  
-Перший тиждень після пологів  

#У пологовому будинку роділлі проводять  зовнішнє акушерське обстеження. Над входом в малий таз передлегла частина плода не пропальповується. Яке положення плода?  
+Поперечне  
-Тазове  
-Поздовжнє  
-Ніжне  
-Коліне  

#Роділля 36 тижнів вагітності, проводиться зовнішнє акушерське обстеження: поперечне положення плода, перша позиція. З якого боку пальпується голівка?  
+З лівого   
-З правого  
-На дні матки  
-Над входом в таз  
-На тазовому дні  

#У 25-ти річної жінки, в анамнезі три самовільних викидня ( термін 4-5 тижнів вагітності).	На яке обстеження акушерці необхідно оформити скерування?  
+Медико-генетичне  
-Кольпоцитологічне  
-Кульдоскопічне  
-Рентгеноскопічне  
-Імунологічне  

#При  черговому огляді вагітної акушерка виявила, що матка не відповідає терміну 
	вагітності,  щільноеластичної консистенції. Пацієнтка скаржиться на значні кров'янисті 
	виділення. Про яку патологію можна подумати?  
+Міхуровий занесок  
-Аборт самовільний  
-Аборт штучний  
-Передчасні пологи  
-Завмерла вагітність  

#Вагітна 16 тижнів скаржиться на блювання 15-20 разів на добу, відразу до їжі, млявість. 
	Яку патологію можна запідозрити у вагітної?  
+Важке блювання вагітних  
-Легке блювання вагітних  
-Прееклампсія легкого ступеня  
-Прееклампсія середнього ступеня  
-Прееклампсія важкого ступеня  

#Перша вагітність 25 р., термін 33-34 тижні, скаржиться на головний біль, миготіння 
	мушок перед очима, біль в епігастрії. Об’єктивно: загальний стан середньої тяжкості. АТ – 170/110  мм. рт. ст., білок в сечі більше 5 г/л. Про  що можна подумати?  
+Прееклампсія важкого ступеня  
-Прееклампсія легкого ступеня  
-Прееклампсія середнього ступеня  
-Еклампсія  
-Гіпертонічна хвороба  

#У 40 річної роділлі з доношенною вагітністю виявлено  при піхвовому дослідженні після 	відходження вод фіброматозний вузол, який виповнює порожнину малого тазу, над ним високо стоїть голівка. Пологи термінові. Який метод розродження у даної жінки?  
+Кесаревий розтин з екстирпацією матки без придатків  
-Кесаревий розтин з ексцитацією матки з придатками  
-Акушерські щипці  
-Плодоруйнівна операція  
-Пологи через природні родові шляхи  

#У вагітної що звернулася в жіночу консультацію серцево – судинна патологія, термін 36 тижнів. Яка тактика ведення вагітності з екстрагенітальними захворюваннями?   
+Госпіталізувати у пологовий будинок  
-Госпіталізувати у гінекологічне відділення  
-Заспокоїти, наглядати  
-Лікувати в ЖК  
-Консультувати кардіологом  

#Роділля в II періоді пологів. Діагностовано чисто сідничне передлежання. Ручну допомогу плода використовують за методом:  
+Цов'янова І  
-Цов'янова II  
-Цов'янова III  
-Морісо  
-Іванова  

#Роділля в другому періоді пологів. Патологічні пологи. Неохідне втручання за Цов’яновим I. При виконанні даного метода закинулись ручки плода. Що негайно необхідно зробити?  
+Класичну ручну допомогу  
-Допомогу за Міросо- Левре  
-Допомогу за Цов'яновим II  
-Провести кесаревий розтин  
-Допомогу за Цов'яновим III  

#У вагітної Н., 25 р., діагностовано двоплідну вагітність. Термін вагітності 35 тижнів. Якого  ускладнення вагітності слід чекати у даному випадку?  
+Передчасного переривання вагітності  
-Переношування вагітності  
-Розвитку великих плодів  
-Надмірної пологової діяльності  
-Аномалій розвитку  

#На прийом  в ЖК звернулась вагітна з підозрою на багатоплідну вагітність.Найточнішим лабораторним показником, що свідчить про багатоплідну вагітність є ?  
+Підвищення секреції ХГ з 10 тижня вагітності  
-Зниження секреції ХГ з 12 тижня вагітності  
-Підвищення секреції фетопротеїнів  
-Плацентарний лактоген  
-Прогестерон  

#Вагітна жінка поступила у відділення патології вагітності з приводу кров’янистих виділень зі статевих шляхів. Під час піхвового дослідження: канал шийки матки розкритий, плідне яйце нижнім полюсом виступає у піхву. Якій стадії це відповідає:  
+Аборт у ходу   
-Повний аборт  
-Загрозливий аборт  
-Неповний аборт  
-Інфікований аборт  

#У вагітної жінки в терміні 16 тижнів діагностовано істміко-цервікальну недостатність.Виберіть метод лікування при даній патології:  
+Оперативний  
-Консервативний  
-Медикаментозний  
-Фізіотерапевтичний  
-Санаторно-курортний  

#Вагітністна терміном 42 тижні. Поступає у приймальну відділення з обмінною картою. 
	Скарг не має. Яка клінічна ознака свідчить про переношування вагітності?  
+Відсутність пологової діяльності  
-Наявність пологової діяльності  
-Періодична пологова діяльність  
-Часткова пологова діяльність  
-Хвилеподібна пологова діяльність  

#Роділля в I періоді пологів. Перейми нерегулярні, непродуктивні. Яка може бути 
	аномалія пологової діяльності?  
+Первинна пологова слабкість  
-Вторинна пологова слабкість  
-Третинна пологова слабкість  
-“Ложні перейми”   
-Відсутність перейм  

#На прийомі в жіночій консультації вагітній виміряно розміри тазу, зовнішня кон'югата 
	становить 20 см.  Якому ступеню  звуження це відповідає?  
+І ступінь  
-І І ступінь  
-ІІІ  ступінь  
-І У ступінь  
-У ступінь  

#На прийомі в жіночій консультації вагітній виміряли розміри таза: 23-26-29-17 см. Якому тазу це характерно?  
+Загальнорівномірно звуженого таза  
-Нормального таза  
-Плоскрахітичний  таза  
-Косо звуженого таза  
-Вузького таза III ступеня  

#Другий період пологів. При вагінальному обстеженні визначено, що провідна точка плода  - підборіддя. Яке передлежання голівки плода?  
+Лицьове  
-Лобне  
-Потиличне  
-Передньоголовне  
-Задньоголовне  

#В пологовому будинку через 10 хв. після пологів, крововтрата 300мл. Матка м’яка, погано скорочується. Яка тактика акушерки в даному випадку?  
+Холод на низ живота,  ввести метилергометрин 0,02 \% - 1 мл, підключити систему з  кровозамінником.  
-Викликати лікаря, готуватися до гемотрансфузії  
-Ввести  1\% но-шпу, 25\% магнію сульфат, в/м  
-Провести ручне обстеження стінок порожнини матки, масаж на кулаці  
-Ввести кровозупинні, скорочуючи препарати  

#Роділля поступає в пологовий будинок зі скаргами на кров’янисті виділення зі статевих шляхів. При вагінальному дослідженні діагностовано: розкриття шийки матки повне, пальпується м’яка (шершава) тканина, серцебиття плоду 100 .уд.за хвилину. Про що можна подумати ?  
+Повне передлежання плаценти  
-Передчасне відшарування нормально розміщеної плаценти  
-Бічне передлежання плаценти  
-Крайове передлежання плаценти   
-Низьке передлежання плаценти  

#Роділля Л., скаржиться на часті, сильні перейми. При огляді роділля неспокійна, 
	контракцій кільце розташоване високо і косо, матка у формі піщаного годинника, 
	набряклі зовнішні статеві органи. Яке із ускладнень пологів можна запідозрити?  
+Загрозу розриву матки  
-Розрив матки  
-Розрив шийки матки  
-Розрив піхви  
-Розрив промежини  

#Роділля в II періоді пологів. Акушерка зауважила, що під час прорізування голівки плода ділянка промежини є блискуча, набрякла, випинає. Що необхідно зробити негайно?  
+Перинеотомію  
-Епізіотомію  
-Насічки на шийку матки  
-Акушерські щипці  
-Кесаревий розтин  

#Жінці проведено операцію переривання вагітності. Яке найчастіше виникає ускладнення запального характеру?  
+Ендометрит  
-Параметрит  
-Вульвіт  
-Церіцит  
-Аднексит   

#Жінці, що народжує вперше, 20 років. Положення плода поздовжнє, головне 
	передлежання. Ознака Вастена позитивна. Як родорозрішити роділлю в даній ситуації?  
+Кесаревим розтином  
-Операцією епізіотомії  
-Операцією перінеотомії   
-Накласти бинт Вербова  
-Застосувати акушерські щипці  

#Роділля в III періоді пологів. Пройшло 35 хв, послід відшарувався. Що необхідно зробити. 
	Видалити послід методом:  
+Абуладзе  
-Креде-Лазаревича  
-Чукалова  
-Штрасмана  
-Гентера   

#При вагінальному дослідженні у роділлі визначено центральне (повне) передлежання плаценти. Яким методом рекомендовано проводити родорозрішення?  
+Кесарів розтин  
-Накладання акушерських щипців  
-Шкірно-головні щипці по Гаусу-Іванову  
-Консервативно через природні пологові шляхи  
-Витягування плоду за тазовий кінець  

#Роділля в I періоді пологів. Скарги на відсутність рухів плода. Вагінально: невідповідність між розмірами таза жінки і голівки плода. Об’єктивно: ознаки загрози розриву матки, відсутність серцебиття плода. Яке оперативне втручання треба провести?  
+Краніотомія  
-Краніоклазія  
-Ембріотомія  
-Клейдотомія  
-Спондилотомія  

#Роділля 25 років. Вагітність перша, 40 тижнів. Жінка перебуває у пологовому залі. Яким чином медсестра повинна спостерігати за розвитком переймів у роділлі?  
+Покласти руку на дно матки  
-Проводити аускультацію серцебиття плода  
-Виміряти артеріальний тиск у роділлі  
-Виміряти пульс у роділлі  
-Підрахувати частоту дихання у роділлі  

#Скільки існує критеріїв оцінювання ступеня зрілості шийки матки за шкалою Бішопа:  
+5   
-3  
-6  
-4  
-7  

#Скільки ступенів зрілості шийки матки виділяють за шкалою Бішопа:  
+ 3  
-2  
-1  
-4  
-5  

#Початком І-го періоду пологів слід вважати:   
+ Повне розкриття шийки матки  
-Розкриття шийки матки до 3 см  
-Вилиття навколоплідних вод  
-Розкриття шийки матки до 8 см  
-Початок регулярної пологової діяльності  

#При задньому виді потиличного передлежання виділяють насттупні точки фіксації:  
+ Межа волосистої частини лоба і підпотилична ямка  
-Підпотилична ямка  
-Межа волосистої частини лоба  
-Перенісся  
-Верхня щелепа  

#Які основні компоненти включає партограма:  
+ Все з вищеперерахованого  
-Стан плода  
-Перебіг пологів  
-Стан жінки  
-Нічого з вищеперерахованого  

#У 25-річної роділлі почались інтенсивні потуги з інтервалом 1-2 хвилини тривалістю 50 сек. Починається прорізування голівки плода. Промежина, висота якої 3 см, зблідла. Що необхідно здійснити:  
+ Епізіотомію  
-Захист промежини  
-Накласти акушерські щипці  
-Вакуум екстракцію плода  
-Вичікувальна тактика  

#При внутрішньому акушерському дослідженні роділлі виявлено: крижова западина цілком заповнена голівкою плода, пальпується тільки нижній край лона, сідничні горби і куприк. Стрілоподібний шов у правому косому розмірі ближче до прямого. В якій площині малого тазу знаходиться голівка плода.  
+ Вузькій частині промежини малого тазу  
-Широкій частині порожнини малого тазу  
-У виході з таза  
-Малим сегментом у вході в малий таз  
-Над входом в малий таз  

#Пологова діяльність 6 годин. При піхвовому дослідженні визначається: відкриття шийки матки до 3 см, передлежить голівка притиснута до входу в малий таз. Стрілоподібний шов в поперечному розмірі тазу, мале тім'ячко зліва, збоку. Про який момент біомеханізму пологів йде мова:  
+ Згинання голівки  
-Розгинання голівки  
-Внутрішній поворот голівки  
-Додаткове згинання голівки  
-Внітрішній поворот плечиків  

#Тривалість другого періоду пологів згідно наказу №624 становить:  
+ 1-2 години  
-30-45 хвилин  
-15-20 хвилин  
-До 1 години  
-Більше 2 годин  

#Скільки кроків теплового ланцюжка ви знаєте:  
+ 10  
-11  
-15  
-9  
-5  

#Якою повинна бути температура в пологовій залі:  
+ 25? С  
-20? С  
-18? С  
-27? С  
-22? С  

#Вологе прибирання приміщень акушерського стаціонару проводять:  
+ 2 рази на день  
-1 раз на тиждень  
-1 раз на 2 дні  
-3 рази на день  
-2 рази на тиждень  

#Які показники реєструє кардіотокографія:  
+ Серцева діяльність плода і скоротлива активність матки  
-Серцева діяльність плода і рухова активність плода  
-Скоротлива активність матки і рухова активність плода  
-Все перераховане  
-Нічого з перерахованого  

#В якому терміні вагітності  проводять амніоцентез:  
+ 12-18 тижнів вагітності  
-10-11 тижнів вагітності  
-5-6 тижнів вагітності  
-20-28 тижнів вагітності  
-25 тижнів вагітності  

#Які методи обстежень належать до неінвазивних:  
+ Тривимірний ультразвук  
-Кордоцентез  
-Амніоцентез  
-Фетоскопія  
-Амніоскопія  

#Вагітна жінка 25-ти років звернулась в жіночу консультацію в терміні вагітності 7 місяців 
	(28 тижнів) для планового обстеження. Положення плода поздовжнє, І позиція, передній
	 вид. Визначте довжину плода за формулою Гаазе:  
+ 35 см  
-30 см  
-40 см  
-45 см  
-49 см  

#У доношеного новонародженого було виміряно відстань від надперенісся до 
	потиличного горба - 12 см. Окружність голівки становить 34 см. Вкажіть розмір за яким проводилось вимірювання:  
+ Прямий розмір  
-Малий косий розмір  
-Великий косий розмір  
-Вертикальний розмір  
-Середній косий розмір  

#На якому етапі визначають стать майбутньої дитини:  
+ У момент запліднення  
-Зиготи  
-Морули  
-Бластоцисти  
-На 5-6 тижні вагітності  

#На якому етапі розвитку плодового яйця відбувається імплантація:  
+Бластоцисти  
-Зиготи  
-Морули  
-Запліднення  
-Фатули  

#В якому терміні вагітності зародок називають плодом:  
+ 8 тижнів  
-6 тижнів  
-4 тижні  
-10 тижнів  
-3 тижні  

#Які з чинників не належать до необхідних для повноцінної лактації  
+ Особиста гігієна матері  
-Раціональне харчування матері  
-Спорожнення молочної залози після годування шляхом сціджування  
-Часте годування дитини  
-Раннє прикладання дитини до грудей  

#Коли припиняється виділення лохій:  
+ на 5-6 тиждень після пологів  
-На 5 добу після пологів  
-В кінці 8 тижня після пологів  
-На 10 добу після пологів  
-На 1 добу після пологів  

#Які тканини пошкоджуються в пологах при розриві промежини І ступеня:  
+ Шкіра промежини  
-Слизова оболонка стінки прямої кишки  
-М'язи промежини  
-Задня спайка  
-Задня стінка піхви  
 
#Які тканини пошкоджуються в пологах при розриві промежини ІІ ступеня:  
+ М'язи промежини  
-Задня спайка  
-Слизова оболонка  
-Шкіра промежини  
-Задня стінка піхви  

#Які тканини пошкоджуються в пологах при розриві промежини ІІІ ступеня:  
+ Слизова оболонка піхви, м'язи промежини, стінка прямої кишки  
-М'язи промежини  
-Шкіра промежини  
-Задня спайка  
-Задня стінка піхви  

#Довжина розриву шийки матки ІІ ступеня:  
+ Понад 2 см, але розрив не доходить до склепіння  
-До 2 см  
-Розрив доходить до склепіння  
-Розрив переходить на склепіння  
-До 3 см  

#Довжина розриву шийки матки ІІІ ступеня:  
+ Розрив переходить на склепіння  
-До 2 см  
-Понад 2 см, але розрив не доходить до склепіння  
-До 1 см  
-До 3 см  

#До розроджувальних операцій належать:  
+ Накладання акушерських щипців  
-Амніотомія  
-Малий кесарський розтин  
-Краніотомія  
-Вакуум-аспірація  

#В якому терміні вагітності можливе переривання вагітності медикаментозним шляхом:  
+ До 64 днів затримки менструації  
-До 90 днів затримки менструації  
-До 72 днів затримки менструації  
-До 10 тижнів затримки менструації  
-В будь якому з даних  випадків  

#В якому терміні вагітності проводять зовнішній поворот плода при поперечному 
	положенні плода:  
+ 34-36 тижнів  
-30-32 тижні  
-38-40 тижнів  
-28-30 тижнів  
-26-28 тижнів  

#Протипоказанням для проведення операції для збереження вагітності є:  
+ Все перераховане  
-Підвищена збудливість матки  
-Запальні захворювання піхви  
-Важкі форми екстрагенітальної патології  
-Аномалії розвитку плодового яйця  

#Після народження плода, масою 4200г., акушерка виявила розрив промежини II 
	ступеню. Яка клінічна картина відповідає розриву промежини ІІ ступеня:  
+ Розрив шкіри і м’язів промежини до сфінктера прямої кишки  
-Розрив задньої спайки  
-Розрив слизової піхви  
-Розрив затискача прямої кишки  
-Розрив слизової прямої кишки  

#В пологовому відділенні ЦРЛ акушерка веде передчасні пологи. Назвіть особливості 
	ведення II періоду пологів.  
+ Без захисту промежини  
-Старанний захист промежини  
-Накладання акушерських щипців  
-Обов’язкова родостимуляція  
-Часті проведення піхвових досліджень  

#Вночі терміново викликана акушерка до дому вагітної з важким пізнім гестозом,  в 
	терміні вагітності 36 тижнів. Вагітна відмічає появу постійного болю по лівому ребру матки, невелику кількість кров’янистих виділень з піхви, головокружіння, запаморочення.	 Об’єктивно: пульс 110/хв., АТ 90/60 мм.рт.ст., шкіра бліда, матка в постійному тонусі, зліва, ближче до трубного кута є болюче випинання. Серцебиття плода 180/хв. Яке ускладнення виникло в даній ситуації?  
+ Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти  
-Загроза розриву матки  
-Розрив матки, що розпочався  
-Почалися передчасні пологи  
-Прееклампсія  

#Жінка 32 роки, поступила в гінекологічне відділення зі скаргами на кров’янисті 
	виділення, нудоту, блювання. Остання менструація – 3 місяці тому. Вагінально: матка 
	збільшена до 16 тижневої вагітності, м’яка, вічко закрите, шийка матки без 
	особливостей. Передбачуваний діагноз – міхуровий занесок. Яке дослідження найбільш 
	інформативне для підтвердження діагнозу?  
+ Ультразвукове дослідження  
-Кольпоцитологічне дослідження  
-Аналіз крові на прогестерон  
-Аналіз сечі на хоріонічний гонадотропін  
-Рентгенологічне дослідження органів малого таза  

#Роділля 22 роки, яка знаходиться в I періоді пологів скаржиться на сильні перейми. Жінка збуджена, зі статевої щілини звисає ціанотична набрякша ручка, домішки крові в сечі, серцебиття плода не вислуховується. Вкажіть, до якого ускладнення привела дана 
	патологія:  
+ Розрив матки, що починається  
-Розрив промежини  
-Передлежання плаценти  
-Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти  
-Розрив шийки матки  

#В лікарню швидкої допомоги госпіталізована вагітна з абортом, що почався. Термін 
	вагітності 10 тижнів. Лікування ефекту не дало. Чергова акушерка викликана через 
	кровотечу та біль внизу живота. Її подальші дії?  
+ Підготувати інструменти для вишкрібання, викликати лікаря  
-Ввести кровоспинні препарати  
-Ввести спазмолітики  
-Ввести розчин магнію сульфату  
-Ввести кровозамінники  

#В гінекологічне відділення ЦРЛ поступила жінка у терміні вагітності 8 тиж., з приводу 
	тяжкого ступеню блювання. При дослідженні крові виявлено багато токсичних продуктів 
	обміну, виник ацидоз. Що потрібно призначити для усунення ацидозу?  
+ Розчин натрію гідрокарбонат 5\% 100-150 мл.  
-200 мл. фізіологічного розчину   
-20 мл. 40\% р-ну глюкози в/в  
-Реополіглюкін 400 мл.  
-Вітаміни групи В  

#У відділення патології поступила вагітна 30-ти років в терміні 42 тижня. Проведено 
	родозбудження, ефекту протягом 6 годин не має. Назвіть подальшу тактику ведення 
	даної вагітної.  
+ Провести операцією кесаревого розтину  
-Провести другий тур родозбудження  
-Очікувати виникнення пологової діяльності  
-Завершити пологи накладанням щипців  
-Дати медикаментозний сон, почати другий тур родозбудження  

#На ФАП доставлено вагітну жінку з кровотечею в терміні 8 тиж. вагітності. Поставлено діагноз: викидень в розпалі. Яка клінічна картина відповідає даному діагнозу?  
+ Розміри матки відповідають терміну вагітності, цервікальний канал відкритий, 
	пальпується нижній полюс плодового яйця  
-Цервікальний канал закритий, тонус матки підвищений  
-Цервікальний канал відкритий, в піхві елементи плодового яйця, матка менше терміну 
	вагітності  
-Цервікальний канал пропускає кінчик пальця, матка більша терміну вагітності  
-Розміри матки менше строку вагітності, в піхві згортки крові  

#Акушерка накриває стерильний стіл для проведення медичного аборту. Перерахуйте 
	інструменти, які необхідні для цієї операції  
+ Піхвові дзеркала, підіймач, набір розширювачів, кульові щіпці, матковий зонд,  
	кюретки, абортцанг, пінцети  
-Дзеркала Куско, набір розширювачів, кульові щіпці, матковий зонд, вікончасті кюретки, 
	абортцанги, пінцети  
-Дзеркала Куско, набір розширювачів, кульові щіпці, абортцанги  
-Піхвові дзеркала, підіймач, набір розширювачів, кульові щіпці, абортцанг  
-Піхвові дзеркала, підіймач, набір розширювачів, матковий зонд, кюретки, абортцанг,пінцети  

#Роділля, яка народжує вдруге, доставлена на ФАП у зв'язку зі стрім_кими пологами. Їй 
	надано акушерську допомогу. Немовля знаходиться біля породіллі. Вкажіть перший етап первинного туалету немовляти:  
+ Відсмоктати вміст з верхніх дихальних шляхів  
-Відокремити немовля від матері  
-Провести профілактику гонобленореї  
-Обробити шкірні складки стерильною вазеліновою олією  
-Обробити пуповину 96\% -м спиртом  

#У роділлі початок ІІІ періоду пологів. При візуальному контролі за роділлю, акушерка 
	виявила, що через 10 хв. дно матки витягнулось і відхилилось у бік правого підребер’я. 
	Вкажіть, яку ознаку відокремлення плаценти вона виявила?  
+ Шредера  
-Альфельда  
-Довженка  
-Клейна  
-Штрасмана  

#Акушерка самостійно провела пологи. У породіллі в ранньому післяпологовому періоді спостерігається кровотеча зі статевих шляхів, кров зі згортками. Послід, шийка матки, стінки піхви цілі. Матка м’яка, дно її - вище від пупка. Вкажіть першочергові дії акушерки.  
+ Ввести внутрішньовенно окситоцин 20 ОД  
-Ввести в заднє склепіння піхви тампон з ефіром  
-Провести ручну ревізію порожнини матки  
-Визначити групу крові  
-Провести масаж матки на кулаці  

#Акушерку викликали до вагітної в терміні 36 тижнів вагітності, яка скаржиться на 
	кров’янисті виділення зі статевих шляхів, що з’явилися раптово вдома вночі серед 
	повного здоров’я. При обстеженні: АТ 120/80, PS – 80 уд./хв., матка в нормотонусі, 
	серцебиття плода 120 уд./хв..  Визначте тактику акушерки в даному випадку.  
+ Викликати лікарську акушерську бригаду  
-Ввести внутрішньовенно 5\% розчин амінокапронової кислоти  
-Визначити групу крові та Rh - належність  
-Ввести внутрішньовенно 1\% розчин вікасолу  
-Ввести спазмолітики  

#Акушерка-практикантка разом з лікарем веде ІІ період пологів. З метою контролю стану плода, як часто вона повинна вислуховувати серцебиття плода?  
+ В паузах після кожної потуги  
-Через кожних 5 хв.  
-Під час прорізування голівки  
-Під час кожної потуги  
-Через кожних 15 хв.  

#Акушерка разом з лікарем обстежують вагітну в терміні 30 тиж. вагітності. Виявлено поперечне положення плода. Що необхідно запропонувати вагітній з метою 
	самоповороту плода?  
+ Корегуючу гімнастику за методикою В.І. Грищенко  
-Носити бандаж  
-Дотримуватись ліжкового режиму  
-Посилити фізичну активність за рахунок прогулянок  
-Самостійно робити масаж живота  

#Породілля 28-ми років на ІІ добу після І термінових пологів скаржиться черговій акушерці на біль у ділянці симфізу, що посилюється при рухах. Об'єктивно при огляді пологових шляхів в дзеркалах: шийка матки ціла, слизова оболонка піхви без пошкоджень, промежина ціла. При пальпації лонного зчленування виявляється щілина між лонними кістками завширшки 0,8см. Визначається біль при пальпації. Показники крові та сечі без патологічних змін. Назвіть основні напрямки у лікуванні породіллі.  
+ Іммобілізація у гамаку на 3-4 тижні  
-Металоостеосинтез  
-Знеболювальні засоби з подальшою антибактеріальною терапією  
-Корсет (6 місяців)  
-Гіпсова пов'язка на ділянку таза  

#В пологовому залі знаходиться роділля з І-ми строковими пологами. Другій період 
	пологів неспокійний. Скарги на почуття страху, біль в животі і попереку, не дивлячись на введення спазмолітиків. Пологова діяльність сильна. Потуги часті, інтенсивні, болючі. Поза потугами матка не розслабляється. Форма матки в вигляді 	“пісочного годинника”. Пальпація матки болюча, частини плода не визначаються внаслідок напруження матки. Тактика акушерки.  
+ Надати наркоз та ввести спазмолітики  
-Накласти акушерські щипці  
-Почати родостимуляцію  
-Ввести седативні засоби  
-Викликати лікаря для проведення кесарського розтину  

#В пологах роділля 25 років. Перші пологи, води цілі, ОЖ-112, ВДМ-38, матка напружена, наявна флюктуація, плід рухомий. С/б приглушене, шийка розкрита на 4 см, плодовий міхур напружений, передлегла частина рухома, невеликих розмірів. Які особливості ведення пологів в такому випадку?  
+ Амніотомія, подальша стимуляція пологової діяльності, закінчення пологів через природні шляхи  
-Стимуляція пологової діяльності  
-Кесарів розтин  
-Медикаментозний сон до відходження вод  
-Амніотомія з подальшою екстракцією плода за тазовий кінець  

#Першовагітна 22 років, звернулась до чергової акушерки відділення патології вагітних зі скаргами на головний біль, миготіння мушок перед очима. Жінка схвильована, бо не відчуває рухів плода. АТ 175/110 мм.рт.ст. на обох руках, значні набряки на обох кінцівках, фібрілярні посмикування м’язів обличчя. При акушерському дослідженні: дно матки 
	біля мечоподібного відростку, ЧСС плоду слабке 120 уд/хв. Яка найбільш доцільна 
	лікувальна тактика в даному випадку?  
+ Негайно розпочати інголяцію фторотану  
-Негайно ввести 2мл дроперідолу з 1мл – 1\% промедолу  
-Негайно перевести в пологову палату  
-Забезпечити суворий ліжковий режим  
-Налагодити в/в введення 5\% р-ну ЕАКК  


2.0. Гінекологія. Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї

#Цитологічне дослідження проводять з метою виявлення:  
+онкологічних захворювань шийки матки   
-запальних процесів в матці  
-пухлин матки  
-запальних процесів в яєчниках   
-онкологічних захворювань яєчників  

#В яку фазу менструального циклу шийковий слиз при  висушуванні маї характерну картину у  вигляді  листка  папороті  (товсті стебла, від яких відходять чіткі листочки під кутом 90+) у  здорової жінки  
+середина циклу 14-15 день (період овуляції)  
-в першу фазу до 12-13 днів   
-в другу половину циклу 16-28 день  
-на протязі всього циклу  
-зразу після менструації  

#Клінічні симптоми фіброміом:  
+маткова кровотеча  
-біль у надчеревній ділянці  
-підвищення температури тіла  
-аменорея  
-опущення матки  

#Передракові захворювання шийки матки:  
+дисплазія  
-справжня ерозія  
-лейкоплація  
-ектропіон  
-еритроплакія  

#Передракові захворювання шийки матки:  
+Діагностика дисплазії:  
-цитологічне та гістологічне дослідження   
-пункція через заднє склепіння піхви  
-кульдоскопія  
-лапароскопія  

#Рак тіла матки. Клініка:  
+ациклічні маткові кровотечі, біль, білі  
-аменорея  
-безпліддя  
-висока температура тіла  
-гіпоменструальний синдром  

#Яким буває пунктат при перерванiй позаматковiй вагiтностi?  
+Темна кров, що не зсiдається .  
-Серозно-геморагiчний.  
-Серозно-гнiйний .  
-Яскраво-червона кров, яка зсiдається.  
-Гнiйний.  

#При якому мiнiмальному перекрутi нiжки пухлини вiдбувається порушення кровообiгу та некроз капсули?  
+180°  
-90°  
-100°  
-360°  
-45°  

#Відсутність піхви називається  
+аплазія   
-інфантилізм   
-гіпоплазія  
-гінатрезія  
-гінекомастія  

#Ретропозиція- це  
+зміщення матки до заду   
-розміщення матки посередині тазу   
-зміщення матки до переду  
-зміщення матки вправо  
-зміщення матки вліво  

#Лікування раку шийки матки І стадії:  
+комбіноване (оперативна та променева терапія)  
-антибіотики  
-біогенні стимулятори  
-тільки оперативне  
-хіміотерапія  

#Самий високий ризик розвитку серйозних ускладнень при використанні КОК мають:  
+жінки, які палять у віці старше 35 років   
-жінки в віці 25-35 років, які палять;  
-сексуально-активні підлітки   
-жінки хворі на діабет без судинних ускладнень тривалістю менше 20 років  
-вірної відповіді не має  

#ВМЗ не показаний жінкам:  
+з запальними захворюваннями органів малого тазу   
-які годують дитину   
-які мають 3 дітей;  
-палять та старше 35 років  
-всі відповіді вірні  

#Що є найголовнішою перевагою презерватива?  
+захист від інфекції статевих шляхів   
-відсутність системних побічних ефектів  
-доступна вартість  
-негайна ефективність  
-всі відповіді вірні  

#У хворої жінки внутрішньоепітеліальний рак шийки матки. Метод лікування:  
+електроконізація або проста екстирпація матки  
-гормонотерапія, оперативне лікування  
-розширена екстирпація матки  
-оперативне лікування, променева терапія  
-променева терапія  

#.За  допомогою бімануального обстеження виявляють захворювання:  
+матки та її придатків     
-піхви   
-сечового міхура  
-аппендикса  
-наднирників  

#Яким інструментом беруть матеріал для онкоцитології:   
+шпателем Ейра   
-ножицями  
-конхотомом  
-пінцетом  
-жолобкуватим зондом      

#Нормальне розташування матки в тазу  
+антеверсіо антефлексіо  
-ретроверсіо ретрофлексіо  
-ретроверсіо антефлексіо  
-антеверсіо- ретрофлексіо  
-латеропозиція  

#Ви запідозрили у хворої Р., 38 р. рак матки. В які терміни менструального циклу 
	необхідно провести діагностичне вишкрібання матки для одержання найбільш 
	інформативних даних гістологічного дослідження?   
+ За 5-6 днів до менструації   
-За 10-12 днів до менструації   
-В 1-й день менструації   
-За 1-2 дні до менструації   
-Зразу після закінчення менструації   

#До Вас звернулась пацієнтка Ф., 25 р., яка не має дітей протягом 4 років перебування в 
	шлюбі. Рекомендуючи вимірювання базальної температури, Ви пояснюєте, що воно основане:   
+ На гіпертермічному ефекті прогестерону   
-На гіпертермічному ефекті естрогенів   
-На виділенні серотоніну шийковидним тілом   
-На гіпертермічному ефекті альдостерону   
-На гіпертермічному ефекті кортизону   

#До Вас звернулась пацієнтка У., 26 р. із скаргами на виділення із статевих органів. На основі яких даних Ви запідозрите гострий кольпіт неспецифічної етіології?   
+ Слизова вагіни покрита серозним або гнійним нальотом, кровоточить при 
	доторкуванні   
-Не вимагає загального лікування   
-Свербіння і печіння не виражені   
-Рідко переходить на нижчележачі відділи   
-Не вимагає бактеріологічного дослідження   

#На амбулаторному лікуванні знаходиться пацієнтка Ж., 30 р. з приводу справжньої ерозії шийки матки. Що характерно для даного захворювання?   
+ Лікування в основному місцеве, прогноз сприятливий   
-Не належить до запальних захворювань   
-Ніколи не переходить в псевдоерозію   
-Зустрічається досить часто і переважно в молодому віці   
-Характеризується довгим перебігом (1-3 місяці)   

#До Вас звернулась пацієнтка 26 р., у якої через 14 днів після пологів з’явились болі внизу живота,  виділення  з  піхви і  підвищення  t°  до  38 °С. Ви запідозрили гострий ендометрит. Яка найчастіша його етіологія?   
+ Асоціації мікроорганізмів   
-Золотистий стафілокок   
-Трихомонада   
-Кишкова паличка   
-Бета-гемолітичний стрептокок   

#Що є найбільш важливим фактором ризику виникнення ендометриту у вагітної С., 36 р.?   
+ Кесарів розтин   
-Пологи через природні родові шляхи   
-Часта зміна статевих партнерів   
-Попередня інфекція сечових шляхів   
-Супутня інфекція верхніх дихальних шляхів   

#Пацієнтка В., 30 р. хворіє туберкульозом легень і жіночих статевих органів. Найчастіше 
	туберкульоз геніталій вражає:   
+ Маткові труби   
-Матку (ендометрій)   
-Вагіну   
-Вульву   
-Яєчники   

#Який найбільш постійний симптом Ви виявите у пацієнтки 23 р. з туберкульозом жіночих 
	статевих органів?   
+ Безпліддя   
-Біль внизу живота   
-Порушення менструального циклу   
-Почуття дискомфорту з боку жіночих статевих органів   
-Великі сироподібні виділення   

#Дівчина Н., 18 р. звернулась до Вас із скаргами на те, що менструації появляються надто рідко – через 6-8 тижнів. Якому терміну відповідає даний прояв?  
+ Опсоменорея   
-Гіпоменорея   
-Олігоменорея   
-Пройоменорея   
-Поліменорея   

#До Вас звернулась пацієнтка Ф., 25 р., яка не має дітей протягом 4 років перебування в 
	шлюбі. Рекомендуючи вимірювання базальної температури, Ви пояснюєте, що воно основане:   
+ На гіпертермічному ефекті прогестерону   
-На гіпертермічному ефекті естрогенів   
-На виділенні серотоніну шийковидним тілом   
-На гіпертермічному ефекті альдостерону   
-На гіпертермічному ефекті кортизону   

#До Вас звернулась пацієнтка У., 26 р. із скаргами на виділення із статевих органів. На 
	основі яких даних Ви запідозрите гострий кольпіт неспецифічної етіології?   
+ Слизова вагіни покрита серозним або гнійним нальотом, кровоточить при 
	доторкуванні   
-Не вимагає загального лікування   
-Свербіння і печіння не виражені   
-Рідко переходить на нижчележачі відділи   
-Не вимагає бактеріологічного дослідження   

#На амбулаторному лікуванні знаходиться пацієнтка Ж., 30 р. з приводу справжньої ерозії шийки матки. Що характерно для даного захворювання?   
+ Лікування в основному місцеве, прогноз сприятливий   
-Не належить до запальних захворювань   
-Ніколи не переходить в псевдоерозію   
-Зустрічається досить часто і переважно в молодому віці   
-Характеризується довгим перебігом (1-3 місяці)   

#До Вас звернулась пацієнтка 26 р., у якої через 14 днів після пологів з’явились болі внизу живота,  виділення  з  піхви і  підвищення  t°  до  38 °С. Ви запідозрили гострий ендометрит. Яка найчастіша його етіологія?   
+ Асоціації мікроорганізмів   
-Золотистий стафілокок   
-Трихомонада   
-Кишкова паличка   
-Бета-гемолітичний стрептокок   

#Що є найбільш важливим фактором ризику виникнення ендометриту у вагітної С., 36 р.?   
+ Кесарів розтин   
-Пологи через природні родові шляхи   
-Часта зміна статевих партнерів   
-Попередня інфекція сечових шляхів   
-Супутня інфекція верхніх дихальних шляхів   

#Пацієнтка В., 30 р. хворіє туберкульозом легень і жіночих статевих органів. Найчастіше туберкульоз геніталій вражає:   
+ Маткові труби   
-Матку (ендометрій)   
-Вагіну   
-Вульву   
-Яєчники   

#Який найбільш постійний симптом Ви виявите у пацієнтки 23 р. з туберкульозом жіночих статевих органів?   
+ Безпліддя   
-Біль внизу живота   
-Порушення менструального циклу   
-Почуття дискомфорту з боку жіночих статевих органів   
-Великі сироподібні виділення   

#Дівчина Н., 18 р. звернулась до Вас із скаргами на те, що менструації появляються надто рідко – через 6-8 тижнів. Якому терміну відповідає даний прояв?  
+ Опсоменорея   
-Гіпоменорея   
-Олігоменорея   
-Пройоменорея   
-Поліменорея   

#Пацієнтка Ж., 20 р. звернулась в жіночу консультацію зі скаргами на ожиріння, рідкі 
	менструації. На УЗД поставлено діагноз полікістоз яєчників. Що характерно для даного синдрому?  
+ Безпліддя   
-Велика кількість вагітностей в анамнезі   
-Виникає після 45 років   
-Відсутність менструального циклу   
-Пізнє статеве дозрівання   

#Жінка М., 45 р. звернулась із скаргами на свербіння, печію в ділянці вульви. На вульві білі плями з перламутровим блиском. Про яке передракове захворювання зовнішніх 
	статевих органів це свідчить?   
+ Лейкоплакія вульви   
-Вульвіт   
-Гідроаденома   
-Фіброма вульви   
-Бартолініт    

#У пацієнтки Л., 45 р., у якої в анамнезі 2 пологів, 4 аборти, з’явились нерегулярні 
	кровотечі. Матка збільшена до 10 тижнів вагітності. Попередній діагноз - фіброміома 
	матки. Де найчастіше вона виникає?   
+ В тілі матки   
-В круглій зв’язці   
-В широкій зв’язці   
-В шийці матки   
-В піхві   

#У пацієнтки М., 28 р., з 2 пологами в анамнезі останнім часом відмічаються контактні кровотечі і білі водянисті виділення із жіночих статевих органів. В жіночій консультації підозрюють рак шийки матки. Виберіть найбільш цінний метод для встановлення діагнозу раку шийки матки:   
+ Біопсія   
-Цитологічне дослідження мазків   
-Огляд шийки матки в дзеркалах   
-Кольпоскопія   
-Ультразвукове дослідження   

#Пацієнтка Н., 40 р. звернулась до Вас зі скаргами на похудання, відсутність апетиту, болі внизу живота. При обстеженні виявлено пухлину Крукенберга. Дайте визначення цього терміну:   
+ Метастаз раку шлунково-кишкового тракту в яєчники   
-Метастаз в шлунково-кишковий тракт  раку яєчника   
-Метастаз в шлунково-кишковий тракт раку тіла матки   
-Метастаз  раку шийки матки в шлунок   
-Метастаз раку яєчника в сечовий міхур   

#Пацієнтка Р., 38 р. неодноразово лікувалась консервативно з приводу хронічного сальпінгоофориту. На протязі 2 останніх місяців у хворої з’явився асцит. Наявність  
	асциту найбільш характерно для:   
+ Раку яєчників   
-Раку тіла матки   
-Раку шийки матки   
-Саркоми матки   
-Раку шлунка   

#У жінки 32 р. в товщі нижньої третини великої статевої губи визначається утворення діаметром 6 см тугоеластичної консистенції. Найбільш вірогідно це:   
+ Кіста великої залози присінка піхви   
-Гемангіома   
-Парауретральна кіста  
-Нейрофіброміома   
-Бартолініт   

#Ви консультуєте жінку 32 р. з приводу використання ВМС. Який найбільш оптимальний час введення ВМС (внутрішньоматкової спіралі )?    
+ На 3-4-й день менструального циклу   
-Перед менструацією   
-В будь-який день циклу   
-Після пологів   
-Після штучного аборту   

#Вас запитала жінка 28 р., яка раніше не народжувала, щодо ускладнень при 
	застосуванні внутрішньоматкових контрацептивів. Ви відповіли, що це:  
+ Запальні захворювання внутрішніх статевих органів   
-Ектопічна вагітність   
-Тромбофлебіт  тазу   
-Істмико-цервікальна недостатність   
-Невиношування вагітності   

#Як зменшити вірогідність інфікування ВІЛ жінці 24 р., яка веде хаотичне статеве життя?   
+ Використовувати презерватив під час кожного статевого акту   
-Використовувати презервативи тільки в випадках коли є підозра, що партнер 
	інфікований на ВІЛ.   
-Змінювати партнерів не частіше ніж 1 раз на місяць   
-Мати не більше ніж двох партнерів одночасно  
-Уникати випадкових статевих зв’язків   

#На прийомі у ФАПі Ви консультуєте молоду жінку, яка щойно вступила в шлюб, з приводу методів природного планування сім’ї. Ви повідомляєте, що цей метод можна 
	рекомендувати:   
+ Жінкам будь-якого віку   
-Жінкам, які не народжували   
-Жінкам із порушенням менструального циклу   
-Жінкам, які мають двох статевих партнерів і більше   
-Жінкам, які годують грудьми   

#При проведенні бесіди з робітницями швейної фабрики  Ви,  зокрема,  інформуєте  їх,  що самообстеження (пальпацію) грудних залоз потрібно проводити:   
+ 1 раз на місяць   
-1 раз на 3 місяці   
-1 раз на тиждень   
-1 раз на рік   
-Кожного дня   

#Жінка, 27років,скарги на відсутність менструацій 7 місяців. До цього менструації були нерегулярні.Тест на вагітність негативний. 6 місяців тому перенесла гепатит у тяжкій формі. Встановлено, що матка та придатки без особливостей.Про яке порушення циклу йде мова?  
+Аменорея  
-Поліменорея  
-Дісменорея  
-Олігоменорея  
-Альгодісменорея  

#Жінка, 27років, звернулась до жіночої консультації. Скарги на безпліддя протягом 
	останніх 4 років. У 16 років штучний аборт. Цикл нерегулярний. Контрацептиви не 
	використовує. Спермограма чоловіка без змін. До якого обстеження необхідно 
	підготувати жінку?  
+Гістеросальпіногографії  
-Кольпоскопії  
-Біопсії  
-Цитологічному скрінінгу  
-Зондуванню матки  

#Профогляд. Жінка,30 років. Акушерка повинна провести основні і додаткові методи дослідження. Скарг немає. Виявлено,що матка збільшена до 10 тижнів вагітності, щільна, безболісна, рухома. Шийка, придатки не змінені. Молочні залози та лімфатичні вузли не змінені. До якого додаткового обстеження треба підготувати жінку?  
+Роздільне діагностичне вишкрябання матки.  
-Біопсія  
-Кольпоскопія  
-Зондування матки  
-Пункція через заднє склепіння піхви  

#До гінекологічного відділення поступила хвора зі скаргами на болі унизу живота, t-38С, кров’янисто-гнійні виділення. Три дні тому зроблен штучний аборт. Матка 
	збільшена,болісна,м’якої консистенції. Шийка,придатки без змін. Про яке захворювання 
	йде мова?  
+Неспецифічний ендометрит  
-Гонорея  
-Хламідіоз  
-Параметрит  
-Аднексит  

#Пацiэнтка, 45 рокiв,скаржиться на загальну слабкiсть, нездужання, неприємне вiдчуття в дiлянцi зовнiшнiх  статевих органiв. Виявлено: t37,8C, набряк, гiперемiя, болючiсть правоi великоi статевоi губи. Для якого захворювання характерна ця картина?  
+Бартолiнiт  
-Вульвiт  
-Кольпiт  
-Крауроз вульви  
-Рак вульви  

#До консультацїі звернулась жінка, 35років, зі скаргами на рясні та довгі менструації по 
	13-15 днів. Виявлено, що матка збільшена до 12-13 тижнів вагітності, щільна, безболісна, рухома, вузлувата поверхня. Шийка та придатки не змінені. Про яке захворювання можна подумати?  
+Лейоміома (фіброміома) матки  
-Кістома яєчника  
-Ендометрит  
-Аднексит  
-Параметрит  

#До гінекологічного відділення поступила хвора, 60 років, з кровотечею зі статевих шляхів. Менопауза 10 років. Виявлено, що матка збільшена до 10 тижнів. Щільна, нерухома, безболісна. Виділення кров’янисті. Шийка матки та придатки незмінені. До якого обстеження треба підготувати інструменти?  
+Роздільне діагностичне вишкрябання матки  
-Біопсія  
-Пункція через заднє склепіння піхви  
-Кольпоскопія  
-Гістеросальпінгографія  

#У гінекологічному відділенні знаходиться хвора, 50років. Діагноз-рак шийки матки IV 
	стадія. Почалася профузна кровотеча зі статевих шляхів. Шкіра бліда, АТ 90/60, PS -110’. Лікар на операції. Яку невідкладну допомогу ви повинні надати?    
+Туга тампонада піхви  
-Ввести кровозамінники  
-Ввести окситоцін  
-Покласти міхур з льодом  
-Оксигенотерапія  

#До кабінету онкопрофогляду звернулась жінка 35років. Скарг немає. Виявлено, що 
	шийка матки,матка, придатки незмінені. Молочні залози та лімфатичні вузли без 
	патології. Зроблено цитологічний скрінінг. Які захворювання відносяться до 
	передракових захворювань шийки матки?  
+Дісплазія  
-Ендометрит  
-Кольпіт  
-Аднексит  
-Бартолініт  

#Ви працюєте у жіночій консультації та проводите бесіду з жінками про профілактику раку шийки матки. Головна причина-вірус папіломи людини. Фактори ризику-безладне статеве життя, паління. Що ви порекомендуєте для профілактики раку шийки матки?  
+Вакцинацію, профогляди.  
-Мазок на гормональне дзеркало  
-Бактеріологічне дослідження.  
-Бактеріоскопіче дослідження  
-Вимірювання базальноі температури  

#Ви працюэте на ФАПi.У дiвчинки 14 рокiв при проведеннi провогляду при пальпацii 
	живота справа вiд  матки виявлено рухоме, неболюче  утворення з чiткими контурами, дiаметром бiля 13см. Скарг немає. Яку патологiю ви запiдозрите?  
+Кiста яєчника  
-Аднексит  
-Параметрит  
-Ендометрит  
-Апендицiт  

#Хвора, 35років, поступила до гінекологічного відділення з підозрою на прогресуючупозаматкову вагітність. Під час перебування у відділенні у хворої з’явився гострий біль у животі, знепритомніла, шкіра бліда, живіт при пальпації болючий, симптом Щьоткіна – Блюмберга позитивний. АТ90/60, Ps110’. Що повинна зробити акушерка у першу чергу?  
+Негайно повідомити чергового лікаря  
-Ввести  знеболюючі  
-Спостерігати  
-Міхур з льодом на низ живота  
-Ввести кровоспинні  

#Ви працюэте на ФАПi.У пацiєнтки, 25рокiв, дiагноз: кiста яєчника. Пiсля бурхливоi 
	перистальтики кишкiвника хвора скаржиться на гострий бiль внизу живота, блювання, 
	знепритомнiла, АТ 90/60мм.рт.ст., PS-120уд.за хв. Прiоритетною дiєю при наданнi 
	невiдкладноi допомоги буде?  
+Негайна госпiталiзацiя  
-Ввести знеболюючi препарати  
-Грiлка на живiт  
-Очисна клiзма  
-Спазмолiтики  

#До гінекологічного відділення звернулася жінка зі скаргами на нерегулярні скудні 
	менструації. Заміжня 3 роки. Вагітностей не було. Виявлено гірсутізм, гіпоменорея, 
	ановуляторний цикл. Яєчники з обох боків збільшені, щільні, бугристі, безболісні. У крові   збільшений зміст   андрогенів. Попередній діагноз: “Полікістоз яєчників”. До якого додаткового дослідження ви повинні підготовити жінку?  
+УЗД  
-Зондування матки  
-Бактеріоскопічний метод  
-Бактеріологічний метод  
-Загальний аналіз крові  

#Жiнка скаржиться на болючi менструацii, протягом 6-7 днiв, крововтрата 50мл. Матка 
	нахилена  i зiгнута дозаду, кут мiж шийкою i тiлом матки гострий, вiдкритий дозаду. Матка нерухома. Придатки не змiненi. Назвiть вид неправильного положення матки:  
+Перегин матки дозаду  
-Опущення матки  
-Iнфантилiзм  
-Ендометрит  
-Параметрит  

#Ви працюєте в манiпуляцiйному кабiнетi жiночоi консультацii.У хвороi дiагноз : “Кольпiт”. Лiкар призначив пiхвовi ванночки з бетадiном. На який термiн необхiдно залишити розчин бетадiна у пiхвi при проведеннi ванночки?  
+10-15хвилин  
-20-25  
-30-35  
-25-30  
-5-10  

#До жiночоi консультацii звернулась жiнка, 30 рокiв, для рекомендацii метода 
	контрацепцii пролонгованоi дii. Пологiв-2, абортiв-1. Гормональнi контрацептиви 
	протипоказанi. Гiнекологiчних захворювань немає. Порадьте метод контрацепцii:  
+ВМК  
-Добровiльна хiрургiчна стерилiзацiя.  
-Депо-Провера  
-Нова-Ринг  
-Природна контрацепцiя  

#Жiнка, 30 рокiв,звернулась до консультацii за рекомендацiэю природнього метода 
	контрацепцii. Дана порада. При вимiрюваннi базальноi температури на протязi 3 мiсяцiв виявлено двофазний менструальний цикл. У якi днi пiсля першого збiльшення температури жiнка може завагiтнiти?  
+1-3 день  
-4-5  
-5-6  
-6-7  
-8-9  

#Поступила до гінекологічного відділення хвора зi скаргами на невеликий, периодичний бiль внизу живота та спинi. Бiль посилюэться пiсля статевого акту. Гнiйнi видiлення. Веде безладне статеве життя. Виявлено, що придатки з обох бокiв збiльшенi, щiльнi, безболiснi. Для дiагностики хламiдiоза якiй метод дослiдження потрiбний?  
+Мазки з уретри та цервiкального каналу  
-Мазок на ступiнь чистоти пiхви  
-Мазок на гормональне дзеркало  
-Цитологiчний метод  
-Кольпоскопiя  

#Жiнцi 28 рокiв. Скарги на безплiддя. Перенесла у 18 рокiв гонорею. Виявлено, що придатки збiльшенi з обох бокiв, щiльнi, безболiснi,нерухомi. Якi  контрацептиви для 
	пофiлактики ЗПCШ?  
+Презерватив  
-Гормональнi пiгулки  
-Внутрiшньоматкова спiраль  
-Добровiльна стерилiзацiя  
-Депо-Провера  

#До консультацii звернулась жiнка, 20 рокiв, зi скаргами на згвалтування. При 
	гiнекологiчному дослiдженнi: слизова пiхви гiперемiрована, матка та придатки не 
	змiненi. Акушерка обробила пiхву 10\%розчином бетадiну. Порадьте контрацептив для запобiгання вагiтностi:  
+Постінор  
-Антибiотики  
-Спринцювання  
-Пiхвовi тампони  
-Пiхвовi присипки  

#Кожна жінка повинна проходити профілактичний онкоогляд у акушера - гінеколога  
+Щороку  
-1раз у 2роки  
-Щомісяця   
-2 рази на рік  
-Щотижня  

#У жінки 46 років спостерігаються ациклічні маткові кровотечі, не пов’язані з 
	менструальним циклом. Визначте вид порушення менструальної функції.  
+Метрорагія.  
-Поліменорея   
-Опсоменорея  
-Альгоменорея  
-Менорагія  

#Гормональні контрацептиви , які доцільно рекомендувати жінкам під час лактації,   якщо після пологів пройшло більше ніж півроку.  
+Міні-пілі  
-Комбіновані однофазні контрацептиви  
-Комбіновані двофазні контрацептиви  
-Комбіновані трифазні контрацептиви  
-Посткоїтальні контрацептиви.  

#Що перш за все повинен зробити фельдшер перед виконанням діагностичної маніпуляції для ефективного вербального спілкування?  
+Привітатись з  пацієнткою  
-Одягти гумові рукавички  
-Переодягнути халат  
-Визначити сімейний стан пацієнтки  
-Визначити дату останньої менструації пацієнтки  

#У жінки В., 29 р., лікар вперше виявив патологічні зміни на шийці матки і повідомив 
	акушерку. Інструментарій для якого подальшого дослідження повинна підготувати 
	акушерка?     
+Кольпоскопії  
-Рентгеноскопії  
-Гістероскопії    
-Зондування  
-Метросальпінгографії  

#Жінка 27 років. Скарги на слабкість, запаморочення, біль внизу живота, що віддає у пряму кишку. Хвора бліда, АТ – 90/60мм.рт.ст., пульс – 90 уд/хв, затримка місячних на 3 тижні. Визначити, яке додаткове дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?  
+Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви.  
-Діагностичне вишкрібання порожнини матки.  
-Біопсія шийки матки.    
-Зондування матки.  
-Метросальпінгографія.  

#Жінка, 68 років, скаржиться на маткову кровотечу, менопауза 15 років. Який додатковий метод дослідження необхідно виконати?  
+Роздільне діагностичне вишкрібання  
-УЗД  
-Кольпоскопія     
-Пункція заднього склепіння     
-Метросальпінгографія.  

#Які з інструментів повинні бути в наборі для біопсії?  
+Конхотом   
-Розширювачі Гегара  
-Пункційна голка     
-Тазомір     
-Абортцанг  

#При обстеженні хворої акушерка запідозрила трихомоніаз. Який характер виділень в цьому випадку?   
+Пінисті , з неприємним запахом   
-Типу “м'ясних помиїв  
-Сироподібні    
-Гнійно-кров'янисті    
-Серозно-кров'янисті    

#Жінка 25 років страждає вторинним безпліддям. Для перевірки прохідності маткових труб вирішено    провести метросальпінгографію. Який шприц повинна покласти медсестра в набір інструментів для    даного дослідження?    
+Шприц Брауна     
-Багаторазовий шприц “Рекорд”  
-Шприц Жане      
-Інсуліновий шприц    
-Одноразовий шприц 20 мл    

#Кожна жінка повинна проходити профілактичний онкоогляд у акушера - гінеколога  
+Щороку  
-1раз у 2роки  
-Щомісяця   
-2 рази на рік  
-Щотижня  

#У жінки 46 років спостерігаються ациклічні маткові кровотечі, не пов’язані з 
	менструальним циклом. Визначте вид порушення менструальної функції.  
+Метрорагія.  
-Поліменорея   
-Опсоменорея  
-Альгоменорея  
-Менорагія  

#Гормональні контрацептиви , які доцільно рекомендувати жінкам під час лактації,   якщо після пологів пройшло більше ніж півроку.  
+Міні-пілі  
-Комбіновані однофазні контрацептиви  
-Комбіновані двофазні контрацептиви  
-Комбіновані трифазні контрацептиви  
-Посткоїтальні контрацептиви.  

#Що перш за все повинен зробити фельдшер перед виконанням діагностичної маніпуляції для ефективного вербального спілкування?  
+Привітатись з  пацієнткою  
-Одягти гумові рукавички  
-Переодягнути халат  
-Визначити сімейний стан пацієнтки  
-Визначити дату останньої менструації пацієнтки  

#У жінки В., 29 р., лікар вперше виявив патологічні зміни на шийці матки і повідомив 
	акушерку. Інструментарій для якого подальшого дослідження повинна підготувати 
	акушерка?     
+Кольпоскопії  
-Рентгеноскопії  
-Гістероскопії    
-Зондування  
-Метросальпінгографії  

#Жінка 27 років. Скарги на слабкість, запаморочення, біль внизу живота, що віддає у пряму кишку. Хвора бліда, АТ – 90/60мм.рт.ст., пульс – 90 уд/хв, затримка місячних на 3 тижні. Визначити, яке додаткове дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?  
+Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви.  
-Діагностичне вишкрібання порожнини матки.  
-Біопсія шийки матки.    
-Зондування матки.  
-Метросальпінгографія.  

#На прийом в жіночу консультацію звернулася жінка 60 років зі скаргами на свербіж та виділення зі статевих органів. Який спеціальний гінекологічний метод обстеження акушерка використовує для встановлення діагнозу  
+Огляд за допомогою дзеркал  
-Анамнез  
-Огляд грудних залоз  
-Огляд і пальпацію живота  
-Взяття мазків на ступень чистоти піхви  

#В жіночу консультацію звернулася пацієнтка М. 32 років, яка страждає на протязі 7 років хронічним сальпінгоофоритом. Вкажіть найбільш поширене ускладнення перенесених 
	запальних процесів жіночих статевих органів:  
+Безплідність  
-Рак маткових труб  
-Поліпоз ендометрія  
-Ендометріоз  
-Ерозія шийки матки  

#У хворої, 30 років, зі скаргами на гнійні виділення із статевих шляхів, пр. гінекологічному дослідженні виявлена гіперемія та набряк слизової оболонки піхви з великою кількість гнійного нальоту на стінках. Який додатковий метод дослідження допоможе уточнити 
	діагноз?  
+Бактеріологічне дослідження  
-Ультразвукове дослідження  
-Кольпоц4.1итологічне дослідження  
-Гістологічне дослідження  
-Онкоцитологічне дослідження  

#Пацієнтка, 49 років, звернулась зі скаргами на рідкі, зменшені менструації протягом 
	останніх 6-ти місяців, “припливи” жару до обличчя до 10-12 разів на добу, інтенсивне 
	потовиділення, серцебиття, запаморочення. Який синдром має місце в даному випадку?  
+Клімактеричний    
-Гіпоменструальний   
-Передменструальний    
-Гіперменструальний    
-Адреногенітальний    

#Хвора, 22 роки, звернулась до ж/к зі скаргами на затримку менструації на 5 місяців.Потягом останніх 3-х років менструації нерегулярні (1 раз в 3-4 місяці). Заміжня 2 роки. Вагітностей не було. Менархе з 16 років. Виражене ожиріння і ознаки гірсутизму. P.V.: матка звичайних розмірів; яєчники з обох сторін збільшені, щільні, рухомі, безболісні. 
	Який діагноз найбільш імовірний?  
+Синдром Штейна-Левенталя  
-Синдром Кіарі-Фромеля  
-Синдром Іценко-Кушинга  
-Синдром Шихана  
-Синдром Шерешевського-Тернера  

#На прийом до ж/к викликана хвора, 40 років, яка знаходиться на “Д” обліку з приводу фіброми матки. P.V.: матка щільна, поверхня її деформована, збільшена до 12 тижнів вагітності. Необхідно вирішити питання про оперативне втручання в цьому випадку. Показанням до оперативного втручання будуть розміри матки, що дорівнюють:  
+12 тижнів вагітності  
-11 тижнів вагітності  
-10 тижнів вагітності  
-7 тижнів вагітності  
-5 тижнів вагітності  

#Жінка 32 роки звернулась до лікаря у ж/к зі скаргами на відсутність менструації більш 6 місяців. P.V.: матка звичайна за розміром, безболісна, придатки з обох сторін на 
	визначаються. По яке порушення менструальної функції йдеться?  
+Аменорея  
-Гіперменорея  
-Гіпоменорея  
-Олігоменорея  
-Альгоменорея  

#У пацієнтки О., 45 років, з неповним видаленням матки заплановане оперативне 
	втручання  - кольпоперінеографія.  У чому полягає особливість передопераційної 
	підготовки до цієї операції?  
+Санація піхви  
-Промивання шлунка  
-Інстиляція сечового міхура  
-Санація ротової порожнини  
-Профілактика тромбоемболії  

#Хвора, 26 років, страждає на безпліддя протягом 3-х років, скаржиться на тривалі та 
	надмірні менструації, що супроводжуються переймоподібним болем. Бімануальне 
	дослідження : матка збільшена відповідно 9 тижнів вагітності, придатки не 
	визначаються. Підчас зондування і діагностичного вишкрібання порожнини матки визначається її деформація. Який діагноз найбільш імовірний?  
+Субмукозна міома  
-Маткова вагітність  
-Субсерозна міома  
-Хронічний ендометрит  
-Генітальний ендометріоз  

#28-ми річна жінка визначає відсутність вагітності протягом 3-х років після самовільного викидня, ускладненого запалення придатків матки. Який найбільш вірогідний чинник безпліддя?  
+Яєчниковий  
-Матковий  
-Цервікальний  
-Коітальний  
-Чоловічий  

#До вас звернулась хвора, 38 років, з приводу значної кровотечі із статевих шляхів. Шкіра бліда, АТ – 100/60 мм.рт.ст, пульс 95 уд/хв. Огляд у дзеркалах : шийка матки деформована, має вигляд цвітної капусти. Що в першу чергу вам необхідно зробити?  
+Провести тугу тампонаду піхви  
-Ввести знеболюючі засоби  
-Ввести скорочувальні засоби  
-Покласти холод на низ живота  
-Ввести кровоспинні засоби  

#23-х річна хвора доставлена у клініку із гострим болем унизу живота, що іррадіює у пряму кишку, температурою 400. Остання менструація 6 діб тому. P.V.: матка не змінена, дещо болісна при зміщенні, ліворуч придатки без особливостей, праворуч визначається реторто подібне утворення, болісне при зміщенні, 9*4 см, що флюктуює. Який діагноз найбільш імовірний?  
+Піосальпінкс  
-Апоплексія яєчника  
-Гострий апендицит  
-Трубна вагітність  
-Перекрут ніжки пухлини  

#Жінці 37 років з хронічним аднекситом призначені гарячі спринцювання. Яка повинна бути температура лікувального розчину?  
+400С-450С      
-380С-390С  
-390С-400С  
-370С -380С  
-460С -470С  

#Хворій 29 років з ендоцервіцитом, лікарем призначені пухові ванночки. Яку кількість 
	лікувального розчину треба застосувати для цієї процедури?  
+30-50 мл  
-5-10 мл  
-15-20 мл  
-20-25 мл  
-10-15 мл  

#Жінці 40 років із ерозією шийки матки рекомендовані для лікування вагінальні тампони із маслом шипшини. На який час слід залишати тампон у піхві?  
+На 8-10 годин  
-На 1-2 години  
-На 2-3 години  
-На 3-4 години  
-На 4-5 годин  

#Жінка, 30 років, знаходиться на “Д” обліку з приводу фіброміоми матки. Призначено 
	ендоскопічне обстеження з метою контролю при діагностичному вишкрібанні слизової матки. Що із переліченого до нього належить?  
+Гістероскопія  
-Пертубація  
-Біопсія  
-Зондування  
-Гідротурбація  

#Хвора, 22 роки, звернулась зі скаргами на нерегулярні менструації. З метою діагностики 	призначено дослідження функції яєчників. Що з переліченого до нього належить?  
+Визначення симптому “папороті”  
-Гістеросальпінографія  
-Мазок на ступінь частоти піхви  
-Біопсія шийки матки  
-Кольпоскопічне дослідження  

#Хворий на гонорею призначено фізіологічну провокацію, як складову комбінованої провокації для визначення ефективності вилікування. Фізіологічною провокацією є :   
+Взяття мазків під час менструації  
-Обробка шийки матки 0,5 \% розчином нітрату срібла  
-Діаметрія попереково-крижової ділянки  
-В/м  введення гоновакцини  
-Змащування отвору сечівника 1\% розчиним Люголя  

#Жінка, 39 років, знаходиться на “Д” обліку в ж/к з приводу ерозії шийки матки та поліпа 
	шийки матки, що рецидивує. Призначена консультація онкогінеколога, та 
	онкоцитологічне обстеження. Мазок на онкоцитилогічне дослідження необхідно взяти  з: 
+Поверхні шийки матки та церві кального каналу  
-Бокового склепіння піхви  
-Переднього склепіння піхви  
-Заднього склепіння піхви   
-Присінка піхви  

#Хвора, 25 років, звернулась до ж/к зі скаргами на слизові виділення з вагіни та 
	контрактивні кров’янисті виділення. Огляд за допомогою дзеркал : шийка матки 
	субконічної форми, біля зовнішнього вічка визначається дефект епітелія яскраво-червоного кольору розміром 2*2 см, легко кровоточить при дотику.  Який з 
	методів обстеження необхідно застосувати для уточнення діагнозу?  
+Прицільна біопсія шийки матки  
-Ультразвукове дослідження  
-Діагностичне вишкрібання  
-Зондування матки  
-Функціональні тести  

#Хвора, 40 років, скаржиться на виділення з піхви жовтого кольору. Огляд за допомогою 	дзеркал : на задній губі шийки матки виявлені сухі білі плями різної величини. Який метод лікування найбільш ефективний при цьому захворювання?  
+Кріодеструкція  
-Пахвові мазьові тампони  
-Піхвові ванночки  
-Піхвові спринцювання  
-Ампутація шийки матки  

#У ж/к звернулась вагітна 28 років у терміні 3 місяці вагітності зі скаргами на кров’янисті 	виділення, іноді з міхурцями. P.V.: матка збільшена до 4 місяців вагітності 
	щільно-еластичної консистенції. Ультразвукове дослідження : плід не визначається,  в порожнині матки картина “снігові бурі”. Ваш діагноз?  
+Міхуровий занесок  
-Рак тіла матки  
-Трубний аборт  
-Фіброміома матки  
-Хоріонепітеліома  

#До дитячого гінеколога ж/к звернулась мати 9 річної дівчинки зі скаргами на появу у 
	дитини менструації та розвиток вторинних статевих ознак. P.V.: матка не змінена, 
	безболісна. При пальпації придатків ліворуч визначається пухлино подібне утворення розміром 4*5 см. Що з переліченого є найбільш імовірною цієї патології?  
+Фолікулома яєчника  
-Параоваріальна кіста  
-Адреногенітальний синдром  
-Фіброма яєчника  
-Ендометріоз яєчника  

#Жінка  скаржиться на свербіння, печію, болючість в ділянці зовнішніх статевих органів, значні сироподібні виділення із піхви. Ваш діагноз ?  
+кандидозний кольпіт  
-трихомоніаз  
-гонорея  
-герпес  
-хламідійна інфекція  

#На онкопрофогляді у пацієнтки при огляді шийки матки у дзеркалах виявлено ерозію. 
	Який метод діагностики необхідно провести для уточнення діагнозу ?   
+кольпоскопічний  
-рентгеноскопічний  
-радіоімунний  
-бактеріоскопічний  
-ультразвуковий  

#Пацієнтці для лікування кольпіту  призначені піхвові ванночки з  відваром ромашки. Які	інструменти повинна приготувати акушерка для виконання маніпуляції?     
+дзеркало Куско   
-розширювачі Гегара  
-матковий зонд  
-кюретка  
-конхотом  

#Визначте ранні симптоми раку тіла матки    
+виділення із піхви у вигляді м’ясних помиїв     
-контактні кровотечі    
-ациклічні маткові кровотечі    
-болі внизу живота    
-кров у фекаліях    

#Назвіть контрацептиви пролонгованої дії для ін’єкцій:    
+Депо-провера    
-Триквилар, три-ригол    
-Логест, Диане-35    
-Даназол   
-Триквилар, три-ригол    

#В гінекологічне відділенні поступає жінка  з підозрою на позаматкову вагітність. РS – 100 уд в хв., АТ 90/60 мм рт. ст. Дії акушерки.    
+підключити систему з кровозамінником, негайно викликати лікаря     
-підготувати набір для діагностичного вишкрібання стінок порожнини матки  
-провести пункцію черевної порожнини через заднє склепіння піхви  
-розгорнути операційну   
-провести гемотрансфузію   

#Акушерка здійснює патронаж хворої на рак шийки матки. Хвора скаржиться на значні 
	кров’янисті виділення з піхви. Ваші дії?    
+зробити тугу тампонаду піхви, викликати „швидку допомогу”  
-виписати направлення в гінекологічне відділення і залишити його жінці  
-ввести вікасол, хлористий кальцій і залишити вдома  
-дати пораду відвідати лікаря жіночої консультації  
-провести гінекологічне дослідження    

#Пацієнтка, 22 р., звернулася з приводу попередження небажаної вагітност,  в шлюбі, має двох дітей. Який  метод  контрацепції  найдоцільніше  рекомендувати   даній  пацієнтці?   
+Гормональна контрацепція  
-Перерваний статевий акт  
-Внутрішньоматковий   
-Посткоїтальний    
-Хірургічний    

#Жінка скаржиться на гострий біль  внизу живота, запаморочення. Остання менструація 2 тиж. тому, своєчасна. Тест на вагітність негативний. Клінічна картина характерна для:  
+Апоплексії яєчника  
-Хронічного аднекситу  
-Позаматкової вагітності  
-Апендициту  
-Раку яєчника  

#На прийом у ЖК прийшла пацієнтка зі скаргами на безпліддя протягом 3-х років 
	регулярного статевого життя без використання засобів контрацепції. З якого методу дослідження найдоцільніше розпочати обстеження?  
+Аналіз сперми статевого партнера  
-Дослідження функції яєчників  
-Ультразвукового  
-Бактеріоскопічного  
-Рентгенологічного  

#При проведенні медичного огляду старшокласниць  у двох дівчаток у віці 17 років виявлено  відсутність менструацій. Який вік вважається фізіологічним віком настання менархе?    
+12-15 років    
-8-10 років    
-10-12 років    
-Після 17 років    
-15-17 років    

#Якi лiкарськi препарати призначають при менометрорагiї?  
+окситоцин    
-вiадрiл                                                                
-но-шпа                                                                 
-пенiцилiн   
-прозерин  

# Визначіть час настання контрацептивного ефекту сперміцидів(желе та кремів) і його 
	тривалість при поєднанні з діафрагмою або ковпачком.       
+Через 15 хв після введення до 6-8 годин  
-Через 5 хв після введення до 2 годин  
-Через 10 хв після введення до 3 годин  
-Через 15 хв після введення до 1 години  
-Одразу  після введення до 6 годин  
#Визначіть найбільш давній спосіб запобігання вагітності.    
+Календарний метод  
-Температурний метод  
-Метод цервікального слизу  
-Бар' єрний метод  
-Використання сперміцидів  

# Яку із хвороб, що передається статевим шляхом називають класичною венеричною?       
+Сифіліс  
-Генітальний герпес  
-Урогенітальний хламідіоз  
-Урогенітальний трихомоніаз  
-Кандидоз  

# Визначіть термін контрацептивної дії імплантованого під шкіру “Норпланту”.   
+5 років  
-1 рік  
-2 роки  
-3 роки  
-8 років  

# Визначіть недолік перерваного статевого акту, як одного з методів планування сім' ї.   
+Не забеспечує захисту від ЗПСШ  
-Ефективність 85\%.  
-Не потребує  лікарських засобів  
-Не потребує медичного втручання  
-Залучає обох партнерів до планування сім' ї  

#Хвора скаржиться на свербіж у піхві,пінисті білі. При огляді: почервоніння і набряк 
	слизової оболонки піхви піністі білі. Який метод дослідження необхідно провести:  
+Мазок на ступінь чистоти піхви  
-Кольпоскопія  
-Мазок на атипові клітини  
-Гістеросальпінгографія  
-Визначення каріопікнотичного індексу  

#До додаткових методів гінекологічного дослідження не відноситься:  
+Огляд за допомогою дзеркал  
-Дослідження за допомогою кульових щипців  
-Кольпоскопія  
-Зондування матки  
-Бактеріологічне дослідження  

#Жінка 42 років скаржиться на кровотечу. Відмічає порушення менструального циклу. При гінекологічному дослідженні тіло матки, придатки без змін. До якої операції слід 
	підготувати інструменти.  
+Лікувально-діагностичне вискоблювання  
-Пункція черевної порожнини через заднє склепіння.  
-Зондування порожнини матки.  
-Біопсія  
-Лапароскопія  

#Для діагностики безпліддя яєчникового походження не застосовують:  
+Гістеросальпінгографію  
-Базальну температуру  
-Феномен зіниці  
-Кристалізацію шийкового слизу  
-Цитологічне дослідження вагінального мазка  

#Жінка скаржиться на біль в низу живота, значні кров’янисті виділення з піхви,які 
	почались після затримки менструації. При огляді: кров’янисті виділення, матка 
	збільшена до 7 тижнів. Ваш діагноз:   
+Вагітність 7 тижнів. Самовільний аборт у ходу  
-Вагітність 7 тижнів. Загроза аборту.  
-Вагітність 7 тижнів. Аборт що розпочався.  
-Вагітність 7 тижнів. Неповний аборт  
-Вагітність 7 тижнів. Повний аборт.  

#Жінка 29 років скаржиться на різкі болі внизу живота, які виникли раптово і кров’янисті відділення зі статевих шляхів. Відмічає затримку менструацій. При обстеженні – тіло маки дещо збільшені. Додатки з права болючі, збільшені, симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний. Ваш діагноз:   
+Порушена позаматкова вагітність  
-Міома матки  
-Кіста яєчника  
-Самовільний аборт  
-Дисфункціональна маткова кровотеча  

#Жінка 30 років скаржиться на болі внизу живота, тривалі і рясні менструації. При 
	обстеженні тіло матки збільшено до 10-11 тижнів, щільне. Ваш діагноз  
+Міома матки  
-Кіста яєчника  
-Вагітність 10-11 тижнів  
-Рак тіла матки  
-Дисфункціональна маткова кровотеча  

#При проведенні профілактичного огляду з метою ранньої діагностики раку шийки матки використовують:   
+Мазки на атипові клітини  
-Мазки на ступінь чистоти піхви  
-Симптом папороті  
-Симптом зіниці  
-Бактеріологічне дослідження  

#Спринцювання протипоказано при:  
+Маткових кровотечах  
-Кольпітах  
-Ендоцервіцитах  
-Ерозії шийки матки  
-Запальних процесах придатків матки  

#Серед захворювань статевих органів  у дівчаток найчастіше трапляються:  
+Вульвовагініти  
-Ендоцервіцити  
-Ендометріти  
-Параметріти  
-Пельвіоперітонити  

#При атрезії дівочої пліви і нижньої третини вагіни, з утворенням гематокольпосу, 
	лікування полягає в:  
+Хірургічному втручанні  
-Застосуванні зігріваючого компресу  
-Застосуванні спазмолітиків  
-Застосуванні анальгетиків  
-Застосуванні холоду  

#Хвора 47р. скаржиться на рясну кровотечу зі статевих шляхів, затримання менструації 4 місяця; При гінекологічному обстеженні тіло матки нормальних розмірів, безболісне. 
	Який імовірно діагноз?  
+Клімактерична дисфункціональна кровотеча  
-Міома матки  
-Перервана вагітність  
-Рак шийки матки  
-Внутрішній ендометріоз  

#Механізм дії бар’єрних контрацептивів  
+Створюють бар’єрні перешкоди на шляху попадання сперми в вагіну  
-Викликає зміни цервікального слизу  
-Запобігає овуляції  
-Зменшує життєдіяльність сперматозоїдів  
-Викликають зміни ендометрію  

#До акушерки здоров пункту звернулась жінка зі скаргами на біль в ділянці зовнішніх 
	статевих органів, який виник після падіння. при огляді: забій зовнішніх статевих органів. 
	Долікарська допомога   
+Обробити зовнішні статеві органи антисептиком. прикласти холод  
-Введення антибіотиків  
-Холод на низ живота  
-Тампонада піхви  
-Трансфузія плазмозамінників  

#У хворої Н., 55 років, діагностований рак шийки матки з розпадом пухлини. Виникла 
	кровотеча з піхви. 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  

#Назвіть засіб контрацепції, який використовують для профілактики небажаної вагітності та інфікування захворюваннями, які передаються статевим шляхом?  
+Презерватив  
-Жіноча стерилізація  
-Внутрішньоматкова спіраль  
-Сперміциди  
-Чоловіча стерилізація  

#Вкажіть, в який період менструального циклу виникає овуляція.  
+В середині менструального циклу  
-Після менструації  
-На 7-8 день менструального циклу  
-Перед наступною менструацією  
-Спочатку менструації  

#Назвіть гормон, який виробляє задня доля гіпофізу  
+Окситоцин  
-Фолікулін  
-Фолікулостимулюючий гормон  
-Прогестерон  
-Рилізінг гормони  

#Пацієнтці 24 роки рекомендовано вимірювання базальної температури. Як правильно виконати цю маніпуляцію?  
+Щоденно вранці, після пробудження  
-Щоденно ввечері, після їди  
-Щоденно вранці, після їди  
-Зранку і ввечері щоденно  
-Щоденно вранці, з 5 дня менструального циклу  

#Яка неускладнена пухлина яєчників не потребує оперативного лікування?  
+Фолікулярна кіста  
-Дермоїдна кіста  
-Папілярна кістома  
-Серозна кістома  
-Шоколадна кіста  

#Назвіть зміни, які відбуваються в тканинах при краурозі вульви.  
+Атрофія  
-Запалення   
-Гіпертрофія  
-Регенерація  
-Десквамація  

#При профілактичному огляді жінки, на шийці матки виявлено ерозію шийки матки 
	розміром 2х3см. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?  
+ Колькоскопія  
-Гістеросальпінгографія  
-Гістероскопія  
-Лапароскопія  
-УЗД-обстеження  

#Назвіть характерні ознаки гермафродитизму  
+Наявність в однієї особи статевих ознак обох статей  
-Недорозвинена матки  
-Пізне менархе  
-Вагінізм  
-Наявність атрезії піхви  

#Термін опсоменорея означає:  
+ Рідкі місячні  
-Короткотривалі місячні  
-Скудні місячні  
-Рясні місячні  
-Часті місячні  

#В якому періоді розвитку дівчинки рівень статевих гормонів найнижчий?  
+ Препубертатному  
-Новонародженості  
-Грудному  
-Пубертатному.  
-Нейтральному.  

#Безплідною подружньою парою вважається  та, у якої при активних статевих стосунках 
	зачаття не наступає протягом вказаного періоду часу:  
+12 місяців  
-3 місяці  
-6 місяців  
-2 роки  
-3 роки  

#Назвіть основний метод гінекологічного дослідження дітей.  
+ Ректоабдомінальне дослідження  
-Кольпоцитологічне дослідження  
-Вагіноскопія  
-Рентгенопельвіографія  
-Огляд ш\матки в дзеркалах  

#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 можна поставити?  
+Апоплексія лівого яєчника  
-Загроза переривання вагітності  
-Гострий апендицит  
-Розрив маткової труби  
-Сальпінгоофорит  

#На ФАП доставлена пацієнтка Н. 69р. із профузною кровотечею із статевих шляхів,що зумовлено раком шийки матки. Яку невідкладну допомогу повинна надати акушерка:  
+УЗД  
-Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви  
-Мазок на цитологічне дослідження  
-Кольпоскопія  
-Зондування порожнини матки  

#В жіночу консультацію звернулася жінка з підозрінням на прогресуючу позаматкову 
	вагітність. Вкажіть додатковий метод обстеження для підтвердження діагнозу:  
+Туга тампонада піхви  
-Накладання клем на параметрій  
-Притиснення черевної аорти  
-Накладання холоду на низ живота  
-Введення тампону з ефіром в заднє склепіння  

#До акушерки ФАПу звернулася пацієнтка Л. 38р., що скаржиться на загальне 
	недомагання, болі в ділянці зовнішніх статевих органів, які посилюються при ходьбі. Об‘єктивно: температура тіла-38,0С, відмічається гіперемія, набряк, різка болючість, місцеве підвищення температури в ділянці великої статевої губи.(вказати для якого захворювання характерніша клінічна картина). Ваш попередній діагноз?  
+Бартолініт  
-Вульвіт  
-Рак вульви  
-Крауроз вульви  
-Лейкоплакія вульви  

#В гінекологічне відділення поступила хвора 14р. зі скаргами на кров’яні виділення із 
	статевих шляхів, не регулярні, які почалися в термін менструації і тривають 10 днів. 
	Менархе з 13р. не регулярні. Ваш попередній діагноз.  
+Ювенільна кровотеча  
-Перервана маткова вагітність  
-Перервана позаматкова вагітність  
-Народження фіброматозного вузла  
-Травма статевих органів  

#В гінекологічне відділення поступила хв. 14р. зі скаргами на кров’яні виділення із 
	статевих шляхів, не регулярні, які почалися в термін менструації і тривають 10 днів. 
	Менархе з 13р. не регулярні. Ваш попередній діагноз. При обстеженні зовнішніх статевих органів - розвиваються правильно. Дівоча пліва ціла  
+Ректоабдомінальне дослідження  
-Дослідження в дзеркалах  
-Піхвове дослідження  
-Взяття мазка на цитологічне дослідження  
-Кольпоскопічне дослідження  

#Пацієнтка 30р. звернулась в жіночу консультацію з приводу неплідності. З анамнезу: двобічний хронічний сальпінгоофорит. Який метод дослідження необхідно провести для встановлення прохідності маткових труб  
+Гістеросальпінгографія  
-Гістероскопія  
-Кульдоскопія  
-Лапароскопія  
-Вимірювання базальної температури  


#Хвора 47р. звернулась до акушерки ФАПу в зв’язку з кровотечею яка,  почалася 2тиж. 
	тому. Остання менструація 3 місяці тому. Менструація відмічалася на протязі останніх 2 років. Місячні проходили з затримкою від 5 до 15днів і тривала 8 – 10 днів. Вагінально – матка нормальних розмірів, рухома, не болюча, звичайної консистенції. Ваш попередній діагноз.  
+Дисфункціональні маткові кровотечі клімактеричного періоду  
-Рак тіла матки  
-Міома матки  
-Дисфункціональні маткові кровотечі ювенільного періоду  
-Початковий аборт  

#В жіночу консультацію доставлена пацієнтка 13р. зі скаргами на переймоподібні болі 
	внизу живота. З анамнезу: менструації, відсутні рахує себе хворою, на протязі 3міс. З появою болів внизу живота, що тривали 2 – 3дні, і повторювалися щомісячно. При огляді в ділянці передвір’я піхви визначається яскраво-багрове випинання. Симптоми подразнення очеревини відсутні. Ваш попередній діагноз.  
+Атрезія дівочої перетинки  
-Гострий апендицит  
-Кишкова коліка  
-Гострий вульвіь  
-Гострий кольпіт  

#Хвора 47р. звернулась до акушерки ФАПу в зв’язку з кровотечею яка,  почалася 2тиж. 
	тому. Остання менструація 3 місяці тому. На протязі останніх 2 років місячні проходили з затримкою від 5 до 15днів і тривала 8 – 10 днів. Вагінально – матка нормальних розмірів, рухома, не болюча, звичайної консистенції. Ваша подальша тактика?  
+Госпіталізація в гінекологічне відділення  
-Взяття на диспансерний облік  
-Призначити симптоматичне лікування  
-Відвідати хвору на дому через 2дні  
-Організувати стаціонар на дому  

#В жіночу консультацію доставлена пацієнтка 13р. зі скаргами на переймоподібні болі внизу живота. З анамнезу: менструації відсутні рахує себе хворою, на протязі 3міс. З появою болів внизу живота, що тривали 2 – 3дні, і повторюють щомісячно. При огляді в ділянці передвір’я піхви визначається яскраво-багрове випинання. Симптоми 
	подразнення очеревини відсутні. Який метод лікування є найбільш доцільний?  
+Розсікання дівочої перетинки  
-Сидячі ванночки  
-Спринцювання  
-Примочки  
-Електрофорез з новокаїном  

#До акушерки на ФАП звернулась хвора 32р. зі скаргами на гноєподібні виділення з 
	статевих шляхів, свербіння та печія в ділянці зовнішніх статевих органів та в піхві. При огляді: шкіра та слизова вульви гіперемійована, сліди розчухів, слизова піхви гіперемійована, виділення гноєподібні. Тіло матки та додатки без особливостей. Ваш попередній діагноз.  
+Гострий вульвовагініт  
-Гострий ендометрит  
-Гострий бартолініт  
-Гострий аднексит  
-Гострий кольпіт  

#До акушерки на ФАП звернулась хвора 32р. зі скаргами на гноєподібні виділення з 
	статевих шляхів, свербіння та печія в ділянці зовнішніх статевих органів та в піхві. При огляді: шкіра та слизова вульви гіперемійована, сліди розчухів, слизова піхви гіперемійована, виділення гноєподібні. Тіло матки та додатки без особливостей. Яке обстеження доцільно провести при даній патології  
+Взяття мазка на ступінь частоти  
-Взяття мазка на цитологічне дослідження  
-Взяття мазка на цитогормональне дослідження  
-Зондування порожнини  матки  
-Гістероскопія  

#У хворої 28р. на 3 добу після проведеного діагностичного вишкрібання з’явилася 
	температура до 38С, біль внизу живота, і слизисто-гнійні виділення з неприємним 
	запахом. Матка незначно збільшена тістуватої консистенції, болюча. Виділення з цервікального каналу серозно-гнійні. В мазку виявлена велика кількість диплококів, 
	розміщені всередині лейкоцитів та позаклітині. Ваш попередній діагноз.  
+Загострення хронічного гонорейного ендометриту  
-Загострення хронічного гонорейного кольпіту  
-Загострення хронічного гонореї нижнього відділу сечостатевого тракту  
-Гострий трихомоніаз  
-Гострий хламідіоз сечостатевих органів  

#У пацієнтки 42 років при бімануальному дослідженні виявлено, що матка збільшена до 7-8 тижнів вагітності, щільної консистенції, неболюча. Менструації регулярні, по 3-4 дні, через 28 днів, помірні. Остання менструація 2 тижні тому. Про який патологічний стан з боку матки можна подумати?  
+Фіброміома матки  
-Ендометріоз матки  
-Гіперплазія матки  
-Ендометрит  
-Міхурцевий занесок  

#При обстеженні у жіночій консультації у паіцєнтки 38 років виявлено дисплазію шийки матки. До яких процесів відноситься дана патологія:  
+Передракових станів  
-Доброякісних пухлин  
-Ретекційних кист  
-Злоякісного захворювання шийки матки  
-Запльних захворювань шийки матки  

#Пацієнтка Т. 52 років готується на планову піхвову операцію з приводу неповного 
	випадіння матки. У чому полягає особливість передопераційної підготовки до цієї операції?  
+Санація піхви  
-Гістеросальнінгографія  
-Ректороманоскопія  
-Промивання шлунку  
-Санація ротової порожнини  

#До акушерки ФАПу звернулася пацієнтка 26 років зі скаргою на відсутність менструації впродовж 8 місяців. При бімануальному обстеженні матка не збільшена. Тест на вагітність негативний. Про яке порушення менструального циклу слід думати?  
+Аменорею  
-Спаніоменорею  
-Олігоменорею  
-Опсоменорею  
-Альгоменорею  

#Акушерку гінекологічного відділення покликали в палату до хворої Т. 67 років на рак шийки матки. Жінка поскаржилась на кровотечу зі статевих органів, яка щойно почалася. Черговий лікар на операції. Хвора схвильована. Що повинна зробити акушерка до приходу лікаря?  
+Зробити тугу тампонаду піхви, сповістити лікаря   
-Ввести кровоспинні засоби, сповістити лікаря  
-Заспокоїти хвору, сповістити лікаря  
-Призначити постільний режим  
-Чекати поки звільниться лікар  

#Пацієнтка 30 р. Звернулася до акушерки ФАПу на консультацію з приводу попередження непланової вагітності. Пацієнтка пеербуває в шлюбі, має двох дітей. Обстежена, гінекологічних захворювань не виявлено. Менструальни цикл регулярний. Який метод контрацепції найдоцільніше рекомендувати даній пацієнтці?  
+Внутрішньоматкові засоби контрацепції  
-Комбіновані оральні контрацептиви  
-Бар’єрні методи контрацепції  
-Природні методи планування сім’ї  
-Лапараскопічну стерилізацію  

#До акушерки ФАПу звернулась жінка 27 років із травмою зовнішніх статевих органів. При огляді виявлено невелику гематому правої великої статевої губи, яка не збільшується. Яка тактика акушерки?  
+Прикласти холод і госпілізувати хвору  
-Ввести спазмолітичні засоби  
-Прикласти зігрівальний компрес  
-Ввести знеболюючі засоби  
-Взяти мазок на бактеріологічне дослідження  

#Пацієнтка В. 65 років поступила в гінекологічне відділення з підозрою на рак 
	ендометрію. Вкажіть найдоцільніший метод дослідження для уточнення діагнозу.  
+Роздільне діагностичне вишкрібання слизової облонки шийки матки і слизової матки  
-Ультразвукове дослідження  
-Бактеріологічне дослідження  
-Мазок на цитологічне дослідження  
-Гістеросальнінгографія  

#До жіночої консультації звернулась жінка 28 років зі скаргами на періодичний 
	переймоподібний біль у здухвинній ділянці, затримку менструації 5 тижнів. При 
	проведенні бімануального дослідження з’явився різкий біль внизу живота, короткочасна втрата свідомості, блідість шкіри, пульс частий, слабого наповнення. Вкажіть попередній діагноз.  
+Порушена позаматкова вагітність  
-Апоплексія яєчника  
-Прогресуюча позаматкова вагітність  
-Перекрут ніжки кистоми  
-Розрив піосальпінксу  

#До акушерки ФАПу звернулась пацієнтка з метою постановки її на диспансерний облік в зв’язку з вагітністю. Акушерка при обстеженні вагітної провела зовнішнє 
	тазовимірювання і отримала його дані: 1. міжостиста відстань 25см; 2. міжгребенева 
	відстань 28см; 3. міжвертельна відстань 30см; 4. зовнішня кон’югата 20см. Оцініть 
	розміри тазовимірювання.   
+ Нормальні розміри тазу  
-Загальнозвужений таз  
-Простий плоский таз  
-Плоскорахітичний таз  
-Поперечнозвужений плоский таз  



#Акушерка при піхвовому обстеженні роділлі в пологах визначила: передлегла голова 
	плоду не відштовхується при обстеженні, провідна точка – мале тім’ячко, ближче 
	розташоване до симфізу. Який найбільш ймовірний біомеханізм пологів у роділлі?  
+ Біомеханізм пологів при передньому виді потиличного передлежання  
-Біомеханізм пологів при задньому виді потиличного передлежання  
-Біомеханізм пологів при розгинанні голови плоду І ступеню  
-Біомеханізм пологів при розгинанні голови плоду  ІІ ступеню  
-Біомеханізм пологів при розгинанні голови плоду ІІІ ступеню  

#Вагітна постраждала від наслідків аварії на ЧАЕС, знаходиться на диспансерному обліку в жіночій консультації. Який найбільш ймовірний термін видачі дикретної допологової 
	відпустки?  
+ 28 тижнів  
-30 тижнів  
-20 тижнів  
-26 тижнів  
-32 тижні  

#Вагітна з’явилась на черговий прийом в жіночу консультацію. Що провинна зробити 
	акушерка перед прийомом вагітної лікарем?  
+ Зважити вагітну та виміряти тиск на обох руках  
-Визначити сімейний стан пацієнтки  
-Переодягнути халат  
-Призначити додаткові дослідження вагітній  
-Призначити ліки вагітній  

#До акушерки ФАПу на черговий прийом з’явилась вагітна А.,23 роки. При акушерському обстеженні: серцебиття плода 136 уд/хв., вислуховується ліворуч нижче пупка і ближче до середньої лінії живота.  Визначити позицію, вид позиції та передлежання плода у вагітної.   
+ І позиція, передній вид, головне передлежання  
-ІІ позиція, передній вид, головне передлежання  
-І позиція, задній вид, головне передлежання  
-ІІ позиція, задній вид, головне передлежання  
-І позиція, задній вид, тазове передлежання  

#Акушерка ФАПу при зовнішньому акушерському обстеженні вагітної в терміні 37 тижнів над входом в малий таз визначила: округлу, щільну, балотуючи частину плоду. Спинка плода зліва. Якому визначення за акушерською термінологією відповідають отримані 
	дані акушерського обстеження?  
+ І позиція, головне передлежання  
-І позиція, сідниче передлежання  
-ІІ позиція, головне передлежання  
-ІІ позиція, сідниче передлежання  
-І позиція, поперечне положення  

#Роділля К., 25 років, поступила в акушерський стаціонар із нормальною пологовою діяльністю і через три години народила живу доношену дівчинку масою 3200г. Затискач накладений на материнський відрізок пуповини біля статевої щілини опустився на 10-12 
	см.  Яка ознака відшарування плаценти є позитивною в цьому випадку?  
+ Альфельда  
-Шредера  
-Довженка  
-Клейна  
-Кюстнера-Чукалова  

#Акушерка спостерігає за роділлею в перед пологовій палаті. Завершився І період пологів.  Які ознаки визначені акушеркою вказують на його завершення?   
+ Повне відкриття шийки матки  
-Народження посліду  
-Відкриття шийки матки на 4см  
-Постійний ниючий біль в крижах  
-Народження плода  

#Акушерка ФАПу проводить обстеження вагітної на прийомі. За допомогою якого методу можна діагностувати достовірні ознаки вагітності?   
+ Пальпація живота (прийоми Леопольда-Левицького)  
-Вимірювання обводу живота  
-Визначення збільшення розмірів матки при бімануальному обстеженні  
-Вимірювання висоти стояння дна матки  
-Визначення при огляді шийки матки у дзеркалах ціанозу слизової піхви  

#Акушерка пологового відділення при проведенні спеціального обстеження роділь 
	визначає основні компоненти партограми, які відображаються у вигляді  
+ Графічного запису перебігу пологів, стану роділлі та плода  
-Графічного запису стану вагітної та плода  
-Графічного запису стану породіллі та плода у ранньому післяпологовому періоді  
-Графічного запису перебігу пізнього післяпологового періоду, стану породіллі та плода 
	 
-Графічного запису перебігу періоду лактації, стану породіллі та плода  

#Роділля, 24 років поступила в пологовий будинок на пологи. Акушеркою у приймальному відділенні проведені: зовнішній огляд пацієнтки, повна санітарна обробка роділлі. Назвіть медичний документ, який потрібно оформити акушерці на роділлю.  
+ Історію пологів  
-Обмінну карту  
-Індивідуальну карту вагітної  і породіллі  
-Медичну карту амбулаторного хворого  
-Історію хвороби  

#Які лохії може виявити акушерка післяпологового відділення у породіллі на другий день 
	післяпологового періоду?  
+ Кров’янисті  
-Серозні  
-Кров’янисто-слизові  
-Слизові  
-Серозно-слизові  

#Вкажіть які інструменти треба підготувати, якщо лікар після огляду пацієнтки в 
	гінекологічному відділенні запідозрив позаматкову вагітність:  
+ Для пункції заднього склепіння піхви  
-Для зондування матки  
-Для гідротубації  
-Для діагностичного вишкрібання матки  
-Інструменти для біопсії шийки  

#Встановіть попередній діагноз, якщо до вас на ФАП звернулась молода дівчина 16 років 
	зі скаргами на нерегулярні місячні, слабкість, головні болі, АТ – 100/60 мм рт.ст., пульс -70 уд за хв:  
+ Порушення менструального циклу  
-Захворювання щитовидної залози  
-Гіпертонічна хвороба  
-Гіпотонія  
-Вегетасудинна дистонія  

#Встановіть попередній діагноз щоб надати правильну невідкладну допомогу якщо до вас на ФАП, де ви працюєте акушеркою звернулась жінка 47 років зі скаргами на “приливи”, почуття жару та значні кров’янисті виділення з піхви в же протягом 10 днів з менструацією. Матка нормальної величини, рухлива, неболюча, придатки в нормі:  
+ Фолікулярна киста яєчника  
-Полікістоз яєчників  
-Дермоїдна киста яєчника  
-Фіброміома матки  
-Клімактерична кровотеча  

#Встановіть причину безпліддя, якщо до вас на ФАП звернулась жінка зі скаргами на 
	відсутність вагітності протягом  3 років статевого життя. У 18 років перенесла гонорею. При гінекологічному дослідженні: піхва, шийка, тіло матки без особливостей, придатки з обох сторін збільшені, болючі:  
+ Розлади менструального циклу  
-Перенесла гонорею  
-Хвороба серця  
-Хвороби щитовидної залози  
-Вульвовагініт  

#Обґрунтуйте свою тактику в гінекологічному відділенні, де ви працюєте акушеркою, якщо 
	із приймального відділення зателефонував лікар та попередив, що доставлено жінку з 
	підозрою на перекручення ніжки кистоми яєчника:  
+ Підготувати операційну та інструменти для лапаротомії  
-Підготувати знеболюючі засоби  
-Підготувати до інфузійної терапії  
-Підготувати інструменти для біопсії шийки  
-Підготуватись до зондування матки  

#Вкажіть основні завдання, що стоять перед акушеркою оглядового кабінету:  
+ Виявлення фонових та передракових захворювань жіночої статевої сфери  
-Диспансеризація вагітних  
-Виявлення хвороб серця у вагітних  
-Виявлення хвороб нирок у вагітних  
-Виявлення ендокринних захворювань у вагітних  

#Обґрунтуйте тактику, якщо ви працюєте на ФАПі і до вас звернулась дівчина 14 років, у якої розпочалась ювенільна кровотеча:  
+Госпіталізувати хвору, міхур з льодом, ввести 1 мл 1\% вікасолу  
-Ввести спазмолитики, дати пораду  
-Ввести знеболюючи засоби  
-Ввести серцеві препарати  
-Розпочати інфузійну терапію  

#Обґрунтуйте вашу тактику, якщо ви працюєте в гінекологічному відділенні, куди доставили хвору в тяжкому стані з підозрою на   порушену позаматкову вагітність:  
+ Викликати лікаря, підготувати інструменти для діагностичної пункції заднього склепіння  
-Підготувати ін’єкції матко-скорочуючих засобів  
-Ввести в/м 1,0 1\% вікасолу  
-Ввести знеболюючи засоби  
-Підготувати серцеві препарати для в/в введення  

#Встановіть правильний діагноз для надання правильної допомоги, якщо до вас на ФАП звернулась дівчина 16 років зі скаргами на відсутність нормальних менструацій, невеликий зріст, слабий розвиток молочних залоз, погану пам'ять:  
+ Затримка статевого розвитку  
-Полікістоз яєчників  
-Нейроендокринний синдром  
-Киста яєчника  
-Дисгермінома яєчників  

#Проаналізуйте дану ситуацію та запропонуйте лікування, якщо ви працюєте на ФАПі і до вас звернулась хвора з давнім розривом промежини:  
+ Хірургічне лікування  
-Вагінальні ванночки  
-Вагінальні тампони  
-Гімнастика лікувальна  
-Санаторно-курортне лікування  

#Яке лікування можна запропонувати жінці 80 років якщо ви працюєте на ФАПі і до вас 
	звернулась хвора з давнім розривом промежини:  
+ Лікування консервативне (жіночий пессарій та гігієнічні засоби)  
-Вагінальні тампони  
-Санаторно-курортне лікування  
-Хірургічне лікування  
-Вагінальні ванночки  

#Який метод контрацепції найдоцільніше рекомендувати пацієнтці 22 років, яка 
	звернулась з приводу попередження небажаної вагітності. Пацієнтка в шлюбі, має двох дітей. Обстежена, гінекологічних захворювань не виявлено:  
+ Внутрішньоматковий  
-Гормональний  
-Хірургічний  
-Бар’єрний  
-Посткоїтальний  

#Назвіть основний тест функціональної діагностики в гінекології, який може виконати сама жінка:  
+ Базальна температура  
-Феномен зіниці  
-Мазки з піхви  
-Симптом папороті  
-Гормональне дзеркало  

#Встановіть попередній діагноз, якщо до вас звернулась молода жінка зі скаргами на 
	гнійні виділення з піхви, свербіж у ділянці зовнішніх статевих органів. Симптоми 
	з’явились після статевого контакту 3 доби тому з випадковим партнером:  
+ Специфічний запальний процес (гонорея)  
-Вульвіт  
-Вульвовагініт  
-Колпіт  
-Ендометрит  

#Який метод контрацепції має 100\% ефективність:  
+ Хірургічна контрацепція  
-Бар’єрний метод  
-Внутрішньоматкова контрацепція  
-Гормональна контрацепція  
-Посткоїтальна контрацепція  

#З якого методу дослідження починають обстеження при безплідді:  
+ Спермограма  
-Лапароскопія  
-Гістеросальпінгографія  
-Вимірювання базальної температури  
-Визначення рівня гормонів у крові  

#Вкажіть що дозволяє діагностувати такий метод дослідження як пункція черевної 
	порожнини:  
+ Порушену позаматкову вагітність  
-Маткову вагітність  
-Безплідність  
-Пухлину матки  
-Ендометріоз  

#Вкажіть, що не проводиться під час онкопрофогляду:  
+ Біопсія шийки  
-Пальпація молочних залоз  
-Огляд шийки в дзеркалах  
-Огляд зовнішніх статевих органів  
-Взяття мазка на атиповій клітині  

#Вкажіть із яких ділянок статевих органів акушерка повинна взяти матеріал дослідження, якщо лікар призначив хворій М. гормональну кольпоцитодіагностику:  
+ Передньо-бокове склепіння піхви  
-Задньо-бокове склепіння піхви  
-Шийка матки  
-Порожнини матки  
-Цервікального каналу  

#Вкажіть, який метод дослідження необхідно призначити хворій, для уточнення діагнозу, якщо у хворої 36 років запідозрили міому матки:  
+ Ультразвуковий  
-Кольпоскопічний  
-Кольпоцитологічний  
-Ренгенологічний  
-Радіоімунний  

#Вкажітьзбудники специфічних запальних захворювань:  
+ Бліда спірохета  
-Стафілококи  
-Кишкова паличка  
-Анаероби  
-Стрептококи  


#Наиболее эффективный метод контрацепции, в плане профилактики ВИЧ инфекции:  
+Презервативы  
-Оральные контрацептивы  
-Прерванный половой акт  
-ВМС  
-КОК  

#Больная, 30 лет, поступила в гинекологическое отделение с жалобами на мажущие кровянистые выделения из половых путей, боли внизу живота. Последние месячные были 2 месяца назад. Pv: Шейка матки цианотична, наружный зев пропускает кончик пальца. Матка увеличена до 6-7 недель беременности. Придатки не определяются. 
	Вероятный диагноз?  
+Начавшийся выкидыш  
-Дисфункция яичников  
-Угрожающий выкидыш  
-Внематочная беременность  
-Неполный аборт  

#В гинекологическое отделение поступила пациентка, 18 лет, с жалобами на резкие боли внизу живота и левой подвздошно-паховой области, тошноту, рвоту. Месячные с 14 лет по 3-4 дня, через 28 дней. Последние месячные были 2 недели назад. Pv: тело матки нормальных размеров, придатки справа не определяются, слева - не пальпируются 
	из-за резкой болезненности. О какой патологии можно думать?  
+Апоплексия яичника  
-Острый сальпингоофорит  
-Трубная беременность  
-Пельвиоперитонит  
-Пиосальпинкс  

#На ФАП доставлена больная М, 60 лет, с обильным кровотечением из половых путей, 
	обусловленным раковым процессом шейки матки. Какую неотложную помощь 
	необходимо оказать в первую очередь для остановки кровотечения?  
+Тугую тампонаду влагалища  
-Выскабливание полости матки  
-Грелка на низ живота  
-Введение в/м 1 мл окситоцина  
-Пузырь со льдом на низ живота  

#В женскую консультацию обратилась пациентка, 26 лет, с жалобами на 
	схваткообразные боли внизу живота и в правой подвздошной области с иррадиацией в прямую кишку, мажущие кровянистые выделения из половых путей. Последние месячные 2 месяца назад. Объективно: Тело матки несколько больше нормы. В области придатков справа пальпируется опухолевидное образование тестоватой консистенции, болезненное при пальпации. Нависание заднего свода. О какой вероятной патологии идет речь?  
+Трубный аборт  
-Неполный самопроизвольный аборт  
-Острый правосторонний аднексит  
-Апоплексия яичнока  
-Дисфункция яичника  

#Больная, 25 лет, обратилась в женскую консультацию с жалобами на контактное 
	кровотечение из половых путей. При осмотре шейки матки с помощью зеркал выявлено ярко-красное образование в области наружного зева. Какой метод диагностики целесообразно применить для уточнения диагноза?  
+Кольпоскопию  
-Бимануальное исследование  
-Бактериологическое  
-Кульдоскопию  
-Бактериоскопическо  

#У женщины, 40 лет, во время осмотра с помощью влагалищных зеркал выявлена эрозия на шейке матки, которая легко кровоточит при прикосновении. Какое наиболее информативное исследование для уточнения диагноза необходимо провести?  
+Биопсию шейки матки  
-Выскабливание шейки матки  
-Кульдоскопию  
-Зондирование шейки матки  
-Аспирационную биопсию  

#На ФАП доставлена женщина со значительным кровотечением из половых путей. Травму получила во время падения. Объективно: При осмотре наружных половых органов определяются  разрывы в области клитора. Что необходимо предпринять в 
	данной ситуации в первую очередь?  
+Наложить давящую повязку на кровоточащий участок  
-Произвести тампонаду влагалища  
-Провести катетеризацию мочевого пузыря  
-Вызвать врача  
-Начать в/в переливание кровезаменителей  

#Женщина, 38 лет, поступила в гинекологическое отделение с жалобами на кровянистые выделения из половых путей в течение 10 дней, которые начались после 2 месячной задержки. Из анамнеза: в течение 2 лет находится на “Д” учете по поводу гиперплазии эндометрия. Pv: тело матки нормальных размеров, придатки не определяются. Какой дополнительный метод исследования необходимо провести для уточнения диагноза?  
+Раздельное диагностическое выскабливание  
-Зондирование матки  
-Гистеросальпингографию  
-Гидротубацию  
-Пункцию брюшной полости через задний свод влагалища  

#У пациентки, 32 лет, с осложненными родами в анамнезе, и жалобами на истечение	мочи из влагалища, зуд и боли в области наружных половых органов при осмотре в зеркалах на передней стенке влагалища определяется свищевое отверстие. Какой 
	дополнительный метод поможет выяснить ход свищевого канала?  
+Фистулография  
-Кульдоскопия  
-Бимануальное исследование  
-Лапароскопия  
-Ректально-абдоминальное исследование  

#В приемное отделения гинекологического стационара доставлена пациентка с резкими болями внизу живота, дома была рвота. Две недели назад во время профосмотра у нее была обнаружена киста правого яичника до 8 см в диаметре. При влагалищном исследовании ранее обнаруженная киста не определяется. Предположительный диагноз?  
+Разрыв кисты яичника  
-Почечная колика  
-Острый аппендицит  
-Апоплексия яичника  
-Перекрут ножки кисты яичника  

#В гинекологическое отделение поступила женщина с диагнозом “Прервавшаяся трубная беременность по типу разрыва трубы”. Какой дополнительный метод исследования необходимо провести для уточнения диагноза?  
+Пункция брюшной полости через задний свод влагалища  
-Зондирование матки  
-Гистеросальпингографию  
-Диагностическое выскабливание матки  
-Биопсию шейки матки  

#Какой наиболее информативный дополнительный метод исследования необходимо провести при подозрении на прогрессирующую трубную беременность?  
+УЗИ  
-Пункцию брюшной полости через задний свод влагалища  
-Гистеросальпингографию  
-Зондирование матки  
-Кольпоскопию  

#Женщина,25 лет, проходит обследование по поводу бесплодия. Врач назначил взятие 
	материала для определения симптома “зрачка”. Из какого отдела половой системы 
	акушерке необходимо взять материал?  
+Из цервикального канала  
-Из задней стенки  влагалища  
-Из уретры  
-Из заднее-боковой стенки влагалища  
-Из передней стенки влагалища  

#Пациентке с вульвовагинитом врач назначил влагалищные ванночки. Какое 
	лекарственное средство будет использовать акушерка при проведении данной процедуры?  
+Раствор фурациллина  
-Раствор глюкозы  
-Раствор новокаина  
-Раствор анальгина  
-Раствор первомура  

#Какой медицинский документ должна оформить акушерка при взятии пациентки на “Д” учет по поводу миомы матки?  
+Контрольную карту диспансерного наблюдения  
-Обменную карту  
-Историю болезни  
-Индивидуальную карту беременной  
-Больничный лист  

#Обильное маточное кровотечение у больной 45 лет привело к ухудшению состояния. Появилась слабость, обмороки, снизилось АД, участился пульс. Для лечения анемии врач рекомендовал начать переливание кровезаменителей. Что необходимо в первую очередь выполнить акушерке?  
+Определить группу крови и резус фактор  
-Измерить температуру тела  
-Взвесить женщину  
-Определить наличие белка в моче  
-Определить чувствительность к антибиотикам  

#На ФАП обратилась пациентка, 50 лет, с жалобами на чувство тяжести, боли в области крестца, учащенное, болезненное мочеиспускание. Менопауза 5 лет. В анамнезе 4 родов, последние осложнились глубокими разрывами промежности. Объективно: половая щель зияет. При натуживании из половой щели появляется шейка матки.	Диагноз?  
+Опущение матки, стенок влагалища  
-Миома матки  
-Рак матки  
-Хронический эндометрит  
-Хронический периметрит  

#Девушка, 16 лет, предъявляет жалобы на отсутствие месячных. Объективно: вторичные половые признаки не выражены. При гинекологическом исследовании размеры матки, яичников меньше нормы. О какой возможной патологии идет речь?  
+Задержка полового развития  
-Атрезия девственной плевы  
-Ложный гермафродитизм  
-Синдром склерокистозных яичников  
-Преждевременное половое развитие  

#Девушка, 16 лет, предъявляет жалобы на отсутствие месячных. Объективно: вторичные половые признаки не выражены. При гинекологическом исследовании размеры матки, яичников меньше нормы. О какой возможной патологии идет речь?  
+Задержка полового развития  
-Атрезия девственной плевы  
-Ложный гермафродитизм  
-Синдром склерокистозных яичников  
-Преждевременное половое развитие  

#Для неотложной контрацепции применяют  
+КОК  
-МЛА  
-Спермициды  
-ВМС  
-Презервативы  

#Для неотложной контрацепции применяют  
+КОК  
-МЛА  
-Спермициды  
-ВМС  
-Презервативы  

#Какой метод позволяет определить возбудителя и его чувствительность к антибиотикам 
	при воспалительных заболеваниях половых органов?  
+Бактериологический  
-Бактериоскопический  
-Цистологический  
-Кольпоскопический  
-Гистологический  
#К акушерке ФАП обратилась женщина, 38 лет, с жалобами на обильные месячные. Как называется такое нарушение менструального цикла?  
+Гиперменорея  
-Олигоменорея  
-Опсоменорея  
-Пройоменорея  
-Полименорея  

#В здравпункт промышленного предприятия обратилась женщина, 34 лет, с жалобами на боли внизу живота и пояснице, кровянистые выделения, повышение температуры до 37,5?С. Заболела после  медицинского аборта. Предположительный диагноз?  
+острый эндометрит  
-Миома  
-Кольпит  
-Вульвит  
-Бартолинит  

#Женщина 26 лет страдает бесплодием в течение 2-х лет. Что не является причиной 
	бесплодия?  
+Острый бартолинит  
-Хронический аднексит  
-Внематочная беременность  
-Хронический метрит  
-Инфантилизм  

#Женщина 52 лет, обратилась к акушерке ЖК с жалобами на кровянистые выделения из влагалища. Какое основное исследование надо провести для постановки окончательного диагноза?  
+Фракционное выскабливание  
-Осмотр в зеркалах  
-Бимануальное исследование  
-Бактериологическое  
-Бактериоскопическое  

#Акушерка  ФАП взяла мазок из шейки матки. Обнаружены атипические клетки. Для какого заболевания это характерно?  
+Дисплазия шейки матки  
-Эктопия  
-Лейкоплакия  
-Полип цервикального канала  
-Эритроплакия  

#На диспансерный учет взята женщина с диагнозом - эрозия шейки матки. Какое 
	исследование необходимо провести для исключения рака шейки матки?  
+Кольпоскопия, проба Шиллера  
-Осмотр в зеркалах  
-Бактериоскопическое  
-Бактериологическое  
-Бимануальное исследование  

#У девочки 13 лет появились признаки полового созревания. Что является основным признаком полового созревания девочки?  
+менархе   
-Увеличение молочных желез  
-Изменение фигуры  
-Изменение голоса  
-Бели   

#Акушерка гинекологического отделения готовит все необходимое для пункции заднего свода. Что является показанием для пункции заднего свода?   
+внематочная беременность  
-Миома матки  
-Хронический аднексит  
-Эндометриоз  
-ДМК  

#В гинекологическое отделение поступила женщина с диагнозом - внематочная 
	беременность, разрыв трубы. При подготовке к операции необходимо исключить:  
+очистительную клизму  
-Промывание желудка  
-Туалет половых органов  
-Катетеризация мочевого пузыря  
-Промедикацию  

#Акушерка ФАП  проводит консультирование по планированию семьи. Какой способ контрацепции одновременно защищает от ЗППП и предохраняет от нежелательной беременности?  
+Презерватив  
-Шеечный колпачок  
-Влагалищная диафрагма  
-ВМС  
-МЛА  

#Девочка 13 лет, обратилась после  незащищенного полового акта и возможной 
беременности. Что можно рекомендовать при этом?  
+КОКи  
-Чистые гестагены в таблетках  
-Инъекционные   
-Ново-Ринг  
-Подкожные имплантанты  

#На здравпункт промышленного предприятия обратилась женщина, 28 лет, с жалобами на пенистые обильные выделения  со зловонным запахом. Для какого заболевания 	характерны эти симптомы?  
+трихомониаз  
-Гарднереллез  
-Гонорея   
-Банальный кольпит  
-Хламидиоз  

#К акушерке ФАП обратилась женщина 35 лет, за подбором контрацептива. Замужем,  
она имеет 3-х детей. Выберите самый эффективный метод?  
+ВМС-Мирена  
-КОКи  
-Природные  
-Барьерные  
-Спермициды  

#К акушерке ЖК обратилась пациентка. У ее  дочери, 13 лет, отсутствует менструация и 
	периодические боли внизу живота. Поставлен диагноз – атрезия девственной плевы. Что рекомендовать ей?  
+крестообразное рассечение девственной плевы  
-Симптоматическая терапия  
-Проф.осмотр 1 раз в год  
-Заместительная гормональная терапия  
-Диспансерное наблюдение через 3 месяца  

#К акушерке ФАП  обратилась женщина 22 лет с жалобами на боль в области наружных половых органов. При осмотре  на большой половой губе плотное, болезненное опухолевидное образование. Предположительный диагноз?   
+острый бартолинит  
-Гемангиома  
-Липома  
-Фиброма  
-Парауретральная киста  

#К акушерке ФАП обратилась женщина, 30 лет,  не замужем,  нерегулярно живет половой жизнью. Желает знать, что можно применять при незащищенном половом акте?  
+Чистые прогестины в таблетках  
-ВМС  
-КОКи  
-Инъекционные  
-Подкожные имплантанты  
#На диспансерном учете в ЖК женщина в течение 5 лет. Матка была увеличена до 8 
недель. На последнем приеме отмечен быстрый рост опухоли до 13-14 недель. Какое показано лечение?  
+оперативное  
-Консервативное  
-Гормональное  
-Лучевая терапия  
-Комбинированное лечение  

#На ФАП обратилась женщина 69 лет с жалобами на обильные кровянистые выделения из влагалища. Находится на  “Д” учете  по поводу рака шейки матки. Тактика акушерки?	 
+тампонада влагалища  
-Кровоостанавливающие средства  
-Госпитализация в онкодиспансер  
-Общеукрепляющее лечение  
-Сокращающие средства  

#К акушерке ФАП обратилась женщина 48 лет с жалобами на кровянистые выделения в 
	течение трех недель. Что необходимо предпринять в первую очередь:  
+диагностическое выскабливание  
-Пункция заднего свода  
-Зондирование матки  
-Гистероскопия  
-УЗИ  

#Женщина, 25 лет, обратилась к акушерке  ФАП с жалобами на обильные выделения из половых путей с рыбным запахом. Незамужем, половой жизнью живет с разными партнерами. Предположительный диагноз?  
+гарднереллез  
-Хламидиоз  
-Гонорея  
-Трихомониаз  
-Кандидоз  

#Какой дистрактор является показателем эффективности профилактической 
	деятельности гинекологического осмотра работающих женщин?   
+Число выявленных гинекологических больных из числа осмотренных женщин   
-Число осмотренных женщин   
-Число гинекологических больных, взятих на диспансерный учет   
-Число женщин, направленных на лечение в санаторий   
-Число женщин, направленных на физиотерапевтическое лечение    

#Какой дистрактор является показателем эффективности диспансеризации 
	гинекологических больных?   
+Число снятых в течение года с диспансерного учета с выздоровлением из числа больных, состоящих на диспансерном учете в течение года   
-Число пролеченных в стационаре   
-Число пролеченных в условиях женской консультации   
-Число больных, направленных на лечение в санаторий   
-Число больных, направленных на физиотерапевтическое лечение   

#Какой возбудитель является причиной бактеріального вагиноза?   
+Гарднереллы   
-Микоплазмы   
-Уреаплазмы   
-Гонококки   
-Грибы рода кандида   

#Пациентка 30 лет доставлена в гинекологическое отделение с диагнозом  - нарушенная внематочная беременность. Какое наиболее рациональное обследование будет проведено?   
+Лапароскопия   
-Зондирование полости матки   
-Биопсия шейки матки   
-УЗИ   
-Выскабливание полости матки   

#В гинекологическое отделение доставлена пациентка с діагнозом *Субмукозная 
	миома*. К какому информативному эндоскопическому методу исследования вы 
	подготовите женщину?  
+Гистероскопия   
-Кольпоскопия   
-Лапароскопия   
-Кульдоскопия   
-Флебо- и ангиография   

#Укажите гонадотропные гормоны гипофиза?   
+Фолликулостимулирующий, лютеинизирующий, лютеотропный   
-Окситоцин, маммофизин   
-Эстрогены, гестагены   
-Окситоцин. вазопрессин   
-Эстрон, эстриол, эстрадиол   

#Во время профосмотра у женщины 36-ти лет при пальпации молочних желез 
	обнаружено уплотнение в правой молочной железе. Из анамнеза вияснено, что пациентка периодически ощущает болезненность в данной области (чаще перед менструацией). Какое дополнительное исследование вы порекомендуете женщине и 
	подготовите ее к ней?   
+УЗИ молочных желез   
-УЗИ органов малого таза   
-Общий анализ крови, общий анализ мочи   
-ФЛЮ органов грудной клетки   
-Бктериологическое исследование   

#При посещении акушерки ФАПа пациентка жалуется на выделения из половых органов, зуд наружных половых органов.  При осмотре в зеркалах определяется гиперемия стенок влагалища, обильные жидкие пенистые бели с неприятным запахом. Какое обязательное обследование вы порекомендует женщине?   
+Бактериоскопическое обследование содержимого влагалища   
-УЗИ органов малого таза   
-УЗИ молочних желез   
-Флюорография органов грудной клетки   
-Общий анализ крови, общий анализ мочи   

#К вам обратилась пациентка  с жалобами на кровянистые выделения из половых путей, схваткообразные боли внизу живота.  Из анамнеза: беременность 10-11 недель, угроза невынашивания (угроза самопроизвольного выкидыша). К какому врачебному вмешательству вы підготовите пациентку?   
+Удаление плодного яйца из полости матки   
-Ушивание церви кального канала шейки матки   
-Зондирование полости матки   
-Лапароскопия   
-Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала.  

#Пациентка 55 лет. Жалобы на общую слабость, боль внизу живота. Менопауза – 2 года. 
	При осмотре: отмечается увеличение размеров живота, признаки асцита. При 
	бимануальном исследовании шейка матки обычной формы. Тело матки небольших 
	размеров, отклонено вправо. Слева и кзади от матки пальпируется бугристое, 
	безболезненное неподвижное образование, плотной консистенции, размером 12*14 см. О чем можно подумать?   
+Рак яичников   
-Хроническое воспаление придатков слева   
-Фибромиома матки   
-Генитальный эндометриоз   
-Киста лівого яичника   

#Больная, 55 лет, жалуется на контактне кровотечения на протяжение последних 6 
	месяцев. При бимануальном исследовании шейка матки увеличена в размере, 
	ограничена в подвижности. При осмотре с помощью зеркал виявлено – шейка матки в 
	виде цветной капусты. Проба Шиллера – положительная. Какой діагноз наиболее 
	вероятен?   
+Рак шейки матки   
-Лейкоплакия   
-Эритроплакия   
-Эрозия шейки матки   
-Полип шейки матки   

#Акушерка ФАПа при проведении профосмотра при бимануальном исследовании в области придатков обнатужила у женщины 28 лет опухолевидное образование 
	тугоэластической консистенции с гладкой поверхностью, безболезненное, размером 4*6 см Какую тактику наблюдения и лечения вы предпримете?   
+Наблюдение за пациенткой в течение 2-3 менструальных циклов, проведение 
	противовоспалительной терапии   
-Обследование для хирургического удаления образования   
-Провести физиотерапевтическое лечение   
-Отпустите домой и скажите, чтобы женщина пришла через год   
-Порекомендуете женщине поспринцеваться   

#По назначению врача, вы ввели пациентке тампон с лекарственным средством. На 
	какое время тампон вводится во влагалище?   
+4-6 ч   
-8-10 ч   
-10-12 ч   
-12-14 ч   
-0,5-1 ч   

#По назначению врача, вы выполняете пациентке микроклизму с левкарственным 
	веществом. Какова должна бать температура вводимого раствора?   
+37-38*С   
-16-18*С   
-25-26*С   
-28-30*С   
-36-37*С   

#Врач назначил пациентке измерять базальную температуру. В анамнезе – нарушение	менструального цикла ановуляторного характера. Вы объяснили женщине правила выполнения этой процедуры и графической регистрации полученных данных. Какова будет температура у данной пациентки во вторую половину менструального цикла?   
+Не будет подниматься выше 37*С   
-*Выше 37*С   
-Выше 38*С    
-Выше 40*С    
-Опустится ниже 36*С   

#При проведении сан-просвет работы, вы объяснили женщине, какими когут бать 
	выделения при кандидозном кольпите. Каков характер выделений при данном 
	заболевании?   
+Жидкие обильные молочного цвета или крошкообразные *творожистые*   
-Гнойные пенистые с неприятным запахом   
-Жидкие обильные прозрачные   
-Обильные с рыбным запахом   
-Цвета мясних помоев обильные   

#На прием к врачу мама привела дочь, у которой началась менструация и появились 
	вторичные половые признаки. В каком возрасте ставится диагноз преждевременное 
	половое созревание?   
+8-10 лет   
-10-12 лет   
-12-13 лет   
-13-14 лет   
-14-15 лет   

#Пациентка, 20 лет, в браке 1,5 года.Беременность при регулярной половой жизни без использовании средств контрацепции не наступает. Из анамнеза: муж здоров, у самой пациентки беременностей не было. Какой наиболее вероятеный диагноз?   
+Первичное бесплодие   
-Вторичное бесплодие   
-Абсолютное бесплодие   
-Относительное бесплодие   
-Яичниковое бесплодие   

#Врач назначил женщине комбинированные оральне контрацептивы.  Когда женщина 
	должна начать приманять первую упаковку?   
+В 1-й день менструального цикла   
-На 7-й день менструального цикла    
-На 14-й день менструального цикла    
-Сразу после месячных   
-В любое удобное для нее время   

#По назначению врача вы готовите женщину для введения ВМС (внутриматочной 
	спирали). Когда вводится ВМС?   
+Во время месячных   
-После окончания месячных   
-Спустя 48ч после родов, но не позднее6-8 недель после родов   
-Сразу после аборта, вне зависимости от имеющейся инфекции половых органов   
-В любое удобное для женщины время    

#Вы проводите беседу о механизме действия контрацептивов. Каков механизм действия медьсодержащей ВМС (внутриматочной спирали)?   
+Тормозит миграцию сперматозоидов из влагалища в маточные трубы   
-Подавляет овуляцию   
-Тормозит выделение гонадотропных гормонов гипофизом   
-Блокирует трубы так, что оплодотворення яйцеклетка не может попасть в полость 
	матки   
-Инактивирует спарматозоиды   

#Акушерка під час проведення зовнішнього обстеження першовагітної визначила, що дно матки розташовано на середині між мечовидним відростком та пупком, в ділянці дна матки пальпується велика частина правильної округлої форми, праворуч – дрібні частини плода, над входом в малий таз –велика рухома частина. Вказати термін 
	вагітності та особливості розташування плода в матці.  
+ 32 тижня вагітності, повздовжнє положення, І позиція, тазове передлежання  
-40 тижнів вагітності, повздовжнє положення, ІІ позиція, тазове передлежання  
-32 тижня вагітності, повздовжнє положення, ІІ позиція, головне передлежання  
-36 тижнів вагітності, повздовжнє положення, І позиція, головне передлежання  
-32 тижня вагітності, повздовжнє положення, І позиція головне передлежання  

#При обстеженні у жінки виявлено ІІ ступінь чистоти піхвового вмісту. Яка характеристика ІІ ступеня чистоти піхвового вмісту?  
+ Переважно піхвові палички, клітини плоского епітелію, поодинокі лейкоцити, коки. Реакція кисла.  
-Піхвові палички, клітини плоского епітелію, реакція кисла.  
-Піхвових паличок мало, переважають коки, багато лейкоцитів, реакція слаболужна.  
-Піхвові палички відсутні, багато патогенних мікробів, безліч лейкоцитів, епітеліальних клітин мало. Реакція лужна.  
-Піхвові  палички , патогенні мікроби. Реакція кисла.  

#Хвора, 27 років, госпіталізована зі скаргами на біль унизу живота, білі слизистогнійного 
	характеру, озноб, часте сечовиділення. Враховує себе хворою протягом 2-х тижнів. 
	Хворобу пов'язує з переохолодженням. До лікаря не зверталась. При обстеженні: шийка матки циліндричної форми, обільні  гнійні виділення, зміщення матки болюче. Справа та зліва пальпуються патовщені, м'які, болючі придатки матки. На підставі чого можна встановити діагноз даного захворювання?  
+ Бімануальне дослідження.  
-Зондування матки.  
-Рентгендослідження.  
-Цистоскопія.  
-Кульдоскопія.  

#До жіночої консультації звернулася жінка зі скаргами на появу пінистих білей з 
	неприємним запахом, відчуття свербіння і печії у статевих органах, печію та болючість 
	при сечовипусканні. Вона була обстежена. Який  з методів обстеження є додатковим?  
+ Бактеріоскопічне дослідження.  
-Огляд зовнішніх статевих органів.  
-Огляд за допомогою дзеркал.  
-Дворучне дослідження.  
-Пальпація молочних залоз.  

#Пацієнтці з ендоцервіцитом призначено  тепле спринцювання піхви розчином 
	хлоргексидина біглюконата. Акушерка підготувала кухоль Есмарха з лікувальним 
	розчином. Якої температури повинен бути розчин?  
+ Температура 37-38С  
-40-45 С  
-30-35 С  
-20-25 С  
-25-30 С  

#В жінки 22-х років під час штучного аборту було проведено перфорацію матки кюреткою. Найбільш вірна тактика:  
+Ушивання перфоративного отвору.   
-Антибактеріальна терапія, спостереження, скорочуючи.  
-Видалення тіла матки.  
-Холод на низ живота спостереження.  
-Лапароскопія для визначення внутрішньочеревної кровотечі.  

#У центр планування сім'ї звернулася подружня пара з приводу відсутності вагітності при регулярному статевому житті протягом року без застосування контрацептивів. Після обстеження з’ясовано у чоловіка патології немає. У жінки в анамнезі медичний аборт в терміні 5-6 тиж., без ускладнень. З метою уточнення діагнозу жінці призначено метросальпінгографю. Виберіть необхідний інструмент для проведення даної маніпуляції.  
+ Шприц Брауна  
-Шприц з пункційною голкою  
-Шприц Жане  
-Конхотом  
-Матковий зонд  

#Ви працюєте в маніпуляційному кабінеті жіночої консультації. Пацієнтці з діагнозом 
	“Ендоцервіцит” лікар призначив піхвові ванночки з фурациліном. На який термін 
	необхідно залишати в піхві розчин фурациліну при проведенні ванночки?  
+ 10- 15 хв.  
-5-10хв.   
-20 - 25 хв.  
-25-30 хв.  
-30-35 хв.  

