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Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту
«КРОК М» з спеціальності «Акушерська справа»
Частина ІІ


Внутрішня медицина


#Хвора С., 40 років знаходиться в жіночій консультації на прийомі у лікаря-гінеколога. Зненацька в неї виник напад ядухи. В анамнезі – бронхіальна астма. Що потрібно 
використати в першу чергу для поліпшення стану пацієнтки:  
+Аерозоль з беротеком  
-Киснева терапія  
-Содові інгаляції  
-Дихальна гімнастика  
-Масаж грудної клітки  


#В гінекологічному відділенні у вагітної 24 тижня скарги на підвищення температури до 
	39оС, біль у грудній клітці, вологий кашель з іржавим харкотинням. Об‘єктивно: 
	слабкість, гіперемія щік, ЧД - 28\хв.; перкуторно - в нижніх відділах лівої легені притуплення звуку; аускультативно - дрібнопухирчасті вологі хрипи. Після початку лікування на протязі 3-х годин температура тіла впала з 39оС до 36оС. Вона зблідла, покрилася холодним потом. Яке ускладнення виникло?  
+Гостра судинна недостатність  
-Хронічна судинна недостатність  
-Гостра серцева недостатність  
-Хронічна серцева недостатність  
-Гостра дихальна недостатність  


#До акушерки в гінекологічному відділенні звернулась вагітна 12 тижнів зі скаргою на відчуття серцебиття. Після дослідження пульсу акушерка заспокоїла вагітну, пояснюючи, що все в нормі. Які властивості має пульс в нормі?  
+Частота 70 за 1 хв., ритмічний, доброго наповнення і задовільного напруження  
-Частота 70 пульсових коливань за 1 хв., ритмічний, напружений  
-Частота 90 за 1 хв., аритмічний, м’який  
-Частота 50 за 1хв., ритмічний, високий  
-Частота 80 за 1 хв., аритмічний, слабкого наповнення  


#До Вас, акушерки ФАПу, у відсутності фельдшера звернулась  хвора  зі  скаргами  на  слабкість, підвищення  t  тіла, болі у колінному  суглобі . З  анамнезу  відомо , що 2 тижня  тому  була  ангіна. Встановлено діагноз – ревматизм. Які заходи належать до первинної
профілактики  ревматизму?  
+Санація хронічних вогнищ  інфекції.  
-Додержання  дієти  № 10.  
-Прийом  аспірину  1 у неділю  протягом  1 місяця    
-Обмеження фізичної активності  
-Прийом біциліну-5.  


#Хвора С., 39 років, знаходиться на лікуванні в гінекологічному відділенні з діагнозом ендометрит. У хворої з’явились болі в епігастрії, що виникають через 3-4 години після прийому їжі, голодні нічні болі, нудота. Болі знімаються прийомом їжі. Для встановлення діагнозу призначено проведення ФГДС. Яка підготовка пацієнтки до дослідження:  
+Попередити прийти натще, принести рушник  
-Виконати очисну клізму ввечері та вранці  
-Виконати сифонну клізму  
-Дати проносне  
-Ввести газовідвідну трубку  

#Пацієнтка К., 45 років, знаходиться на лікуванні у гінекологічному відділенні з діагнозом ендометрит. У хворої з’явились болі в епігастрії , що виникають через 3-4 години після прийому їжі, голодні нічні болі, нудота. Болі знімаються прийомом їжі. Страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки. Кожний рік проходить лікування в зв‘язку з загостренням хвороби. Які  заходи профілактики загострень хвороби можна 
	порекомендувати хворій?  
+Дотримання режиму харчування   
-Прийом антибіотиків  
-Вимірювання артеріального тиску  
-Санація вогнищ інфекції  
-Прийом гострих страв  


#Ви акушерка ФАПу. На вашій дільниці мешкає вагітна жінка, яка скаржиться на зміну смаку (потреба їсти крейду), появу болючих тріщин у куточках роту, ламкість нігтів та випадіння волос. Встановлено діагноз: залізодефіцитна анемія. Які продукти треба порадити збільшити у раціоні вагітної?  
+М’ясо  
-Гарбуз  
-Горіхи  
-Сир  
-Мед  

#Вагітна жінка скаржиться на біль у поперекової ділянці, болюче сечовипускання, слабкість, головний біль, підвищення t° тіла до 38,8°С. Захворіла після переохолодження. Об’єктивно: шкіра бліда, набряки відсутні. АТ-120/70 мм рт. ст.. Пульс 90/хв. С-м Пастернацького позитивний праворуч. Яке дослідження треба провести для встановлення діагнозу ?  
+Загальний аналіз сечі  
-Біохімічне дослідження крові  
-Загальний аналіз  крові  
-Аналіз сечі за Зимницьким  
-ФГДС  

#Пацієнтка В, 23  лікується у гінекологічному відділенні. Після введення антибіотику у хворої раптово виникло запаморочення, біль в грудній клітці, задишка, зниження АТ, ниткоподібний пульс. Що з хворою:  
+Анафілактичний шок  
-Інфаркт міокарда  
-Набряк легень  
-Серцева астма  
-Колапс  

#Вагітна жінка лежить в стаціонарі з діагнозом гострий пієлонефрит. Після в/м’язового введеня антибіотику погіршився стан: з`явилася слабкість, тремтіння тіла, свербіння шкіри, нудота. Через декілька хвилин вона знепритомніла. Шкіра бліда, пульс 102/хв., АТ 80/40 мм рт.ст. Яка невідкладна долікарська допомога?  
+Холод на місце ін’єкції, обколоти місце ін’єкції адреналіном  
-Горизонтальне положення, дати нашатирний спирт  
-Горизонтальне положення, дати зволожений кисень  
-Напівсидяче положення, гірчичники на грудну клітку  
-Горизонтальне положення, грілку до ніг  

#Ви акушерка ФАПу. До Вас звернулась вагітна 25 тижнів зі скаргами на блювання, болі  в  животі, температуру тіла 37,5оС.  Захворіла  гостро, після  вживання  котлет, які  зберігалися  протягом  доби  на  столі.  Ви її запитали коли почали турбувати ці скарги. До якого розділу з історії хвороби відноситься це питання?  
+Анамнез хвороби  
-Анамнез життя  
-Скарги хворої  
-Алергологічний анамнез  
-Гінекологічний анамнез  

#Пацієнтці К., 28 років, діагноз: вагітність 7 тижнів, бронхіальна астма, легкий перебіг, період ремісії, на стаціонарному етапі реабілітації лікар призначив лікувальну гімнастику. Акушерка, даючи поради пацієнтці, звернула увагу на тривалість проведення 
	лікувальної гімнастики. А саме:  
+20 хв  
-10 хв  
-30 хв  
-5 хв  
-40 хв  

#Вагітна С. 30 , скаржиться на інтенсивний нападоподібний біль у правому підребер’ї з ірадіацією у праве плече та лопатку, нудоту, повторне блювання. З анамнезу відомо, що на протязі 2-х років хворіє на жовчнокам’яну хворобу. Яке ускладнення виникло у вагітної?   
+Печінкова коліка  
-Ниркова коліка  
-Печінкова недостатність  
-Гостра ниркова недостатність  
-Хронічна ниркова недостатність  

#До акушерки ФАПу, за відсутності фельдшера, звернувся чоловік зі скаргами на приступи стискаючого болю за грудиною під час ходьби та психоемоційних стресів, з ірадіацією у ліву руку, під ліву лопатку. Біль минає в стані спокою через 5–7 хв. Яка найбільш доцільна невідкладна долікарська допомога у даному випадку?  
+Призначити нітрогліцерин 0,0005 мг під язик  
-Призначити аспірин 80 мг розжувати   
-Призначити но-шпу 2\% -2 мл  в/м  
-Призначити папаверин 2\% -2 мл  в/м  
-Призначити анаприлін 20-40 мг перорально  

#До акушерки звернулась пацієнтка  30р., яка скаржиться на загальну слабкість, зниження працездатності, спотворення смаку (їсть крейду), пекучий біль у язиці після їжі, появу “заїдів” у куточках рота, підвищену ламкість нігтів, волосся. Хворіє протягом року, коли на фоні порушень менструального циклу з’явились і стали наростати вищезазначені симптоми. Яке дослідження треба провести для встановлення діагнозу? 
+Загальний аналіз крові    
-Стернальну пункцію    
-Аналіз крові на цукор    
-Аналіз крові на реакцію Васермана    
-Аналіз крові на ВІЛ-інфекцію    

#Під час відвідування жіночої консультації у вагітної жінки погіршилося самопочуття. Вона скаржиться на сухість у роті, спрагу, нудоту. В анамнезі: цукровий діабет. Об’єктивно: запах ацетону з роту, шкіра суха, рум’янець на обличчі. Дихання глибоке, шумне, тони серця приглушені. PS 120 уд., слабкого наповнення, АТ 80/45 мм.рт.ст Через деякий час жінка втратила свідомість.  Який першочерговий препарат для надання невідкладної допомоги треба ввести?   
+Інсулін   
-Р-н глюкози   
-Р-н бікарбонату  
-Мезатон    
-Дибазол   

#Ви акушерка жіночої консультації і здійснюєте санітарно-просвітню роботу з приводу виникнення захворювання на туберкульоз легенів у вагітних. Який мікроорганізм викликає це захворювання ?  
+Паличка Коха  
-Гемолітичний стафілокок  
-Пневмокок  
-Бліда спірохета  
-Гонокок  


#Вагітна жінка, звернулась до акушерки ФАПу з метою перевірки стану здоров’я. Скарг не має, але з анамнезу відомо, що мати  пацієнтки страждали на дифузний токсичний зоб. Під час об’єктивного обстеження відхилень від норми не виявлено. Які поради слід надати вагітній для профілактики захворювання:  
+Уникати нервово-психічних перенапружень  
-Вживати відвари шипшини і ромашки  
-Вживати мінеральну воду і лимони  
-Уникати фізичних перенапружень  
-Уникати інсоляцій  


#З метою проведення протирецидивного лікування ревматизму у період вагітності та у післяпологовому періоді пацієнтам слід вводити:  
+	Біцилін   
-Преднізолон  
-Інсулін   
-Папаверин   
-Аналгін   


#Що є найбільш вірогідними причинами виникнення пієлонефриту вагітної:  
+	Інфекційний агент, порушення уродинаміки  
-Нервово-психічне перевантаження  
-Переїдання, ожиріння  
-Забруднення навколишнього середовища   
-Фізичне перенапруження, перевтома  


#Під час патронажу вагітної на ФАПі, хворої на цукровий діабет, жінка поскаржилася акушерці на загальну слабкість, збільшення спраги, сечовиділення, відсутність апетиту, нудоту, блювання, свербіж шкіри, погіршення зору. Яка тактика ведення вагітної у даному випадку?  
+Викликати бригаду швидкої медичної допомоги  
-Запросити на прийом до лікаря жіночої консультації  
-Направити на стаціонарне лікування до відділення патології вагітності   
-Запропонувати викликати сімейного лікаря  
-Порекомендувати дотримуватися дієти  

#Жінка звернулася на прийом до жіночої консультації для обстеження з приводу 
	безпліддя. При збиранні загального, гінекологічного  анамнезу  та огляді пацієнтки акушерка виявила симптоми: схуднення, пітливість, безсоння, метушливість, емоційну лабільність. Звернула увагу на витрішкуватість, збільшення щитоподібної залози, тахікардія. Про яке захворювання можна думати у даному випадку?  
+Тиреотоксикоз  
-Гіпотиреоз  
-Ішемічна хвороба серця  
-Ревматизм  
-Гіпертонічна хвороба   


#Моніторинг стану вагітної з хронічною гіпертензією включає огляд у жіночій консультації з вимірюванням АТ у першій половині вагітності:   
+	1 раз на 3 тижні  
-Щотижнево   
-Щоденно   
-1 раз в місяць   
-2 рази на місяць   

#У пацієнтки, що лікується у відділенні патології вагітності, виник гіпертензивний криз. Який медикаментозний засіб застосує акушерка за призначенням лікаря:  
+	Дибазол  
-Вікасол  
-Аспірин   
-Аналгін   
-Дицинон   


#Під час профілактичного огляду у жіночій консультації жінка 61 р. поскаржилася акушерці на раптове виникнення утруднення дихання, біль, відчуття стискання у загрудинній ділянці з іррадіацією під ліву лопатку. Виникнення якого невідкладного стану запідозрить акушерка?  
+	Приступ стенокардії   
-Приступ бронхіальної астми   
-Геморагічний синдром   
-Колапс   
-Гіпертермічний синдром   

#До акушерки жіночої консультації звернулася пацієнтка 39 р., яка знаходиться на амбулаторному лікуванні з приводу пато-логічного клімаксу. Скарги на різкий головний біль, запаморочення, шум у вухах, миготіння “мушок” перед очима, нудоту. Хвора збуджена, пульс напружений, АТ – 200/110 мм рт.ст.  Який патологічний стан 
розвинувся?  
+	Гіпертензивна криза  
-Приступ бронхіальної астми   
-Непритомність  
-Внутрішня кровотеча  
-Гіперглікемія  


#Акушерка ФАПу здійснює диспансеризацію вагітної, що страждає на виразкову хворобу 
шлунка та дванадцятипалої кишки. Жінка з’явилася зі скаргами на посилення болю в епігастрії, слабкість, запаморочення, задишку, серцебиття, періодично відмічає відходження калу чорного кольору. Назвіть найбільш ймовірне ускладнення 
захворювання:   
+	Шлункова кровотеча   
-Гострий гастрит   
-Стеноз воротаря   
-Перфорація виразки   
-Печінкова колька  

#З метою проведення протирецидивного лікування ревматизму у період вагітності та у післяпологовому періоді пацієнтам слід вводити:  
+	Біцилін   
-Преднізолон  
-Інсулін   
-Папаверин   
-Аналгін   

#Що є найбільш вірогідними причинами виникнення пієлонефриту вагітної:  
+	Інфекційний агент, порушення уродинаміки  
-Нервово-психічне перевантаження  
-Переїдання, ожиріння  
-Забруднення навколишнього середовища   
-Фізичне перенапруження, перевтома  


#До акушерки жіночої консультації звернулася пацієнтка 39 р., яка знаходиться на амбулаторному лікуванні з приводу пато-логічного клімаксу. Скарги на різкий головний біль, запаморочення, шум у вухах, миготіння “мушок” перед очима, нудоту. Хвора збуджена, пульс напружений, АТ – 200/110 мм рт.ст. Який патологічний стан розвинувся?  
+	Гіпертензивна криза  
-Приступ бронхіальної астми   
-Непритомність  
-Внутрішня кровотеча  
-Гіперглікемія  


#Під час диспансерного огляду вагітної, що страждає на бронхіальну астму, у пацієнтки 
виник напад ядухи. Який медикаментозний засіб протипоказаний вагітним при наданні допомоги:  
+	Адреналін   
-Астмопент  
-Ефедрин   
-Еуфілін  
-Алупент   

#Акушерку ФАПу у відсутності фельдшера викликали до хворої 68 р., що страждає на ІХС. Скарги на напад ядухи, який виник раптово. Під час огляду: хвора сидить, хапає ротом повітря, дихання клекітливе, кашель з пінистим рожевим харкотинням, ЧД– 34/ в хв., Ps – 100 / хв., АТ -110/70 мм рт.ст. Розвиток якого патологічного стану найбільш вірогідне у даному випадку?  
+	Набряк легень  
-Гіпертензивна криза  
-Легенева кровотеча  
-Напад бронхіальної астми   
-Гіперглікемічна кома  

#Акушерка здійснює диспансерне спостереження за вагітною, що має вроджену ваду серця у стадії компенсації. Де, в першу чергу, можуть з’явитися набряки на початкові стадії серцевої недостатності?  
+	На стопах і гомілках  
-На обличчі  
-У черевній порожнині   
-В ділянці попереку   
-У порожнині плеври   

#З метою проведення протирецидивного лікування ревматизму у період вагітності та у післяпологовому періоді пацієнтам слід вводити:  
+	Біцилін   
-Преднізолон  
-Інсулін   
-Папаверин   
-Аналгін   

#Що є найбільш вірогідними причинами виникнення пієлонефриту вагітної:  
+	Інфекційний агент, порушення уродинаміки  
-Нервово-психічне перевантаження  
-Переїдання, ожиріння  
-Забруднення навколишнього середовища   
-Фізичне перенапруження, перевтома  

#Акушерка здійснює патронаж вагітної. При опитуванні і огляді виявлені: запаморочення, миготіння “мушок” перед очима, задишка при  незначному фізичному навантаженні, блідість шкіри, тахікардія, АТ-110/70 мм рт.ст. Про виникнення якого патологічного стану	повинна подумати акушерка?  
+	Анемія   
-Набряк легень  
-Напад бронхіальної астми   
-Тиреотиксична криза   
-Гіпертензивна криза   

#Які рекомендації щодо дієтичного харчування надасть акушерка вагітній з великим ризиком розвитку анемії?  
+	Вживання яловичини, печінки  
-Обмеження жирів та вуглеводів  
-Збільшення калорійності їжі  
-Обмеження в раціоні овочів та фруктів  
-Вживання їжі невеликими порціями  

#Під час патронажу вагітної на ФАПі, хворої на цукровий діабет, жінка поскаржилася акушерці на загальну слабкість, збільшення спраги, сечовиділення, відсутність апетиту, нудоту, блювання, свербіж шкіри, погіршення зору. Яка тактика ведення вагітної у даному випадку?
+Викликати бригаду швидкої медичної допомоги  
-Запросити на прийом до лікаря жіночої консультації  
-Направити на стаціонарне лікування до відділення патології вагітності   
-Запропонувати викликати сімейного лікаря  
-Порекомендувати дотримуватися дієти  

#Жінка звернулася на прийом до жіночої консультації для обстеження з приводу 
безпліддя. При збиранні загального, гінекологічного  анамнезу  та огляді пацієнтки акушерка виявила симптоми: схуднення, пітливість, безсоння, метушливість, емоційну лабільність. Звернула увагу на витрішкуватість, збільшення щитоподібної залози, тахікардія. Про яке захворювання можна думати у даному випадку?  
+	Тиреотоксикоз  
-Гіпотиреоз  
-Ішемічна хвороба серця  
-Ревматизм  
-Гіпертонічна хвороба   

#Моніторинг стану вагітної з хронічною гіпертензією включає огляд у жіночій консультації з 
	вимірюванням АТ у першій половині вагітності:   
+	1 раз на 3 тижні  
-Щотижнево   
-Щоденно   
-1 раз в місяць   
-2 рази на місяць   

#У пацієнтки, що лікується у відділенні патології вагітності, виник гіпертензивний криз. Який медикаментозний засіб застосує акушерка за призначенням лікаря:  
+	Дибазол  
-Вікасол  
-Аспірин   
-Аналгін   
-Дицинон   

#Під час профілактичного огляду у жіночій консультації жінка 61 р. поскаржилася акушерці на раптове виникнення утруднення дихання, біль, відчуття стискання у загрудинній ділянці з іррадіацією під ліву лопатку. Виникнення якого невідкладного стану запідозрить акушерка?  
+	Приступ стенокардії   
-Приступ бронхіальної астми   
-Геморагічний синдром   
-Колапс   
-Гіпертермічний синдром   

#До акушерки жіночої консультації звернулася пацієнтка 39 р., яка знаходиться на амбулаторному лікуванні з приводу пато-логічного клімаксу. Скарги на різкий головний біль, запаморочення, шум у вухах, миготіння “мушок” перед очима, нудоту. Хвора збуджена, пульс напружений, АТ – 200/110 мм рт.ст.  Який патологічний стан розвинувся?  
+	Гіпертензивна криза  
-Приступ бронхіальної астми   
-Непритомність  
-Внутрішня кровотеча  
-Гіперглікемія  

#Під час диспансерного огляду вагітної, що страждає на бронхіальну астму, у пацієнтки 
	виник напад ядухи. Який медикаментозний засіб протипоказаний вагітним при наданні допомоги:  
+	Адреналін   
-Астмопент  
-Ефедрин   
-Еуфілін  
-Алупент   

#Акушерку ФАПу у відсутності фельдшера викликали до хворої 68 р., що страждає на ІХС.Скарги на напад ядухи, який виник раптово. Під час огляду: хвора сидить, хапає ротом повітря, дихання клекітливе, кашель з пінистим рожевим харкотинням, ЧД– 34/ в хв., Ps –  100 / хв., АТ -110/70 мм рт.ст. Розвиток якого патологічного стану найбільш вірогідне у даному випадку?  
+	Набряк легень  
-Гіпертензивна криза  
-Легенева кровотеча  
-Напад бронхіальної астми   
-Гіперглікемічна кома  

#Акушерка здійснює диспансерне спостереження за вагітною, що має вроджену ваду серця у стадії компенсації. Де, в першу чергу, можуть з’явитися набряки на початкові стадії серцевої недостатності?  
+	На стопах і гомілках  
-На обличчі  
-У черевній порожнині   
-В ділянці попереку   
-У порожнині плеври   

#Під час звернення до акушерки вагітна жінка 30 р. , що страждає на цукровий діабет, раптово поскаржилася на різку слабкість, пітливість, запаморочення, головний біль, тремтіння кінцівок. Які першочергові дії акушерки щодо надання допомоги?  
+	Напоїти солодким чаєм  
-Госпіталізувати до відділення патології вагітності  
-Виписати направлення для дослідження крові на цукор  
-Надати рекомендації з дієтичного харчування  
-Провести вагінальне дослідження  

#У породіллі на другий день після пологів погіршився стан. Лікарем встановлені симптоми гострої пневмонії. Призначення якого антибіотика протипоказане під час вагітності і після пологів?  
+	Стрептоміцин  
-Кефзол   
-Цепорин   
-Клафоран   
-Ампіцилін  

#Вагітна, що страждає на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, 
	поскаржилася на погіршення стану. Посилився біль в епігастральній ділянці після прийому їжі, печія, блювання. Який метод інструментального дослідження може бути застосований для діагностики виразки шлунку?  
+	Фіброгастродуоденоскопія   
-Рентгеноскопія   
-Рентгенографія   
-Комп’ютерна томографія  
-Ультразвукове дослідження   

#На диспансерному обліку вагітна  26 р. В анамнезі: хронічний панкреатит, зараз захворювання у стадії ремісії. Які рекомендації з дієтичного харчування необхідно надати пацієнтці?  
+	Все перелічене вірно  
-Обмеження екстрактивних речовин  
-Регулярне харчування невеликими порціями  
-Обмеження в раціоні смаженої їжі   
-Обмеження в раціоні жирних страв    

#Акушерка ФАПу здійснює диспансеризацію вагітної, що страждає на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки. Жінка з’явилася зі скаргами на посилення болю в епігастрії, слабкість, запаморочення, задишку, серцебиття, періодично відмічає відходження калу чорного кольору. Назвіть найбільш ймовірне ускладнення 
захворювання:   
+	Шлункова кровотеча   
-Гострий гастрит   
-Стеноз воротаря   
-Перфорація виразки   
-Печінкова колька  

#В терапевтичному відділенні лікується пацієнт Б., 39 років. Хворіє близько 10 років. 
Палить з юнацьких років. Скаржиться на кашель з виділенням гнійного харкотиння, 
задишку, загальну слабкість, зниження працездатності, періодичне підвищення 
температури тіла. Об’єктивно: при перкусії легень виявляють ділянки із зміненим легеневим звуком, при аускультації – на тлі жорсткого дихання визначається велика 
	кількість різнокаліберних хрипів з обох сторін. Назвіть симптом що є основним в клініці даного захворювання:
+Задишка  
-Підвищення температури тіла  
-Пітливість  
-Слабкість  
-Біль в грудній клітці  

#На диспансерному обліку у дільничного лікаря спостерігається пацієнт П. 62 років, який хворіє на хронічний бронхіт. Назвіть метод обстеження, що має особливе значення для визначення обструктивних порушень легеневої вентиляції:
+Спірографічне дослідження  
-Рентгенологічне дослідження  
-Бронхоскопія  
-Аускультація легень  
-Визначення бронхофонії  


#У приймальне відділення доставлено пацієнтку К. 37 р. у стані середньої тяжкості. 
Відомо, що хвора 5 років спостерігається на диспансерному обліку з приводу бронхіальної астми. Протягом року не проходила профілактичне лікування. Назвіть основний синдром в клініці бронхіальної астми: 
+Бронхоспастичний  
-Запалення легеневої тканини  
-Утворення порожнини  
-Інтоксикації  
-Запалення плеври  

#Ввійшовши в палату, медсестра побачила хвору, що сиділа коло вікна. На відстані  чутні сухі свистячі хрипи. Пацієнтка поскаржилась на відчуття нестачі повітря, кашель і утруднений видих. Об’єктивно: частота дихання 30 за хв., пульс 100 уд. за хв. Аускультативно: над всією поверхнею легень вислуховується велика кількість сухих хрипів. Розвиток якого захворювання слід запідозрити:
+Бронхіальна астма  
-Пневмонія  
-Пневмосклероз  
-Бронхоектатична хвороба  
-Гострий бронхіт  


#У хворого, що хворіє на туберкульоз, почалась легенева кровотеча  з ознаками гострої судинної недостатності. Назвіть симптом найбільш характерний для колапсу:
+Різне зниження АТ  
-Збереження реакції зіниць на світло  
-Глибоке шумне дихання  
-Зниження чутливості  
-Підвищення АТ  

#В нефрологічному відділенні лікується пацієнт П. 43 років, з приводу загострення 
хронічного гломерулонефриту. Лікарем призначено дослідження сечі за Зимницьким. Який показник питомої ваги сечі є характерним для стану ізогіпостенурії:
+1010-1012  
-1003-1030  
-1020-1025  
-1015-1020  
-1025-1030  


#В кардіологічне відділення  бригадою ШМД доставлено пацієнтку О. 45 років. Назвіть 
найхарактернішу ознаку розвитку гострого інфаркту міокарда:
+Біль в серці  
-Запаморочення  
-Відчуття страху  
-Аритмія  
-Зниження АТ  


#Бригада ШМД приїхала на виклик до пацієнта К. 43 років, який скаржиться на інтенсивний біль над всією поверхнею грудної клітки, який віддає в ліве плече. Біль триває більше доби. Об’єктивно: стан хворого середньої тяжкості. Температура тіла 37,80С, пульс 112 за хв. аритмічний, ЧД 28 за хв., АТ 110/70 мм рт.ст. Назвіть раннє 
	ускладнення цього захворювання:
+Порушення ритму серця  
-Серцева астма  
-Тромбоемболія  
-Синдром Дресслера  
-Аневризма серця  

#Основним із головних чинників виникнення атеросклерозу є порушення:
+Ліпідного обміну  
-Білкового обміну  
-Обміну вуглеводів  
-Кислотно-лужної рівноваги  
-Обміну пуринів  

#В стаціонарне відділення доставлено пацієнта К. 32 років, у якого після вживання	цитрусових виник набряк обличчя, збільшились губи та повіки, з’явився кашель. Об’єктивно: температура тіла 37,30С, пульс 82 уд. за хв., АТ 120/75 мм рт.ст. Яку допомогу	 слід надати при загрозі ядухи:
+Провести інтубацію трахеї  
-Припинити контакт з алергеном  
-Ввести антигістамінні препарати  
-Ввести преднізолон  
-Провести гемосорбцію  

#У пацієнтки Д. 24 років, що хворіє на пневмонію, після введення антибіотику з’явився шум	 у вухах, запаморочення, відчуття жару. Об’єктивно: шкіра бліда, пульс 120 уд. за хв., АТ 80/30 мм рт.ст. Виберіть захід, що спрямований на відновлення гострих порушень функції
кровообігу:
+Внутрішньовенне введення адреналіну  
-Накладання джгута вище місця ін’єкції  
-Проведення оксигенотерапії  
-Введення преднізолону внутрішньом’язово  
-Застосування антигістамінних препаратів  

#Назвіть обов’язкове дослідження, яке  необхідно провести пацієнту, що страждає на хронічну серцеву недостатність:
+ЕКГ у 12-ти відведеннях  
-Доплер – ЕхоКГ  
-Загальний білок крові  
-Холтеровське моніторування ЕКГ  
-Коронаровентрикулографія   

#До дільничного лікаря звернувся пацієнт В. 47 років. Скарги на головний біль в 	потиличній ділянці, запаморочення, шум в голові, серцебиття. Означені скарги з’явились після фізичного навантаження. Об’єктивно: обличчя гіперемійоване, пульс 102 уд. за хв., ритмічний, твердий, АТ 170/100 мм рт.ст. До обов’язкового дослідження при цьому захворюванні відноситься:
+Вимірювання АТ на обох руках  
-Визначення мікроальбумінурії  
-Добовий моніторинг АТ  
-УЗД нирок  
-Аналіз сечі за Зимницьким  


#Бригада ШМД обслуговує виклик до пацієнта К. 62 років, який скаржиться на слабкість, спрагу, запаморочення. Об’єктивно: шкіра суха, тонус м’язів знижений, язик сухий, запах ацетону з рота. Відомо, що пацієнт хворіє на цукровий діабет. Яку допомогу слід надати пацієнту на догоспітальному етапі:
+Ввести інсулін короткої дії 20 ОД в/м  
-Ввести 5\% розчин глюкози  
-Ввести 0,9\% розчин хлориду натрію 500 мл  
-Ввести 0,45\% розчин хлориду натрію 300 мл  
-Ввести колоїдні плазмо замінники  

#На прийомі в поліклініці пацієнтці А. 51 років, яка знаходиться на диспансерному обліку з приводу цукрового діабету, стало погано. Вона відчула раптове сильне відчуття голоду, неспокій, тремтіння і втратила свідомість. Об’єктивно: АТ 75/35 мм рт.ст., тони серця приглушені, тахікардія. Шкіра бліда, волога на дотик. В крові - глікемія 2,2 ммоль/л. Виберіть препарат для надання невідкладної допомоги:
+40\% розчин глюкози  
-Інсулін короткої дії  
-0,1\% розчин адреналіну  
-60 мг преднізолону  
-2\% розчин еуфіліну  

#В приймальне відділення поступив пацієнт К. 43 років, зі скаргами на інтенсивний біль 
	над всією поверхнею грудної клітки, що віддає в ліве плече. Біль триває протягом доби і не зменшується після застосування валідолу. Об’єктивно: стан хворого середньої тяжкості. Відмічається загальна слабкість, ціаноз носо-губного трикутника, температура тіла 37,80С, тахікардія, аритмія, ЧД 30 за хв., АТ 100/60 мм рт.ст. Виберіть обов’язковий лікувальний засіб. 
+Аспірин  
-Ненаркотичні анальгетики  
-Седативні препарати  
-Статини   
-Гіпотензивні препарати  

#Хворі на вади серця, внаслідок ревматичної хвороби, потребують постійного диспансерного нагляду з обстеженням, не менш як:
+1-2 рази на рік  
-4 рази на рік  
-1 раз на 2 місяці  
-1 раз на місяць  
-Кожні 3 роки  

#Хвора страждає бронхіальною астмою 8 років, після перенесеної пневмонії. Останні 3 місяці приступи ядухи почастішали, теперішній триває біля 6 годин. Стан тяжкий, сидить спираючись на коліна, шкіра бліда з сірим відтінком. Дихання поверхневе, 40 за хв., з утрудненим видихом, місцями не прослуховується, місцями визначається невелика кількість сухих хрипів. Яка форма бронхіальної астми має місце?  
+	Бронхіальна астма, інфекційно-залежна форма  
-Бронхіальна астма, атопічна форма  
-Бронхіальна астма фізичних зусиль  
-Бронхіальна астма вагітних  
-Аспіринова бронхіальна астма  

#Хвора скаржиться на біль у поперековій ділянці ліворуч, часте болісне сечовипускання, підвищення температури до 37,80 С. Захворіла раптово, після переохолодження. Живіт м’який, болючий в лівій половині. Симптом Пастернацького позитивний ліворуч. Визначить імовірний діагноз.  
+	Гострий пієлонефрит  
-Гострий панкреатит  
-Сечокам’яна хвороба  
-Гострий гломерулонефрит  
-Гострий коліт  

#Пацієнт, хворий на ревматизм і знаходиться на диспансерному обліку, звернувся до ревматолога за поясненням – яким препаратом слід проводити сезонну профілактику захворювання. Який лікарський засіб буде використовувати лікар для профілактики ревматизму?  
+	Біцилін – 5  
-Бензилпеніцилін  
-Аспірин  
-Цефазолін  
-Ампіокс  

#Хвора М. скаржиться на сонливість, загальмованість, мерзлякуватість, захриплий голос, брадікардію, набрякле обличчя з товстими губами, звужені очні щілини. Яке захворювання можна запідозрювати? 
+Мікседему  
-Хронічний гломерулонефрит   
-Гіпертиреоз  
-Гіпертонію  
-Ендемічний зоб  

#Які препарати застосовують для лікування залізодефіцитної анемії?
+Ферумлек  
-Гепарін   
-Фурадонін  
-Ампиокс  
-Фуразолідон  

#Яке дослідження є найбільш інформативним для діагностики стабільної стенокардії напруження?
+Велоергометрія з наступною ЕКГ  
-Загальний клінічний аналіз крові  
-Ехокардіографія  
-Біохімічне дослідження крові   
-Рентгенографія органів грудної клітки  

#У хворої годину тому раптово виник сильний пекучий біль за грудиною, який віддає в ліву руку, не знімається нітрогліцерином. Страждає на стабільну стенокардію напруження. Об’єктивно: тони серця ослаблені, аритмічні, ЧСС 110 уд./хв., ЕКГ: ритм синусовий, у V3 - V5 підняття сегменту ST над ізолінією. Який патологічний стан виник у хворої?
+Гострий інфаркт міокарда   
-Міокардит  
-Стабільна стенокардія напруження  
-Стенокардія спокою  
-Стенокардія, яка виникла вперше  


#У хворої на гострий інфаркт міокарду на фоні посилення больового синдрому та аритмії з’явилась різка блідість шкіри, акроціаноз, АТ знизився до 80/40 мм. рт. ст. Про розвиток якого ускладнення можна думати?  
+Кардіогенний шок  
-Серцева астма  
-Набряк легень  
-Непритомність  
-Синдром Дресслера  

#Яке лабораторне дослідження достовірно підтвердить наявність у пацієнтки інфекційного ендокардиту?
+Посів крові на стерильність  
-Біохімічне дослідження крові  
-Коагулограма  
-Визначення тропонінів  
-Загальний клінічний аналіз крові  

#Назвіть захворювання алергійного ґенезу, яке характеризується швидким виникненням на шкірі висипу пухирцевого типу, що при огляді нагадує “географічну карту” та супроводжується свербежем:
+Кропив’янка  
-Сінна гарячка  
-Ангіоневротичний набряк  
-Сироваткова хвороба  
-Анафілактичний шок  

#До якого інструментального дослідження слід підготувати хвору на лімфогранулематоз?
+Пункції лімфатичного вузла  
-Люмбальної пункції  
-Абдомінальної пункції  
-Пункції кісткового мозку  
-Плевральної пункції  

#Виберіть комплекс невідкладної допомоги пацієнтці при гіпертензивному кризі:
+Сибазон, дибазол, магнію сульфат  
-Кордіамін, кофеїну бензоат натрію, сульфокамфокаїн  
C Морфін, гідрокортизон, оксигенотерапія  
-Нітрогліцерин, папаверину гідрохлорид, анальгін  
-Астмопент, еуфілін, преднізолон  


#У пацієнтки діагностований приступ ниркової кольки. Який комплекс невідкладної 	допомоги слід застосувати?
+Баралгін, атропін, папаверин  
-Сульфат магнію, сибазон, еуфілін  
-Еуфілін, лазикс, папаверин  
-Нітрогліцерин, но-шпа, анальгін   
-Лазикс, контрикал, платифілін  

#Яке захворювання розвивається у пацієнтки, в якої вперше виникли набряки під очима, підвищився артеріальний тиск та при дослідженні сечі виявлена гематурія та протеїнурія?
+Гострий гломерулонефрит  
-Хронічний пієлонефрит  
-Гострий пієлонефрит  
-Хронічний гломерулонефрит  
-Ниркова колька  


#Назвіть тріаду симптомів, характерну для гострого пієлонефриту:
+Остуда, біль у поперековій ділянці, дизурія  
-Набряки, дизурія, остуда  
-Остуда, артеріальна гіпертензія, біль у поперековій ділянці  
-Набряки, біль у поперековій ділянці, гіпертензія  
-Гіпертензія, ніктурія, набряки   

#При якому захворюванні печінки при дослідженні крові виявляють специфічні сироваткові маркери (антигени і антитіла)?
+Хронічному вірусному гепатиті С  
-Аутоімунному гепатиті  
-Хронічному токсичному гепатиті  
-Хронічному медикаментозному гепатиті  
-Портальному цирозі печінки  


#Назвіть препарат, який призначають хворим на хронічний панкреатит з метою замісної 
терапії:
+Фестал  
-Контрикал  
-Холензим  
-Но-шпу  
-Папаверин  

#Достовірна ознака перенесеної стрептококової інфекції:
+Зростання титру антистрептококових антитіл   
-Позитивний С-реактивний білок  
-Зростання ШОЕ  
-Лейкоцитоз  
-Зсув лейкоцитарної формули вліво  


#Пацієнтка доставлена бригадою “швидкої допомоги” у лікарню зі скаргами на блювання темно-коричневого кольору, дьогтеподібні випорожнення, біль у животі, загальну слабкість. Хворіє на виразкову хворобу шлунка. Яке ускладнення виникло? 
+Шлункова кровотеча  
-Легенева кровотеча  
-Гемороїдальна кровотеча  
-Стравохідна кровотеча  
-Маткова кровотеча  

#У пацієнтки скарги на дратівливість, порушення сну, тремор, серцебиття. Схудла на 6 кг. Об’єктивно: шкіра волога тепла; шия потовщена, збільшену щитоподібну залозу видно 	при нахилянні голови назад. Р – 96 уд./хв., АТ 160/80 мм.рт.ст. Для якого захворювання характерна ця симптоматика?
+Дифузний токсичний зоб  
-Ендемічний зоб  
-Гіпотиреоз  
-Нецукровий діабет  
-Цукровий діабет  

#Які додаткові обстеження слід призначити хворій на гіпотиреоз?
+Визначення рівня гормонів Т3, Т4  
-Бронхоскопію, рентгенографію грудної клітки  
-Визначення глікемії, глюкозурії  
-Екскреторну урографію, аналіз сечі за методом Нечипоренка  
-Визначення діастази сечі, амілази крові  

#Жінка С, 23 роки, вагітна. Під час обстеження  цукор крові 7,1 ммоль/л. Яке дослідження треба провести для уточнення діагнозу  
+Тест на толерантність до глюкози  
-Загальний аналіз крові  
-Креатинін сироватки крові  
-Білірубін крові  
-Загальний білок крові  

#Чоловік 22 років, за 3 місяці після перенесеного грипу схуд на 6 кг.,з‘явилися скарги на сухість в роті, спрагу, поліурію (4-5л/добу). При обстеженні виявлено сухість шкіри, РS-88 уд/ 1 хв, кровоточивість ясен,піодермія. Поставте попередній діагноз?  
+Цукровий діабет  
-Вірусний гепатит  
-Злоякісне новоутворення  
-Нецукровий діабет  
-Панкреатит  


#Чоловік 62 років страждає 5 років на цукровий діабет у важкій формі. Після роботи на присадибній ділянці через 30 хв. втратив свідомість. Об‘єктивно: свідомість відсутня. Шкіра волога, тонус м‘язів  кінцівок  підвищений.Язик вологий, РS 80 уд/хв., ритмічний, слабкого наповнення, АТ 110/70мм.рт.ст. Що з перечисленого є найбільш вірогідним?  
+Гіпоглікемічна кома  
-Діабетична кетоацидотична кома  
-Діабетична гіперосмолярна кома  
-Лактацидемічна кома  
-Стан не пов‘язаний з діабетом  

#Чоловік 37 років зловживає алкоголем,скаржиться на загальну слабкість,тупий біль в правому підребір‘ї, збільшення живота, задишку.Хворіє на хронічний гепатит на протязі 10 років. Об‘єктивно t0  тіла 37,10С, виражена жовтяниця, печінка збільшена, щільна, асцит, передня черевна стінка у вигляді “голови медузи”. Яке ускладнення виникло у хворого.  
+Цироз  печінки  
-Рак головки підшлункової залози  
-Хронічний холецистит  
-Загострення гепатиту  
-Калькульозний холецистит.  

#У хворого температура  38,70С, слабкість, біль  у попереку.Аналіз сечі: білок 1,7г/л,лейкоцити -26 в полі зору,бактеріурія. Про що слід думати?  
+Пієлонефрит  
-Гломерулонефрит  
-Сечокам‘яна хвороба  
-Гострий цистит  
-Хронічна ниркова недостатність.  


#До акушерки ФАП’у звернулась жінка 30р. із скаргами на значні кров’яні виділення із піхви після ДТК. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика в даному випадку?  
+Гемостатична губка  
-Уведення кровоспинних засобів  
-Холод на низ живота  
-Уведення засобів,що стимулюють скорочення матки  
-Уведення но-шпи  


#При проведенні акушеркою ФАП упрофогляду у жінки 22 роки встановлено наявність вузької піхви, маленької матки, довгих звивистих труб. Який найбільш імовірний діагноз?  
+Генітальний інфантилізм  
-Аплазія  
-Гермофродитизм  
-Склерокістоз яєчників  
-Дизгенезіягонад  


#За рекомендацією акушерки ФАП’у пацієнтка Б. вимірювала базальну температуру протягом останнього менструального циклу. Огляд результатів виявив чітку двофазну криву. Про що це свідчить?  
+Нормальний менструальний цикл  
-Атрезію фолікула  
-Перцистенцію фолікула  
-Ановуляторний цикл  
-Вагітність  


#За рекомендацією акушерки ФАП’у пацієнтка Б. вимірювала базальну температуру протягом останнього менструального циклу. Огляд результатів виявив чітку двофазну криву. Про що це свідчить?  
+Нормальний менструальний цикл  
-Атрезію фолікула  
-Перцистенцію фолікула  
-Ановуляторний цикл  
-Вагітність  

#Акушерка гінекологічного відділення підготувала набір інструментів для діагностичного вишкрібання слизової оболонки матки. При перевірці виявлено зайвий інструмент. Який інструмент необхідно вийняти із набору?  
+Конхотом  
-Ложкоподібне дзеркало  
-Розширювачі Гегара  
-Кюретки  
-Кульові щіпці  


#При профілактичному обстеженні у жіночій консультації. У вагінальному мазку пацієнтки 
М. виявлено велику кількість паличок Додерлейна. Вірогідний  діагноз за даними бактеріоскопічного дослідження:  
+Здорова  
-Неспецефічнийкольпіт  
-Гонорея  
-Трихомоноз  
-Грибковий кольпіт  


#Акушерці ФАП’у необхідно обстежити пацієнтку І. на феномен “папороті”.Вкажіть відділ статевої системи звідки необхідно взяти матеріал  
+Шийка матки  
-уретра  
-задні склепіння  
-передні склепіння  
-бокове склепіння  

#Акушерка гінекологічного відділення готує інструменти  для  пункції черевної порожнини через  заднє склепіння піхви. Вкажіть зайвий інструмент:  
+Кульові щипці  
-Конхотом  
-Абортцанг  
-Скальпель  
-Розширювачі  Гегара  

#Акушерка гінекологічного відділення готує інструменти для вишкрібання порожнини матки +*Усе нижче зазначене  
-Кульові щипці  
-Кюретки,матковий зонт  
-Розширювачі Гегара  
-Ложкоподібні дзеркала,підіймач  


#При проведенні бесіди акушеркою ФАП’у про ранні симптоми злоякісних пухлин слід особливо  звернути увагу:   
+Контактні кровотечі  
-Біль  
-Висока температура тіла   
-Аменорея  
-Гнійні виділення  


#Акушерка жіночої консультації підготувала все необхідне для взяття матеріалу на цитологічне дослідження. Вкажіть зайвий для цієї маніпуляції інструмент:  
+Конхотом  
-Корцанг  
-Піхвове дзеркало  
-Ложечка Фолькмана  
-Предметне скельце  

#До акушерки ФАП’у за порадою звернулась дівчинка 15р.,яка почала статеві стосунки із 
своїм коханим. Який вид контрацептиву найбільш доцільний в даному випадку?  
+Презерватив   
-Депо-провера  
-Логест  
-Діане-35  
-Триквілар  


#Акушерка ФАП’у рекомендувала пацієнтці Б. з порушенням менструального циклу вимірювати базальну температуру. Поясніть пацієнтові, як це робити:  
+Вранці в стані спокою,кожен день після менструації  
-За тиждень до менструації вранці  
-Через 2 тижні після менструації вранці  
-Під час менструації вранці в стані спокою  
-Перед сном в стані спокою  


#До акушерки ФАПу  звернулася жінка, 38 років, зі скаргами на головний біль, “мушки” 
перед очима, відчуття жару, сердцебиття, які виникли після сильного хвилювання. Об’єктивно: пацієнтка схвильована,тремтить. Шкіра обличчя гіперемована.АТ -180/100мм.рт.ст., Рs – 88/хв. Аускультативно:серцеві тони приглушені, акцент ІІ тону над аортою. Який найбільш імовірний діагноз? 
+Гіпертонічний криз  
-Стенокардія_  
-Мерехтлива аритмія_  
-Ревматична лихоманка   
-Серцева астма   

#До акушерки ФАПу звернулась вагітна, 29 років, зі скаргами на болі в епігастрії, які з’являються через дві години після прийому їжі, “нічні” болі.Об’єктивно:хвора помірного живлення, шкіра тілесного кольору.Пальпаторно: живіт м’який, болісний в пілородуоденальній зоні. Який найбільш імовірний діагноз? 
+Виразкова хвороба 12палої кишки  
-Гострий апендицит_  
-Грижа живота_  
-Жовчно-кам’яна хвороба   
-Цироз печінки   

#До акушерки ФАПу звернулася жінка,44 років,  скаржиться на болі за грудиною з іррадіацією в ліву руку, які виникли після стресу.Об’єктивно: шкіра бліда.АТ -110/60 мм.рт.ст., Ps – 78/хв. Аускультативно: тони серця ритмічні, приглушені.Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?  
+Електрокардіографія  
-УЗО органів черевної порожнини  
-Фрюорографія  
-Ехокардіографія   
-Загальний аналіз крові   

#На ФАП до акушерки звернулася вагітна на висипку із свербіжем,яка з’явилася після	вживання апельсину. При огляді виявлено на шкірі верхніх кінцівок, живота дисеміновану уртикарну висипку червоного кольору. Який найбільш імовірний діагноз? 
+Кропив’янка  
-Набряк Квінке_  
-Анафілактичний шок_  
-Ревматична лихоманка   
-Гастрит   

#До акушерки на  ФАП звернулась вагітна  зі скаргами на спрагу, сухість в роті, слабкість.При огляді: жінка помірного харчування, шкіра бліда,суха на дотик. АТ 130/70мм.рт.ст. Аускультативно: в легенях везикулярне дихання, тони серця приглушені, ритмічні.Пальпаторно: живіт м’який безболісний. Який найбільш імовірний діагноз? 
+Цукровий діабет  
-Тіреотоксикоз_  
-Ожиріння_  
-Гіповітаміноз   
-Гіпотериоз   

#До акушерки  ФАПу  звернулася жінка,52 років, зі скаргами на біль у правому підребір’ї, який іррадіює в праве плече та міжлопаткову ділянку,  t0-37,2_С. Дані скарги виникли після вживання великої кількості жирної їжі.При огляді: пацієнтка підвищеного живлення. При пальпації живота: напруга м’язів у правому підребір’ї, позитивні симптоми	Ортнера, Кера? Який найбільш імовірний діагноз?
+ Холецистит  
-Виразкова хвороба_  
-Грижа живота_  
-Ентероколіт   
-Рак шлунку   

#Акушерка гінекологічного відділення готує інструменти  для  пункції  черевної  порожнини  через  заднє склепіння піхви. Вкажіть зайвий інструмент:  
+Кульові щипці  
-Конхотом  
-Абортцанг  
-Скальпель  
-Розширювачі  Гегара  


#Акушерка гінекологічного відділення готує інструменти для вишкрібання порожнини 
матки 
+Усе нижче зазначене  
-Кульові щипці  
-Кюретки,матковий зонт  
-Розширювачі Гегара  
-Ложкоподібні дзеркала,підіймач  

#При проведенні бесіди акушеркою ФАП’у про ранні симптоми злоякісних пухлин слід особливо  звернути увагу:   
+Контактні кровотечі  
-Біль  
-Висока температура тіла   
-Аменорея  
-Гнійні виділення  

#Акушерка жіночої консультації підготувала все необхідне для взяття матеріалу на цитологічне дослідження. Вкажіть зайвий для цієї маніпуляції інструмент:  
+Конхотом  
-Корцанг  
-Піхвове дзеркало  
-Ложечка Фолькмана  
-Предметне скельце  

#Акушерка жіночої консультації підготувала все необхідне для взяття матеріалу на цитологічне дослідження. Вкажіть зайвий для цієї маніпуляції інструмент:  
+Конхотом  
-Корцанг  
-Піхвове дзеркало  
-Ложечка Фолькмана  
-Предметне скельце  

#Акушерка оглядового кабінету бере кров у вагітної, 25 років. Під час взяття крові з вени жінка втратила свідомість. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, АТ 120/70 мм рт ст., пульс 68/хв., ритмічний, задовільних властивостей. Яка патологія найбільш вірогідно зумовлює таку картину?  
+Непритомність.  
-Колапс.  
-Еклампсія.  
-Геморагічний шок.  
-Кардіогенний шок.  


#До акушерки ФАПу звернулась пацієнтка, 38 років, зі скаргами на біль в поперековій ділянці, який ірадіює вздовж сечоводу в статеві органи. Яка найбільш доцільна 
акушерська тактика в даному випадку?  
+Ввести в/в р-н баралгіну.  
-Ввести в/в р-н лазіксу.  
-Дати відвар кореня петрушки.  
-Ввести в/м р-н сульфату магнію.  
-Холод на ділянку живота.  

#На ФАП звернулась вагітна 35р., у якої неоднарозово були викідні. Який з вітамінів Ви порадите жінці для попередження мимовільного аборту та передчасних пологів?   
+Вітамін Е.  
-Вітамін А.  
-Вітамін В1.  
-Вітамін Д.  
-Вітамін С.  

#Обстежуючи вагітну на ФАПі, акушерка визначила в неї наступні симптоми: сухість шкіри, ламкість та викришування нігтів, випадання волосся, заїди, спотворення смаку. З’ясовано, що вагітна вживає крейду. Яка патологія найбільш вірогідно зумовлює таку картину?    
+Сидеропенічна.  
-Анемічна.  
-Геморагічний.  
-Пухлинна інтоксикація.  
-Неврологічна.  

#У хворої 68 р., яка лікується в зв’язку із крупозною пневмонією, погіршився стан: за дві години температура впала з 39,3°С до 35,7°С, відзначається різка слабкість, блідість шкіри, холодний піт, АТ 80/50 мм рт ст. Що стало найбільш вірогідною причиною 
погіршення стану пацієнтки:   
+Критичне зниження температури тіла.  
-Зниження артеріального тиску  
-Порушення дієти.  
-Виражена інтоксикація.  
-Порушення рухового режиму.  

#В приймальному відділенні пологового будинку у вагітної раптово розпочався кашель з виділення яскраво червоної крові. Який препарат буде доцільно застосувати для надання невідкладної допомоги?   
+Амінокапронову кислоту.  
-Ацетилсаліцилову кислоту.  
-Нікотинову кислоту.  
-Гепарин.  
-Цефтріаксон.  

#У вагітної Д., 20 років після їзди в транспорті стався напад ниркової  кольки. Вона госпіталізована. Вкажіть, яке дослідження слід призначити?
+УЗД нирок  
-рентгенологічне дослідження нирок  
-цистоскопію  
-аналіз сечі за методом Зимницького  
-сеча на діастазу  

#Пацієнтці призначено зібрати сечу на цукор. Вкажіть, як ви правильно виконаєте це призначення.
+зберете сечу за добу  
-зберете ранкову сечу  
-зберете сечу за 10 годин  
-зберете сечу за 3 години  
-зберете середню порцію сечі  


#При обстеженні пацієнтки скарги на кашель, підвищену температуру, біль в боці при  кашлі. Об’єктивно: перкуторно – тупий звук, нижче кута лопатки, тут же послаблене 	везикулярне дихання та дрібні вологі хрипи. Вкажіть яке захворювання можна запідозрити.
+пневмонія  
-бронхіальна астма  
-ексудативний плеврит  
-сухий плеврит  
-бронхіт  

#Вкажіть на лікарський засіб, що необхідний для надання  долікарської допомоги при 
	приступі бронхіальної астми.
+преднізолон  
-сульфадимезин  
-кофеїн  
-новокаїн  
-альмагель  

#При обстеженні у пацієнтки, яка зловживала алкоголем, з анамнезу життя: свербіння шкіри, жовтяниця, судинні зірочки, асцит.  Вкажіть, яке захворювання слід запідозрити.
+цироз печінки  
-гепатит  
-хронічний коліт  
-панкреатит  
-холецистит  

#Вкажіть, для якого захворювання характерні симптоми: біль у попереку, зменшення кількості сечі, набряки, підвищення тиску, порушені функції нирок.   
+гломерулонофрит  
-цистит  
-пієлонефрит  
-уретрит  
-сечокам’яна хвороба  

#Вкажіть на хворобу, що генетично успадковується за рецесивним типом.
+гемофілія  
-тромбоцитопенія  
-гемарагічній васкуліт  
-лімфолейкоз  
-мієлоїдний  лейкоз  


#У пацієнтки тверді, щільні набряки всього тіла з сухою холодною шкірою. Визначте захворювання для якого характерні дані симптоми.
+мікседема  
-серцева недостатність  
-нефропатія  
-набряки вагітних  
-гломерулонефрит  

#У пацієнтки гіпоглікемічна кома. Визначте лікарський засіб для  невідкладної допомоги.
+40 \% р – н глюкози  
-р - н  строфантину  
-р – н еуфіліну  
-інсулін  
-папаверін  

#У пацієнтки К., 39 років, гострий інфаркт  міокарда, перший день. Вкажіть, який режим фізичної активності призначите їй.
+суворий постільний  
-постільний  
-напівпостільний  
-палатний  
-загальний  

#У пацієнтки 44 років, гіпертонічна хвороба. Хворіє 10 років. Останнім часом з’явилися сильні болі  в ділянці серця, оніміння лівої руки, що триває більше години. Вкажіть 
	ускладнення.
+інфаркт міокарда  
-гостра судинна недостатність  
-перикардит  
-інсульт  
-міокардит  

#Пацієнтці 23 роки, вагітна. Скаржиться на слабкість, схуднення, пітливість, особливо 
	вночі, погіршення апетиту. Об’єктивно: t 37,2 ?С, шкіра бліда, АТ 100/70 мм рт. ст.	Дихання ослаблене справа над верхівкою. Тони ритмічні, пульс 98 уд/ хв, ритмічний. Визначте захворювання, яке можна запідозрити.
+туберкульоз  
-рак легень  
-пневмонія  
-бронхіт  
-плеврит  


#Пацієнтка Ш., 30 років, скаржиться  на надмірну дратливість, серцебиття, схуднення при  підвищеному апетиті. Об’єктивно:  витрішкуватість, тремор рук, підвищення систолічного  
артеріального тиску, позитивний симптом Грефе. Вкажіть, яке захворювання можна запідозрити?
+тиреотоксикоз  
-невроз  
-мікседема  
-гіпертонічна хвороба  
-цукровий діабет  

#Жінку 35 років укусила бджола. Розвився анафілактичний шок. Визначте, який препарат  необхідно  зразу ввести?
+гідрокартизон  
-кордіамін  
-фурацилін  
-анальгин  
-папаверін  

#У пацієнтки К., 47 років, відмічається кашель на лівому боці з виділенням великої 
	кількості (300 мл.) харкотиння “повним ротом” з неприємним запахом. Про яке захворювання можна  подумати?
+абсцес легень  
-рак  
-інфаркт легень  
-бронхіальна астма  
-крупозна пневмонія  

#У пацієнтки Н., 25 років, при лабораторному дослідженні виявлено: загальний  аналіз крові – еозинофілія , в харкотинні – спіралі Куршмана та кристали Шарко – Лейдена. Вкажіть, для якого захворювання характерні ці ознаки.
+бронхіальна астма  
-хронічний бронхіт  
-рак легень  
-крупозна пневмонія  
-абсцес легень  

#Пацієнтка 23 роки, вагітна, хворіє на інсулінозалежний цукровий діабет, перехворіла на ангіну, після чого  посилена спрага, з’явилась нудота, блювання, сонливість. Пульс 125 уд/хв, АТ – 80/45 мм рт. ст. Шкіра суха, дихання шумне, запах   ацетону з роту. Визначте, яке ускладнення розвинулось?
+кетоацидотична  кома  
-гіпоглікемічна кома  
-сепсис  
-уремічна кома  
-печінкова кома  

#Вкажіть, який метод обстеження завжди підтверджує наявність кровотечі з виразки шлунка або 12 – палої кишки.
+виявлення прихованої крові в калі  
-загальний аналіз крові  
-фракційне дослідження шлункового вмісту  
-збільшення ретикулоцитів в периферичній крові  
-рентгенографія шлунка  

#Пациентка Н. 22-х лет обратилась на ФАП с жалобами на приступы экспираторного 
	удушья, которые возникают второй год во время цветения амброзии. Ваш 
	предположительный диагноз?  
+Бронхиальная астма   
-Хронический бронхит    
-Екссудативный плеврит    
-Туберкулёз лёгких    
-Внегоспитальная пневмония   

#Какой метод раннего выявления заболеваний органов дыхания используется при диспансеризации персонала лечебно-профилактических учреждений?  
+Флюорография   
-Бронхоскопия    
-Рентгенография  
-Спирометрия  
-Томография  

#Беременной женщине 25-ти лет,  поступившей на лечение в пульмонологическое отделение по поводу внегоспитальной пневмонии, назначено лечение, включающее 	антибиотик. Что нужно сделать, прежде чем вводить антибактериальный препарат внутримышечно?  
+Провести пробу на чувствительность к антибиотику  
-Подсчитать частоту дыхательных движений за 1 минуту    
-Измерить АД    
-Произвести спирографию    
-Информировать больную о возможных побочных действиях   

#У пациентки К. 27-ми лет, состоящей на диспансерном учёте по поводу ревматизма, 
	диагностирован острый  тонзиллит. Какие лекарственные средства следует назначить 
	для профилактики обострения основного заболевания?  
+Антибактериальные   
-Противовоспалительные    
-Жаропонижающие    
-Общеукрепляющие  
-Сердечные гликозиды   

#Пациентка К. 42-х лет, состоящая на диспансерном учёте по поводу гипертонической болезни в течение 10 лет, обратилась на ФАП с жалобами на новые симптомы, которые развились постепенно: одышку при небольшой физической нагрузке, сердцебиение, отёки на ногах. Какое осложнение развилось у больной?  
+Хроническая сердечная недостаточность   
-Острая сердечная недостаточность  
-Порок сердца  
-Острая сосудистая недостаточность    
-Гипертонический криз   

#Женщина 25-ти лет при росте 170см. имеет вес 60кг, образ жизни активный, питание 
	рациональное, вредных привычек нет, отец умер от инфаркта миокарда в возрасте 55 лет. Какое количество факторов риска развития атеросклероза у пациентки?  
+1   
-2    
-3    
-4    
-5   

#Больной К. 42-х лет жалуется на давящие боли за грудиной,  перебои в области сердца, слабость. Тоны сердца глухие, экстрасистолия, АД-90/60мм. рт. ст. На ЭКГ – дуга Парди. Тактика акушерки?  
+Полный покой, нитроглицерин, затем аспирин под язык, срочный вызов скорой помощи   
-Покой, корвалол или валокордин в каплях, наблюдение   
-Создание возвышенного положения, анальгин в таблетках или в/м    
-Покой, нитроглицерин п/язык, вызов участкового врача    
-Введение 1 мл строфантина в/в струйно на физиологическом растворе    


#Пациентка С. 39-ти лет обратилась на ФАП за советом всвязи с тем, что несколько её 
родственников наблюдаются по поводу ишемической болезни сердца, отец перенёс 
инфаркт миокарда. На какие меры профилактики ИБС следует обратить внимание пациентки?  
+Исключение вредных привычек, рациональное питание, физическая активность, контроль массы тела   
-Ограничение простых углеводов и белков  
-Интенсивные физические нагрузки, приём анаболических препаратов  
-Ограничение растительных жиров, снижение физической активности  
-Приём успокаивающих средств, витаминов  


#При обследовании у пациентки Т. 30-ти лет выявлена недостаточность митрального 
клапана. Ранее патологии со стороны сердечно-сосудистой системы не было. Укажите ведущую причину приобретённых пороков сердца и меры профилактики.  
+Ревматизм, введение бициллина-5   
-ИБС, лечение нитратами    
-Гипертоническая болезнь, приём препаратов, снижающих АД    
-Хроническая сердечная недостаточность, соблюдение режима, приём мочегонных 	средств   
-Инфаркт миокарда, срочная госпитализация   

#Пациентка Р. 48-ми лет наблюдается на ФАПе по поводу гипертонической болезни в 
	течение 12-ти лет. Несколько раз за последние 3 месяца наблюдались приступы удушья, по поводу которых вызывала скорую помощь. Дайте рекомендации по 
	профилактике данного осложнения в дальнейшем.
+Диспансерное наблюдение, исключение факторов риска, адекватная гипотензивная 
	терапия   
-Назначение противосклеротических препаратов, физическая активность  
-Избегание переохлаждения, приём бронхолитиков и витаминов    
-Профилактический приём нитратов, соблюдение диеты   
-Режим труда и отдыха, назначение сердечных гликозидов  

#Пациентка 36-ти лет через 20 минут после стресса почувствовала сильную головную 
	боль в затылочной области, сердцебиение, дрожь во всём теле. При обследовании 
	возбуждена, тремор кистей рук, тахикардия, АД – 180/90 мм. рт. ст. Неотложная помощь?  
+Физический и психический покой, успокаивающие средства, анаприлин (20-40мг) или 
нифедипин (10мг) под язык   
-Покой, 4 мл лазикса внутривенно, 10 мл 25\% сернокислой магнезии в/м    
-Успокоить, 1 мл строфантина на 5\% растворе глюкозы в/в струйно    
-1-2 мл 1\% мезатона в/м   
-Седуксен в/в – 5мл, папаверин в таблетках внутрь   

#У больной, длительно состоящей на учёте по поводу хронического гепатита, планируется	 обследование для дифференциальной диагностики хронического гепатита и цирроза 
печени. Какое из исследований наиболее информативно?
+УЗИ печени  
-Общий билирубин  
-Общий анализ крови   
-Фиброгастроскопия  
-Дуоденальное зондирование  

#Пациентка Н. 36-ти лет выписана из стационара, где проходила лечение по поводу язвенной болезни 12-типерстной кишки. Ей рекомендована постановка на 
	диспансерный учёт по месту жительства. В чём будет заключаться диспансерное 
	наблюдение в данном случае?  
+Осмотр 2-4 раза в год, рекомендации по режиму и диете, общий анализ крови, ФГС 1 
раз в год, противорецидивное лечение по назначению врача   
-Осмотр 1раз в год, рекомендации по режиму, общий анализ крови и мочи  
-Осмотр ежемесячно, рекомендации по диете, общий анализ крови, УЗИ органов 
брюшной полости при каждом посещении  
-Наблюдение по мере обращения, выписка рецептов на препараты, назначенные врачом  
-Наблюдение, госпитализация для проведения профилактического лечения не реже 1 раза в 3 месяца   

#Беременная С. 28-ми лет обратилась к акушерке с жалобами на слабость, головную боль, сердцебиение при физической нагрузке. В анамнезе обильные длительные месячные, с детства употребляет в пищу мел. Объективно: кожа бледная, ногти ломкие. Общий анализ крови: гемоглобин 60 г/л, цветовой показатель 0,6, микроцитоз, СОЭ – 18 
	мм/час. О каком заболевании можно думать?
+Железодефицитная анемия  
-Гипопластическая анемия  
-Гемолитическая анемия  
-Острая постгеморрагическая анемия  
-В12-дефицитная анемия  

#Больному с лихорадкой, длящейся 10 дней,  проведен общий анализ крови: гемоглобин 100 г/л, эритроциты 3(1012/л, лейкоциты – 35(109/л, бласты – 10, палочкоядерные – 2, сегментоядерные – 45, лимфоциты – 43; СОЭ – 32 мм/час. Какое исследование следует провести для уточнения диагноза?  
+Стернальную пункцию   
-Исследование крови на общий белок и белковые фракции   
-Общий анализ мочи    
-Исследование крови на общий билирубин  
-Люмбальную пункцию   

#Акушерке поручено провести беседу с беременными женщинами по поводу профилактики острого пиелонефрита. На какие элементы профилактики следует 
	обратить внимание женщин?  
+Санация очагов инфекции, соблюдение правил личной гигиены, избегание 
	переохлаждения   
-Приём мочегонных трав, профилактический приём антибиотиков  
-Избегание пребывания на солнце, физическая активность  
-Соблюдение диетического 7-го стола, ограничение физической активности  
-Профилактический приём витаминов, препаратов калия  

#Больная К. 38-ми лет обратилась на ФАП с жалобами на очень сильные боли в левой 
	половине поясницы с иррадиацией в паховую область, отмечает позывы к мочеиспусканию, но мочи выходит незначительное количество. Пациентка возбуждена, симптом Пастернацкого слева резко положительный. Температура тела – 36,5(C. 
	Предположительный диагноз?  
+Почечная колика   
-Острый пиелонефрит  
-Острый гломерулонефрит  
-Острый цистит    
-Острый аднексит   

#Пациентке С. 31-го года, проходящей обследование по поводу сахарного диабета, назначен сбор  суточной мочи на сахар. Как правильно собрать мочу на этот анализ?  
+В 6 часов утра пациентка должна помочиться в унитаз, затем мочиться в специальную ёмкость до 6 утра следующего дня включительно   
-Помочиться в чистую банку утром натощак  
-Собирать мочу в чистую банку в течение 3-х часов: в 6 часов утра помочиться в унитаз, затем в банку до 9 утра включительно  
-Собрать мочу утром в стерильную банку после тщательной гигиенической подготовки  
-Собрать среднюю порцию мочи в чистую банку в любое время суток  

#Пациентке с язвенной болезнью желудка назначена рентгеноскопия желудка. Какое из контрастных веществ необходимо использовать?  
+Бариевая смесь  
-Йоногност  
-Холевид  
-Верографин  
-Сергозин  

#Пациентке назначена проба по Зимницкому. укажите особенности сбора мочи.  
+Собирать мочу в течении суток каждые 3 часа  
-Собрать мочу утром  
-Собирать мочу в течении 10 часов  
-Собирать мочу в любое время  
-Собрать среднюю порцию мочи  

#Для лечения железодефицитной анемии применяют:  
+Ферроплекс  
-Викасол  
-Фурагин  
-Гепарин  
-Цианокобаламин  

#Назовите особенности диетотерапии при язвенной болезни желудка.  
+Частое, дробное питание, механически, термически и химически щадящая пища  
-Разгрузочная диета  
-Исключение молочных продуктов из пищевого рациона  
-Увеличение количества белка  
-Ограничение приема жидкости  

#Какая триада симптомов, наиболее характерна для острого пиелонефрита?  
+Лихорадка, боль в поясничной области, дизурия  
-Дизурия, гематурия, протеинурия  
-Жажда, тошнота, изжога  
-Тошнота, понос, боль в животе  
-Повышение артериального давления, отеки  

#Назовите одну из основных причин железодефицитной анемии:  
+Длительные и обильные менструальные кровотечения  
-Действие токсических веществ  
-Действие ионизирующего излучения  
-Гемолиз эритроцитов  
-Дефицит витамина В12  

#Какая анемия наиболее часто встречается у беременных :  
+Железодефицитная  
-Гемолитическая  
-Гипопластическая  
-Постгеморрагическая  
-Фоливодефицитная  

#Пациентку беспокоят сердцебиение и отдышка при физической нагрузке, отеки нижних конечностей к концу дня. для какого состояния характерны данные симптомы?  
+Хроническая сердечная недостаточность  
-Шок  
-Острая сердечная недостаточность  
-Коллапс  
-Обморок  

#Для проведения пробы Манту используют препарат:  
+Туберкулин  
-Вакцина БЦЖ  
-Изониазид  
-Этамбутол  
-Рифампицин  

#Какой клинический признак наиболее характерен при массивном экссудативном 
	плеврите:  
+Выражена отдышка  
-Боль в грудной клетке  
-Кровохарканье  
-Кашель  
-Дистанционные хрипы  

#Какой из препаратов должна подготовить акушерка для оказания неотложной помощи 
	при гипертоническом кризе?  
+Дибазол  
-Адельфан  
-Раунатин  
-Энап  
-Панангин  


#Пациентке, страдающей ревматизмом, которая находится на диспанцерном учете, 
назначено профилактическое лечение. Какой из препаратов Вы используете?  
+Бицилин-5  
-Анальгин  
-Пенициллин  
-Преднизолон  
-Ортофен  

#Пациентка с подозрением на инфаркт миокарда необходимо транспортировать:  
+Специализированной бригадой СНП на носилках  
-В палатном режиме  
-Городским транспортом  
-Фельдшерской бригадой  
-Попутным транспортом  

#В 0,1 мл туберкули на (одна доза) содержится:  
+4 ТЕ  
-5 ТЕ  
-1 ТЕ  
-2 ТЕ  
-6 ТЕ  

#Пациентка 40 лет жалуется на боль сжимающего характера за грудиной с иррадиацией в левую руку. После приема нитроглицерина приступ прекратился. Для какого заболевания характерны эти признаки?  
+Стенокардия  
-Инфаркт миокарда  
-Порок сердца  
-Гипертоническая болезнь  
-Ревматизм  

#Назовите препарат который используется для снятия болевого приступа стенокардии?  
+Нитроглицерин  
-Лидокаин  
-Анальгин  
-Новокаин  
-Таламанал  

#У пациентки которая страдает сахарным диабетом, мгновенно появилась общая слабость, ощущения голода, дрожание тела, потеряла сознание. Какой из препаратов акушерка должна ввести?  
+40\% раствор глюкозы  
-0,9\% раствор хлорид натрия  
-Инсулин  
-Кордиамин  
-Строфантин  

#При сахарном диабете рекомендуется диета:  
+Стол № 9  
-Стол № 7  
-Стол № 10  
-Стол № 5  
-Стол № 1  

#Беременная  14 нед. Поступила в терапевтическое отделение с жалобами на боль в правой половине грудной клетки, кашель с выделением “ржавой мокроты”, общую слабость, температуру тела 390 С. Заболела 3 дня назад. Заболевание связывает с переохлождением. Перкуторно: притупление легочного звука, аускультативно: крепитация справа под. лопаткой.  Какой наиболее вероятный диагноз?  
+Внегоспитальная пневмония   
-Госпитальная пневмония   
-Рак легких   
-Бронхит   
-Туберулез легких   

#Пациетка 56 лет, жалуется на кашель с выделением гнойной мокроты неприятного запаха до 250 мл в сутки. Из анамнеза- курит 20 лет. Объективно: пальцы на руках в виде “барабанних палочек”, ногти в виде “часових стекол”. Какое заболевание 
наиболее вероятно?   
+Бронхоэктатическая   болезнь   
-Абсцесс легких   
-Пневмония   
-Хронический  бронхит   
-Рак легких   

#Беременная  8 нед. состоит на  учете у  ревматолога  по  поводу  ревматической  
	болезни. Жалоб  не  предъявляет. При объективном  исследовании: тоны  сердца  
	приглушены, шумов  нет. Что  является  методом  вторичной  профилактики  в данном случае?   
+Бициллинопрофилактика   
-Закаливание   
-Вакцинация   
-Соблюдение  диеты  и  режима  питания   
-Избегать  переохлождений   


#В терапевтическое отделение поступила беременная 19 нед., у которой  на  запах краски внезапно возникло удушье. В детстве болела  бронхиальной астмой. При аускультации в легких  масса  сухих свистячих  хрипов. Какая  неотложная  доврачебная  помощь  необходима  в  данной  ситуации?   
+Ингаляция  сальбутамола   
-Оксигенотерапия   
-Горчичники  на  грудную  клетку   
-Горячие  ножные  ванны   
-Банки  на  грудную  клетку   

#Пациентка  58 лет, поступила  в  кардиологическое  отделение  с  жалобами  на сжимающую  боль  за  грудиной,  иррадиирующую  в левое  плечо, левую  лопатку. Боль длится  в  течение  часа, не  снимается  нитроглицерином. Объективно: кожа  бледная, пульс  слабый,  частый,  АД  90/60 мм рт.ст. Какое  заболевание  можно  заподозрить у пациентки?   
+Острый  инфаркт  миокарда   
-Отек  легких   
-Сердечную  астму   
-Нарушение  ритма  сердца   
-Миокардит   

#Пациентка  53 лет,  состоит  на  диспансерном  учете по  поводу  гипертонической  болезни. После  стрессовой  ситуации  возникла  сильнаая  головная  боль, головокружение, тошнота. Пульс  напряженный  65 уд. в  мин.  АД =210/120 мм рт.ст. Какое положение  не обходимо  придать пациентке?   
+Лежа на спине  с  возвышенным  головным  концом   
-Лежа  на  спине,  голова  на  уровне  туловища   
-Лежа  на спине с возвышенным  ножным  концом   
-Лежа  на  боку   
-Сидя,  упираясь  в  край  кровати   

#Пациентка  63 лет,  состоит  на  диспансерном  учете по  поводу  язвенной  болезни  желудка. Во  время  профилактического  осмотра  предъявляет  жалобы  на  быструю утомляемость, выраженную  общую  слабость, потерю  аппетита,  отвращение  к  мясной пище. Объективно: пониженного  питания, кожные покровы и  видимые  слизистые 
бледные   Какое  осложнение  наиболее  вероятно  возникло  у  пациентки?   
+Рак  желудка   
-Желудочное  кровотечение   
-Пенетрация   
-Перфорация   
-Стеноз  привратника   

#В  гастроэнтерологическом отделении  пациентка  40 лет, жалуется  на  слабость, тяжесть  в  правом  подреберье.  Из  анамнеза:  полгода  назад  перенесла вирусный гепатит А, курит  по  пачке  сигарет  в день.  Объективно: кожные  покровы  и  видимые слизистые обычной  окраски,  печень  у  края  реберной  дуги,  чувствительная  при пальпации.  В  качестве  профилактики  перехода  в хронический  гепатит, при проведении  сан.просвет  работы  необходимо  акцентировать  внимание  пациентки  на 
 следующих  рекомендациях:   
+Соблюдение  диеты  №5,  исключение  алкоголя   
-Избегать  переохлаждений   
-Избегать  стрессов   
-Исключить  курение   
-Избегать  значительных  физических  нагрузок   

#У  пациетки  с  алкогольным  циррозом  печени  возникла  рвота  цвета  “кофейной гущи”  и  кал  черного  цвета. При  осмотре:  бледность  кожи  и  слизистых оболочек,  слабый,  частый  пульс. АД 100/ 60 мм рт.ст.Какие  лекарственные  препараты  необходимо  использовать  в  данной  ситуации?   
+Аминокапроновая  кислота   
-Викасол   
-Гепарин   
-Феррум-лек   
-Атропин   

#Беременная  18нед. предъявляет  жалобы  на общую  слабость, вялость, головокружение, сухость кожи.Объективно: видимые  слизистые  и  кожне  покровы  
бледные. В общем  анализе  крови Нв -115 г/л. Какие пищевые  продукты  необходимо 	рекомендовать  пациентке  в  качестве  профилактики  анемического  состояния?   
+Говяжью печень, телятину   
-Гречку   
-Апельсины  и  лимоны   
-Петрушку  и  укроп   
-Грецкие  орехи   

#У  пациенки  25лет жалобы  на повышение  температуры  тела  до 390 С, проливной пот, боль  в  горле. Считает  себя  больной  в течение  нескольких  месяцев. В  полости  рта некротические  изменения: язвочки некротическая  ангина, стоматит]. В  общем анализе  крови  найдены  бластные  клетки. Какой  диагноз  наиболее  вероятен?   
+Острый  лейкоз   
-Острая  постгеморрагическая анемия   
-Гемофилия   
-В-12 фолиеводефицитная  анемия   
-Железодефицитная  анемия   

#Пациентка  39лет, поступила  в  гематологическое  отделение  по  поводу  апластической анемии. С  диагностической  целью назначена  стернальная  пункция. Что  необходимо  приготовить  для  выполнения  этой  процедуры?   
+Иглу Кассирского, шприцы, перевязочный  материал   
-Пункционную  иглу, шприцы.  салфетки   
-Троакар,  шприцы. салфетки   
-Инъекционную  иглу,  шприцы,  салфетки   
-Скарификатор, фильтровальную  бумагу   

#У  пациентки  48 лет, с  диагнозом  “Хронический гломерулонефрит” появились  
	симптомы  уремии: отсутствие  аппетита, тошнота,  рвота, поносы. Какие  вмешательства  не обходимо  провести для  улучшения  состояния  пациентки?   
+Дача  адсорбентов, промывание  желудка   
-Постановка  газоотводной  трубки   
-Проведение  кровопускания   
-Проведение  “тюбажа”   
-Приложить  грелку  на  поясничную  область   

#Беременная  23 лет лечится  в  отделении  патологи  беременных с  диагнозом: “Острый	  пиелонефрит”. Какие  настои  трав  рекомендуется  употреблять  пациентке  по назначению  врача после  виписки  из  стационара?   
+Кукурузные  рыльца   
-Полевой  хвощ   
-Зверобой   
-Подорожник   
-Чабрец   

#Беременная  23 лет  20 нед.  предъявляет  жалобы  на  сильную  боль  в  поясничной  области, учащенное  мочеиспускание, тошноту, рвоту,  вздутие  живота.Из  анамнеза  вияснилось, что  мать  пациентки  страдает  мочекаменной  болезнью. Какие дополнительные  методы  диагностики можно  использовать  в  данном  случае?    
+Ультразвуковое исследование   
-Обзорную  рентгенографию  почек   
-Контрастную  рентгенографию  почек   
-Хромоцистоскопию   
-Компьюторную  томографию   

#Пациентка 27лет, страдающая  сахарным диабетом, предъявляет жалобы на головную  боль,  головокружение,  жажду, тошноту.  Постепенно  появилась  сонливость, апатия  потеря  сознания. При  осмотре: кожа  сухая,  запах  ацетона. Выберите  препарат  для  оказания  неотложной  помощи.   
+Инсулин  простой   
-Эуфиллин   
-40\%  раствор  глюкозы   
-20\%  раствор  глюкозы   
-4\%  раствор  гидрокарбоната  натрия   

#50-летняя пациентка  предъявляет  жалобы  на  зябкость,  общую  слабость, сонливость,  отечность лица  и  конечностей. В  анамнезе  заболевание  щитовидной  железы.  Объективно: кожа  сухая,  шелушащаяся. АД 110/70  мм рт.ст. Тоны  сердца  приглушены, брадикардія. Какой  лекарственный  препарат  пациентка  должна  принимать  
	постоянко  в качестве  профилактики  осложнений?   
+?- тироксин   
-мерказолил   
-инсулин   
-нитроглицерин   
-корвалол   

#Пациентка 49лет,  много  лет  страдает сахарным  диабетом,  периодически  лечится  в  эндокринологическом  отделении. После  инъекции  инсулина  потеряла  сознание в результате  развития  гипогликемической  комы. Какую  неотложную  помощь  небходимо оказать  пациентке?  
+Ввести 40\% раствор  глюкозы   
-Ввести 2\% раствор  гидрокарбоната  натрия   
-Ввести 1\% раствор  димедрола   
-Ввести 5 \%  раствор   глюкозы   
-Ввести  0,9\% раствор  хлорида  натрия   

#До дільничного лікаря на прийом з’явилась жінка середніх років зі скаргами на різку слабість, утруднений видих, приступ ядухи, які закінчуються виділенням великої кількості густого в’язкого слизистого харкотиння. Для якого захворювання  характерна дана симптоматика?    
+	Бронхіальної астми    	   
-Хронічного бронхіту    
-Трахеїту     
-Грипозної пневмонії     
-Бронхоектатичної хвороби     

#Пацієнт з’явився на прийом до лікаря зі скаргами на підвищення t тіла до 38оС, нічний піт, сухий кашель, біль у грудях, періодичне кровохаркання. Такі симптоми характерні для:    
+	Туберкульозу легень   	   
-Раку легень     
-Плевриту    
-Гангрени легень         
-Пневмонії                     

#Пацієнтка  40 р., знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні з діагнозом 
	бронхіальна астма. Зненацька  в неї виник приступ ядухи. Що в першу чергу  необхідно застосувати?    
+	Аерозоль з беротеком  	   
-Дихальна гімнастика   
-Содові інгаляції  
-Масаж грудної клітки    
-Кисневу терапію               


#У пацієнта, який скаржиться на болі у грудній клітці з правого боку, що посилюються при диханні, встановлено діагноз сухий плеврит. Що визначається аускультативно при об’єктивному обстеженні?    	   
+	Шум тертя плаври       	   
-Крепітація                  
-Сухі свистячі хрипи  
-Вологі хрипи            
-Посилення везикулярного дихання   

#Пацієнт 47 р., в стаціонарі при швидкому підйомі по сходах відчув раптовий стискаючий біль за грудиною, який віддає у ліву руку. Що в першу чергу необхідно зробити?     
+	Посадити, дати таблетку нітрогліцерину                       
-Посадити, дати таблетку анальгіну   
-Посадити, дати краплі корвалолу  
-Посадити, дати таблетки валідолу   
-Посадити, дати таблетку нітрограгулонга   

#У пацієнта з інфарктом міокарда виник приступ ядухи, кашель з виділенням пінистого рожевого харкотиння. Яке ускладнення виникло у пацієнта?    	  
+	Набряк легень                                                 
-Кардіогенний шок                     
-Кровотеча                         
-Пневмонія                        
-Тромбоемболія легеневої артерії                    


#Пацієнтка 64 р., скаржиться на головний біль, мерехтіння мушок перед очима, запаморочення,  біль у ділянці серця, серцебиття. Об’єктивно: обличчя гіперемоване, Ps – 95/хв., АТ – 175/100 мм рт. ст. Аускультативно: тони серця звучні, акцент ІІ тону над аортою. Який ваш діагноз?    	    
+	Гіпертонічна хвороба                                            
-Ішемічна хвороба серця               
-Ревматична хвороба                
-гострий міокардит                
-Недостатність мі трального клапану                 

#Пацієнт під час гострого періоду інфаркту міокарда скаржиться на сильні розпираючі болі іррадіюючого характеру, слабість, задишку. Яке ускладнення найчастіше виникає в першу добу?      
+	Кріогенний шок                                                 
-Тромбоемболія                        
-Застійна пневмонія                
-Кардіосклероз                    
-Пролежні                                           

#У пацієнта з алкогольним цирозом печінки виникло блювання кольору у вигляді "кавової гущі" та з’явився кал чорного кольору. Яке ускладнення розвинулось?   
+	Шлункова кровотеча  
-Кишкова кровотеча  
-Перфоративна виразка  
-Малігнізація виразки                    
-Рак печінки  

#Пацієнт скаржиться на періодичні сезонні болі у епігастральній ділянці, які виникають через 15-60 хв. після  вживання їжі. При якому захворюванні біль має такий характер?      
+	Виразкова хвороба шлунка                   
-Виразкова хвороба 12-палої кишки   
-Дискінезія жовчовивідних шляхів   
-Жовчокам’яна хвороба   
-Хронічний гепатит        


#У пацієнта при обстеженні виявлено: біль у правому підребер’ї, асцит, голова медузи, 
диспепсичні явища. Такий симптомокомплекс  характерний для:     
+	Портального цирозу печінки                
-Хронічного гепатиту                      
-Жовчокамяної хвороби                   
-Хронічного холециститу   
-Раку шлунка              


#Пацієнт 30 р., скаржиться на остуду, біль у поперековій ділянці тупого характеру, 
дизуричні явища, слабість, головний біль. Об’єктивно: позитивний симптом 
	Пастернацького. У сечі: піурія, протеїнурія, циліндрурія. Ці симптоми характерні  для:    
+	Гострого пієлонефриту      
-Гострого гломерулонефриту   
-Хронічного гломерулонефриту  
-Хронічного пієлонефриту          
-Нирково-кам’яної хвороби  


#Пацієнт 45 р., поступив у приймальне відділення зі скаргами на сильний 
наступоподібний біль у попереку зліва, часте сечовипускання, кров у сечі. Пацієнт займає різні положення, стогне. Позитивний симптом Пастернацького зліва. Пульс 86 уд./хв., АТ 130/80 мм рт.ст. Яку патологію можна запідозрити?      
+	Приступ ниркової кольки     
-Гострий пієлонефрит     
-Гострий гломерулонефрит     
-Цистит     
-Гострий уретрит   

#Пацієнтка 60 р., хворіє на цукровий діабет, лікується в терапевтичному відділенні. Після ін’єкції інсуліну знепритомніла. Розвинулась гіпоглікемічна кома. Яка невідкладна допомога?    	  
+	Ввести 40 \% розчин глюкози  
-Ввести 0,9 \% розчин натрію хлориду       
-Ввести 1 \% розчин димедролу     
-Ввести 2 \% розчин натрію гідрокарбонату      
-Ввести 5 \% розчин глюкози      

#Жінка 48 р., скаржиться на слабість, підвищену втомлюваність, задишку, серцебиття, сухість і болючість язика, відчуття оніміння кінчиків пальців, повзання мурашок. Об’єктивно: шкіра лимонно-жовтяничного відтінку, PS – 96/хв., АТ – 100/60 мм рт. ст. Про 
	яку анемію можна подумати?    	  
+	В12 дефіцитну анемію     
-Залізодефіцитну анемію     
-Апластичну анемію     
-Гемолітичну анемію      
-Постгеморагічну анемію     

#В пологовому будинку при родах виникла масивна маткова кровотеча внаслідок 
	відшарування плаценти. Показане термінове переливання крові. При гемотрансфузії у жінки виникла різка біль у попереку, блідість, холодний піт. Яка розвивається анемія ?     
+	Гемолітична    
-Залізодефіцитна    
-Гостра постгеморагічна   
-В12- фолієводефіцитна    
-Гіпо-і апластична    


#Пацієнтка 20р., в анамнезі з проявами харчової алергії, поступила на стаціонарне 
лікування з пневмонією. При введенні антибіотика цефамізину розвинулись ознаки 
алергічної реакції: загальна слабість, блідість шкіри, головокружіння, утруднене дихання, зниження АТ. Яке ускладнення розвинулось?       	  
+	Анафілактичний шок    
-Кардіогенний шок   
-Гемотрансфузійний шок   
-Больовий шок    
-Колапс    

#У  студента фізико-математичного факультету, діагностовано вперше виявлений цукровий діабет І типу. Після ін’єкції інсуліну він не поснідав. Що може виникнути у нього? 
+	Гіпоглікемічна кома      
-Гіпоглікемічний стан      
-Гіперглікемічна кома      
-Молочнокисла кома      
-Гіперосмолярна кома      

#У пацієнтки з бронхіальною астмою виник приступ експіраторної задишки. Виберіть 
	препарат для зняття приступу:  
+Сальбутамол   
-Супрастин  
-Но-шпа  
-Дімедрол  
-Кордіамін  

#Такий симптомокомплекс: важкість в боці, підвищення температури, виражена задишка з наростаючим характером, характерний для:  
+Ексудативного плевриту   
-Сухого плевриту  
-Бронхіту  
-Пневмонії  
-Раку легень  

#На яке захворювання вказує стискаючий біль за грудиною з іррадіацією в ліву руку та 
	лопатку тривалістю до 15 хвилин:  
+Стенокардія   
-Інфаркт міокарду  
-Гіпертонічна хвороба  
-Ревматична лихоманка  
-Атеросклероз  

#Найінформативніший метод діагностики при гострому інфаркті міокарду:  
+Електрокардіографія  
-Рентгенографія органів грудної клітки  
-Загальний аналіз крові  
-Загальний аналіз сечі  
-Вимірювання артеріального тиску  

#Біль в поперековій ділянці з іррадіацією вниз, по ходу сечоводу, у сечовий міхур, статеві органи характерний для:  
+Ниркової коліки  
-Печінкової коліки  
-Кишкової коліки  
-Гострого панкреатиту  
-Позаматкової вагітності  

#Вагітність при цукровому діабеті протипоказана у всіх названих випадках, окрім одного.	Вкажіть його:  
+Інсулінонерезистентна форма цукрового діабету  
-Важка форма цукрового діабету з частими проявами кетоацидозу  
-Наявність діабету або нефропатії  
-Цукровий діабет у чоловіка і жінки  
-Інсулінорезистентна форма цукрового діабету  

#Полідипсія, поліурія, поліфагія, гіперглікемія, глюкозурія  характерні для:  
+Цукрового діабету  
-Нирково-кам’яної хвороби  
-Гострої ниркової недостатності  
-Хронічної ниркової недостатності  
-Нецукрового діабету  

#Сонливість, млявість, апатія, випадання волосся на голові, сухість шкіри, брадикардія - це характерно для:
+Мікседеми  
-Раку щитовидної залози  
-Ендемічного зобу  
-Дифузного токсичного зобу  
-Тиреоїдиту  

#Виберіть препарат для профілактики ендемічного зобу:
+Антиструмін  
-Мерказоліл  
-Тироксин  
-Інсулін  
-Гідрокортизон  

#Назвіть гематологічний показник гострого лейкозу:
+Наявність бластних клітин   
-Еритроцитоз   
-Гіпертромбоцитоз   
-Зниження ШОЕ   
-Зниження гемоглобіну  

#Профілактика виразкової хвороби шлунка полягає у:
+Раціональному харчуванні  
-Вакцинації БЦЖ  
-Біцилінопрофілактиці  
-Вживанні йодованої солі  
-Вживанні великої кількості вуглеводів  

#Виберіть ознаку, яка характеризує шлункову кровотечу:
+Кров темна, вигляду "кавової гущі"  
-Яскраво-червона піниста кров  
-Кров, яка виділяється має кислу реакцію  
-Кров, яка виділяється має лужну реакцію   
-Кров, що виділяється при блюванні  

#Виберіть симптом найбільш типовий для виразкової хвороби шлунка:
+Біль після їжі через 15-30 хвилин  
-Нудота  
-Блювання  
-Запори  
-Відрижка повітрям  

#Біль оперізуючого характеру в лівому підребер’ї, слабкість, блювання характерні для:  
+Панкреатиту  
-Хронічного гепатиту  
-Виразки шлунка  
-Цирозу печінки  
-Холециститу  

#Такий симптомокомплекс: важкість в правому підребер’ї, асцит, “голова медузи”, 
	диспептичні явища, характерні для:  
+Цирозу печінки  
-Жовчекам’яної хвороби  
-Хронічного холециститу  
-Хронічного гепатиту  
-Раку шлунка  

#Назвіть першочергові дії при гострому гастриті, який виник внаслідок прийому 
	недоброякісної їжі:  
+Промивання шлунку  
-Дієта №1  
-Ліжковий режим  
-Ввести спазмолітики  
-Протиблювотні препарати  

#У Пацієнтки К., 28 років з жовчекам’яною хворобою виник сильний приступоподібний 
	біль в правому підребер’ї з іррадіацією в праву лопатку та ключицю. Виберіть ліки для невідкладної допомоги:  
+Баралгін  
-Дімедрол  
-Карболен  
-Кордіамін  
-Вікалін  


#Виберіть положення пацієнта при набряку легень:  
+Напівсидяче  
-Сидяче  
-Лежаче на боці  
-Лежаче на спині  
-Горизонтальне з піднятим ножним кінцем  

#У пацієнтки К., 32 роки, після в/м ін’єкції через кілька хвилин з’явилася різка слабість, відчуття тиску в грудях, жар у тілі, потемніння в очах. Шкіра бліда, вкрита липким холодним потом, пульс ниткоподібний, частий, АТ-60/40 мм рт.ст. У пацієнтки:
+Анафілактичний шок  
-Ангіоневротичний набряк  
-Кардіогенний шок  
-Бронхоспазм  
-Набряк легень  

#У пацієнтки Л., 30 років, через деякий час після укусу бджоли з’явився набряк губ, повік, носа. Обличчя набрякле, очні щілини вузькі. Що з пацієнткою:
+Набряк Квінке  
-Анафілактичний шок  
-Сироваткова хвороба  
-Кропив’янка  
-Бронхоспазм  

#Вкажіть ознаку гострих алергозів:
+Еозинофілія  
-Еритроцитоз   
-Моноцитоз  
-Зсув лейкоцитарної формули вліво   
-Базофілія  

#Під час догляду за пацієнткою з гострим гломерулонефритом акушерка особливу увагу повинна приділити:
+Визначенню водного балансу  
-Вимірюванню температури тіла  
-Визначенню пульсу  
-Визначенню кількості сечі   
-Визначенню частоти дихання  

#При підготовці пацієнтки до екскреторної урографії необхідно зробити:
+Пробу на чутливість до верографіну  
-Напередодні ввечері дати снодійне   
-Провести премедикацію  
-Визначити водний баланс   
-Дати сечогінне  

#Бактеріурія, лейкоцитурія, протеїнурія - характерні для:
+Гострого пієлонефриту  
-Гострого гломерулонефриту  
-Хронічного гломерулонефриту   
-Нирково-кам'яної хвороби   
-Гострої ниркової недостатності  

#У пацієнтки К., 25 років з нирковокам’яною хворобою виник сильний приступоподібний 
	біль в поперековій ділянці з іррадіацією в калитку, по ходу сечовода та статеві органи. 
	Виберіть заходи для зняття приступу:
+Покласти теплу грілку на поперекову ділянку  
-Покласти міхур з льодом на живіт   
-Дати випити заспокійливі засоби   
-Покласти холодну грілку на поперекову ділянку   
-Покласти теплу грілку на живіт  

#Хворий 58 років, що хворіє на гіпертонічну хворобу, раптово під час психоемоційного 
	збудження втратив свідомість. Об’єктивно: без свідомості, гіперемія обличчя, пульс – 100 уд. за хв., напружений, АТ – 230/110 мм.рт.ст. Опущений правий кут рота, дихання шумне, щока “вітрились”. Підняті праві кінцівки падають “як батоги”, м’язовий тонус в них та рефлекси низькі, на лівих кінцівках збереженні, симптом Бабінського справа. Який попередній діагноз?   
+	Геморагічний інсульт  
-Гіпертонічний криз  
-Менінгіт  
-Ішемічний інсульт  
-Субарахноїдальний крововилив  


Анестезіологія та реаніматологія
	1
	На місці дорожньо - транспортної пригоди   виявлено потерпілу  без свідомості, без 
	дихання, пульс та АТ не візначаються, зіниці на світло не реагують. Який термінальний стан у потерпілої?  
+Клінічна смерть   
-Передагональний стан  
-Агонія  
-Колапс  
-Травматичний шок   

#Чоловік  раптово втратив свідомість, дихання та серцева діяльність припинились, зіниці розширені. З яких дій починають  діагностику  стану постраждалого?  
+Визначення ознак життя  
-Замірювання АТ  
-Підраховування пульсу  
-Зняття ЕКГ  
-Перевірка  кольору шкіри  

#При огляді пацієнта з наявністю ознак клінічної смерті ви починаєте серцево – легеневу реанімацію. Яке співвідношення вдохів та натискань на грудину при проведенні серцево- легеневої реанімації двома реаніматорами?   
+1:5  
-2:5  
-3:5  
-2:5  
-2:15  

#Вагітнісь 39 тижнів, пологи II, I період пологів. На тлі бурхливих перейм та відходження навколоплідних вод раптом з’явились задишка, озноб, загрудинні болі. Рs 120-140 уд/хв., слабкий. Артеріальний тиск падає. Якою має бути тактика акушерки?
+ШВЛ, термінове родорозрішення  
-Введення спазмолітиків  
-Медикаментозний сон  
-Гемотрансфузія  
-Епідуральна анестезія, симптоматична терапія  

#До пацієнтки 20 років, яка страждає на наркоманію, виїхала бригада ШМД. При огляді виявлено: свідомість порушена, ціаноз, брадикардія. Що терміново показано хворій?   
+ШВЛ  
-Оксигенотерапія  
-Призначення налорфіну  
-Форсований діурез  
-Інфузійна терапія  


#Відбулися перші термінові стрімкі пологи на дому. Дитину прийняв фельдшер швидкої 
медичної допомоги. Народився живий доношений хлопчик масою 3220г, довжиною 50 см, без дихання. ЧСС 40 в 1хв. Ціаноз шкіри. Рухи дитини відсутні. Атонія м’язів. Яка невідкладна допомога?   
+ШВЛ, закритий масаж серця, внутрішньовенно – адреналін.   
-Закритий масаж серця, внутрішньвенно гідрокарбонат натрію.  
-ШВЛ, внутрішньовенно глюкозу, адреналін, гідрокарбонат натрію.   
-ШВЛ, закритий масаж серця, внутрішньовенно – глюкозу  
-Закритий масаж серця, внутрішньовенно – адреналін, глюкоза.  

#Вагітність 39 тижнів, пологи ІІ, І період пологів на тлі бурхливих перейм та відходження 	навколоплідних вод раптом з’явились озноб, задишка, загрудинні болі. Пульс 120-140 уд.хв., слабкий. АТ падає. Якою має бути тактика акушерки.
+ШВЛ, термінове родорозрішення  
-Введення спазмолітиків  
-Медикаментозний сон  
-Гемотрансфузія  
-Епідуральна анестезія, симптоматична терапія  

#Народилася дитина, у якої відсутні самостійне дихання та кровообіг. Необхідна 
	серцево-легенева реанімація.  З якою частотою проводиться  ШВЛ та закритий масаж серця?  
+	60  вдувань та 100-120 натискань    за хвилину  
-10 вдувань  та 20-30 натискань  за хвилину  
-14 вдувань  та 40-50 натискань  за хвилину  
-20 вдувань  та 60-70 натискань  за хвилину  
-30 вдувань  та 80-90 натискань за хвилину  


#Народилася дитина, у якої відсутні самостійне дихання та кровообіг. Їй буде проведений непрямий масаж серця.  Як він проводиться?  
+	Одним пальцем  
-Двома пальцями  
-Однією рукою  
-Двома руками  
-Ребром долоні  


#У потерпілої повністю відсутня електрична та механічна діяльність серця.  Як 
називається  цей стан?  
+	Асистолія  
-Блокада  
-Фібриляція  
-Екстрасистолія  
-Тахікардія  

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

#У потерпілого К. 19  років констатована клінічна смерть. Проводиться серцево-легенева реанімація. Що з переліченого свідчить про ефективність закритого масажу серця?     
+	Пульсація на сонній артерії    
-Пасивні рухи грудної клітки    
-Зниження температури тіла    
-Відсутність свідомості    
-Розширені зіниці    

#У післяопераційного хворого виник біль за грудниною, значний ціаноз, ядуха, тахікардія, шийні вени набухлі. З чим пов’язані дані проблеми?  
+	Тромбоемболія легеневої артерії    
-Розрив аневризми аорти    
-Інфаркт легень    
-Інфаркт міокарда    
-Приступ стенокардії    


#Пацієнт К., 32 роки, скаржиться на напади ядухи з утрудненим видиханням. Наприкінці 
нападу тяжко відходить невелика кількість склистого мокротиння. Найімовірніший 
діагноз:  
+Бронхіальна астма  
-Астматичний статус  
-Серцева астма  
-Гострий бронхіт  
-Пневмонія  

#Виберіть ознаки гіперглікемічної коми  
+Поступове наростання клініки, хворі пасивні  
-Швидкий розвиток клінічної картини, судоми  
-Від хворого не чути запаху ацетону  
-Зниження рівня глюкози в крові  
-Волога шкіра, профузний піт  

#Проводячи реанімаційні заходи протягом 15 хв., ви відзначили звуження зіниць, 
	порожевіння шкіри, відсутність самостійних серцевих скорочень та самостійного 
	дихання. Які ваші подальші дії?  
+Продовжувати реанімаційні заходи  
-Припинити реанімацію  
-Замінити метод “рот до рота” на ручні методи  
-Припинити ШВЛ, продовжити масаж серця  
-Припинити реанімаційні заходи до повторного розширення зіниць  

#Назвіть достовірну ознаку біологічної смерті:
+Трупне задубіння  
-Відсутність дихання  
-Відсутність пульса  
-Відсутність АТ  
-Відсутність свідомості  

#Виберіть метод виведення отрути з організму в умовах ФАПу:
+Промивання шлунку   
-Гемодіаліз   
-Гемосорбція   
-Плазмоферез  
-Форсований діурез  

#:В разі отруєння  якою речовиною антидотом є етиловий спирт:
+Метиловим спиртом  
-Фосфоро-рганічною речовиною  
-Кислотами   
-Лугами  
-Грибами  

#Акушерка ФАПу випадково виявився свідком дорожньо-транспортної пригоди. Акушерка оцінила стан потерпілого: чоловік непритомний; дихання відсутнє; пульс на сонних артеріях не визначається; зіниці розширені, рефлекси відсутні; шкіра блідо-сірого кольору. Яка із зазначених ознак є додатковою ознакою клінічної смерті?   
+Зміна кольору шкіри   
-Відсутність дихання   
-Відсутність кровообігу   
-Розширені зіниці і відсутність їх реакції на світло   
-Відсутність свідомості   

#Акушерка ФАПу випадково виявився свідком дорожньо-транспортної пригоди. Акушерка оцінила стан потерпілого: чоловік непритомний; дихання відсутнє; пульс на сонних артеріях не визначається; зіниці розширені, рефлекси відсутні; шкіра блідо-сірого кольору. Діагностована клінічна смерть. Для звільнення верхніх дихальних шляхів у разі западання язика акушерка використовує потрійний прийом Сафара. Який із зазначених моментів відноситься до цього прийому?   
+Висунути вперед нижню щелепу  
-Повернути голову потерпілого на бік   
-Закрити ніс   
-Для фіксації язика використати язикотримач   
-Ввести повітровод                                                                                                


#У вагітної жінки 40 років, яка звернулась за медичною допомогою до акушерки ФАПу, 
раптово з’явився різкий біль в лівій половині грудної клітки, виник напад ядухи. 
Об’єктивно: пацієнтка збуджена, помітний ціаноз шкіри верхньої половини тіла; має 
	місце варикозне розширення вен нижніх кінцівок. ЧД – 28/хв., ЧСС – 120уд./хв., АТ – 90/50 мм рт.ст.  Аускультативно: тони серця глухі, акцент II тону над легеневою артерією; дихання ослаблене зліва.  Що стало найбільш вірогідною причиною даного 
	ускладнення?    
+Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА)   
-Стенокардія   
-Інфаркт міокарда   
-Пневмоторакс   
-Анафілактичний шок   

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

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

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

#Во время приема пищи у пациента К., 28-ми лет, внезапно возникла инспираторная одышка, приступообразный кашель, цианоз лица, осиплость голоса, пострадавший возбужден, судорожно обхватывает руками шею. Какое мероприятие НП необходимо выполнить?  
+Прием Геймлиха   
-Постуральный дренаж  
-ИВЛ  
-Тройной метод Сафара  
-Трахеостомия   


#У пациента А. 67-ми лет, после физической нагрузки возникла сильная боль за грудиной
 с иррадиацией в левую руку. Боль длится более 30мин и не купируется нитроглицерином. На ЭКГ – дуга Парди. Ваш диагноз?  
+Острый инфаркт миокарда  
-Стенокардия напряжения  
-Кардиогенный шок  
-Острая левожелудочковая недостаточность  
-Острая правожелудочковая недостаточность  


#Пострадавший чинил электропроводку. Внезапно возникли судорожные сокращения 
мышц и потеря сознания. При осмотре: в руке пострадавшего зажат электрический 
	провод. Какие меры предосторожности необходимо выполнить при оказании помощи пострадавшему?  
+Освободить пострадавшего от воздействия электрического тока, используя сухую деревянную палку  
-Оценить состояние пострадавшего   
-Немедленно приступить к ИВЛ и непрямому массажу сердца  
-Немедленно провести прекардиальный удар  
-Уложить пострадавшего на твердую ровную поверхность  

#Через какой промежуток времени следует проводить контроль реанимационных 
	действий?  
+2 минуты  
-5 минут  
-7 минут  
-10 минут  
-1 минуту  

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

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

#Після інтубації трахеї та переведення пацієнта на апаратну ШВЛ медсестра - анестезист зауважила відставання в акті дихання лівої половини грудної клітки. В даному випадку кінець інтубаційної трубки розміщений в:  
+	Правому головному бронху  
-Лівому головному бронху  
-Проміжному бронху  
-Бронху нижньої частки справа  
-Бронху  нижньої частки зліва  


#Після операції з приводу апендектомії пацієнт перебуває під дією ардуану. Який із 
перерахованих препаратів необхідно застосувати для нейтралізації дії міорелаксанта?  
+	Прозерин   
-Атропін   
-Мезатон   
-Адреналін  
-Налоксон   

#Мужчина 69 р. готується до планової операції: трансуретральна резекція простати. В анамнезі цукровий діабет. Оберіть вид анестезії, найбільш доцільний в даній ситуації:  
+	Епідуральна  анестезія  
-Нейролептаналгезія   
-Внутрішньовенний  наркоз  
-Атаралгезія   
-Ендотрахеальний  наркоз  


#Упродовж якого часу роділля, що готується на операцію – кесарів розтин не повинна 
вживати тверду їжу перед операцією    
+	6 – 8 годин  до операції  
-2 годин до операції  
-4 годин до операції  
-12 годин до операції  
-30 хвилин до операції  


#Вагітна у відділенні патології. У неї розвинувся напад судом, дихання збережене. Що з переліченого є першочерговим під час надання долікарської допомоги?  
+	Подача кисню  
-Інгаляційний наркоз  
-Вимірювання АТ  
-Введення гіпотонічних засобів  
-Уведення атропіну сульфату  

#У жінки зі значною матковою кровотечею та низьким АТ у першу чергу потрібно:    
+	Налагодити інфузію рідини у дві вени  
-Увести знеболювальні засоби  
-Увести мезатон і кордіамін  
-Увести кальцію хлорид  
-Увести преднізолон  

#У породіллі І період пологів різкий головний біль, порушення зору, АТ – 170/100 мм рт .ст. У сечі – білок. Під час піхвового огляду виник напад судом. Який діагноз найбільш 
ймовірний ?   
+	Прееклампсія тяжкого ступеня  
-Гіпертонічна хвороба  
-Прееклампсія легкого ступеня  
-Прееклампсія середнього ступеня  
-Еклампсія  

#Яким чином здійснюються компресії при проведенні непрямого масажу серця у дітей 
	старше одного року?  
+однiєю долонею  
-вказівним і безіменним пальцями  
-вказівним і великим пальцями   
-великим пальцем  
-двома долонями  

#В новонародженого непрямий масаж серця проводять: 
+двома пальцями  
-однією рукою  
-двома руками  
-масажером  
-немає значення  
	
7.1 Дерматовенерологія
	1
	Внаслідок перших фізіологічних пологів матір'ю, яка не перебувала на обліку в жіночій консультації, народився хлопчик з висипкою на долонях і підошвах, що являє собою окремі пухирі до 1,5 см в діаметрі, наповнені сирозною рідиною. При бактеріоскопічному обстеженні вмісту висипки виявлено бліду трепонему. Поставте діагноз.  
+	Сифілітична пухирчатка  
-Вроджена герпетична інфекція  
-Іхтіоз  
-Звичайна пухирчатка  
-Стафілококове імпетиго  

#Для чого застосовується гоновакцина  
+	Для загострення клінічної картини як біологічний метод провокації  
-Для профілактики гонореї у дітей, народжених від хворих матерів  
-Для профілактики гонореї у жінок  
-Для профілактики гонореї у чоловіків  
-Для діагностики гострої гонореї  

#Назвіть найтиповіші симптоми корости  
+	Висипка в типових місцях, що супроводжується посиленням свербежу ввечері та вночі.  
-Загальне підвищення температури тіла на початку захворювання.  
-Місцеве підвищення температури тіла в ділянці висипки.  
-Посилена ламкість волосся в ділянці ураження.  
-Висівкоподібне лущення ураженої ділянки шкіри.  

#На прийом до лікаря звернулась вагітна жінка зі скаргами на свербіж шкіри, що 
	посилюється в ночі, виникнення червоних парних вузликів, розчухів. Діагноз “Короста” 
	був підтверджений лабораторно. Який препарат слід використовувати вагітній.   
+Аерозоль “Спрегаль”  
-Мазь “Нізорал”  
-Мазь “Мірамістін”  
-0,25\% розчин нітрату срібла   
-3\% розчин перекису водню  

#Під час огляду вагітної жінки 25 років у жіночій консультації увагу лікаря привернули скупчені вогнища пухирців на внутрішній поверхні стегна. Пухирці болючі різного розміру з мутним вмістом. Виникають неодноразово на одному і тому ж місці. Якому діагнозу відповідає зазначена клінічна картина?  
+Оперізувальний герпес  
-СНІД  
-Трихомоніаз  
-Гонококова інфекція  
-Хламідіоз   

#Новонароджена дитина має малу масу тіла, старечий вигляд, на долонях і підошвах пузирі на щільній основі. Про яку хворобу слід подумати?  
+Природжений сифіліс   
-Дерматит  
-Вульгарна пухирчатка  
-Герпетиформний дерматит Дюрінга  
-Імпетіго  

#Пацієнтка скаржиться на інтенсивний свербіж зовнішніх статевих органів, що 
	посилюється ввечері та вночі, в разі підвищеної пітливості, печіння в сечівнику, велику кількість виділень з піхви білого кольору сироподібної консистенції. Для якої хвороби характерні описані скарги?   
+Урогенітальний кандидоз  
-Хламідіоз  
-Гонококова інфекція  
-Сифіліс  
-Урогенітальний герпес  

#Хворий скаржиться на появу висипу на ліктях у вигляді яскраво-червоних вузликів з 
	чіткими краями по периферії. Вузлики з’явилися після падіння (фізична травма). 
	Загальний стан не порушений, суб’єктивних симптомів немає. Про яку хворобу слід 
	думати?   
+Псоріаз  
-Рожевий лишай Жибера  
-Червоний вовчак  
-Червоний плоский лишай  
-Атопічний дерматит  

#Впродовж деякого часу хвору турбують періодичні явища кон'юнктивіту, часте болюче сечовиділення, в останній час турбує болючість суглобів. Після обстеження поставлено діагноз: хвороба Рейтера. Ускладненням якої інфекції є ця хвороба?   
+Хламідійної  
-Гонококової  
-Сифілісу  
-ВІЛ-інфекції  
-Герпетичної  

#При огляді дітей у таборі на педикульоз, м/с виявила воші. Який препарат необхідно 
	взяти для їх знищення?  
+	нітіфор  
-господарське мило  
-синафлан  
-борний спирт  
-33\% сірчані мазь  

#У дитини 4-ьох років розповсюджена стрептодермія. При догляді за дитиною необхідно:  
+	не мити  
-мити часто з милом  
-мити часто без мила  
-протирати все тіло розчином фурациліну  
-все вірно  

#Яке захворювання відноситься до глибоких стрептококових уражень шкіри?
+Ектима.  
-Стрептококове імпетиго.  
-Стрептококова заїда.  
-Навкололіктьова фліктема.  
-Вульгарне імпетиго.  

#Найбільш характерною для псоріазу є локалізація висипок:
+На ліктях та колінах.   
-На обличчі.  
-На тильних поверхнях рук.  
-На тулубі.  
-На долонях і підошвах.  

#У першому періоді сифілісу, у хворих, мають місце усі ознаки крім:
+Широких кондилом.  
-Твердого шанкра.  
-Негативної реакції Вассермана.  
-Регіонального склераденіту.  
-Позитивної реакції Вассермана.  

#При проведенні огляду у пацієнтки виявлено на шкірі китиць, живота, бокових поверхнях тулуба попарно розміщені папуловезикули,  геморагічні кірочки; суб’єктивно: сверблячка, що посилюється  увечері і вночі. Про яке захворювання слід думати в першу чергу?
+Коросту  
-Дерматит  
-Педикульоз  
-Епідермофітію  
-Екзему  

#Який клінічний симптом характерний для первинного періоду сифілісу?  
+Твердий шанкр  
-Сифілітична розеола  
-Сифілітична алопеція  
-Широкі кондиломи  
-Пігментний сифілід  

#У пацієнтки 19 р. при проведенні огляду виявлено в правому кутику рота на гіперемійованому набряклому фоні фліктени з серозно-гнійним вмістом, жовті кірки. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз.  
+Стрептококова заїда  
-Мікробна екзема  
-Простий герпес  
-Простий лишай  
-Кандидозний стоматит  

#При огляді хворої акушерка виявила на шкірі волосистої частини голови, розгинальних поверхнях кінцівок мономорфний висип у вигляді рожево-червоних папул, покритих сріблястими лусочками. Для якого захворювання характерні дані ознаки?  
+Псоріазу   
-Сухої себореї  
-Червоного вовчака  
-Нейродерміту  
-Червоного плоского лишаю  
	19
	При гінекологічному обстеженні молодої жінки акушерка побачила висипання в ділянці великих статевих губ та  перианальній  ділянці  у вигляді вузликів червоно-бурого кольору  з чіткими краями, які значно підвищуються над рівнем шкіри,  схильних до злиття. Вузлики на широкій основі, їх поверхня волога.  Лабораторно: виявлено велику кількість блідих триконем. Яке захворювання може запідозрити акушерка?  
+Вторинний сифіліс  
-Первинний сифіліс  
-Гострокінцеві кондиломи  
-Контагіозний молюск  
-Екзема  

#У хворої  підозрівають ранній прихований сифіліс. Що на думку акушерки необхідно взяти  для лабораторного  підтвердження сифілісу?  
+Кров на RW  
-Лімфу  
-Слину  
-Сечу  
-Кал  

#У новонародженої дитини акушерка побачила на долонях і підошвах  міхурі розміром 0,5 – 1 см на щільній інфільтрованій поверхні.  Носове дихання у дитини утруднене, з носа серозно-гнійні виділення. Дитина дихає ротом. Яке захворювання може запідозрити акушерка?  
+Вроджений сифіліс  
-Грип  
-Дерматит  
-Імпетиго  
-Герпетиформний  дерматит  Дюрінга  

#До акушерки ФАПу  звернулася жінка, 28 років, із скаргами на висипку і печіння в ділянці висипки, які з’явилася після необережної роботи з кислотами. Об’єктивно: шкіра обох  кистей рук  червона, набрякла, у вогнищі враження наявні папули, везикули. Який найбільш імовірний діагноз? 
+Простий контактний дерматит  
-Червоний плоский лишай_  
-Екзема_  
-Короста   
-Пухирчатка   

#До акушерки ФАПу звернулася  вагітна, 22 років, із скаргами на висипку і печію в ділянці висипки, які з’явилися після переохолодження.Об’єктивно:на шкірі нижньої губи виявляється вогнище округлої форми, в діаметрі до 1см, набрякле, у вогнищі враження наявні  щільно згруповані везикули. Який найбільш імовірний діагноз? 
+Простий герпес  
-Імпетиго _  
-Дерматит_  
-Туберкульоз шкіри   
-Псоріаз    

#До акушерки ФАПу  звернулася хвора, 28 років, зі скаргами на висипку і свербіж в ділянці висипки, який посилються ввечері і вночі. Об’єктивно:на шкірі бокових поверхнях пальців  кистей рук, живота і стегон виявляється велика кількість точкових, попарного розташованих, червоного кольору папул, розчухи. Який найбільш імовірний діагноз? 
+Короста  
-Дерматит_  
-Мікроспорія_  
-Червоний вовчак   
-Кропив’янка  

#Пацієнтці 40 років, яка має патологію шкіри правої гомілки, встановлений  діагноз: 
піодермії. Який з морфологічних елементів поліморфної висипки є характерним?
+Гноячок    
-Вузлик  
-Пляма  
-Ерозія  
-Пухирець  

#Хвора звернулась на ФАП зі скаргами на сильний свербіж у ділянці правого передпліччя і кисті, які виникли зразу після того,я к хвора використовувала порошок для прання “ЛОСК”.  Об’єктивно: шкіра кісті і передпліччя гіперемована, набрякла, папульозні і везикульозні висипи.  Для якого ураження це характерно?
+Алергічно-контактний дерматит  
-Псоріаз  
-Нейродерміт  
-Токсидермія  
-Піодермія  

#Пацієнтка 25 р. скаржиться на появу сверблячки, особливо вночі протягом 3-х днів. При огляді: на шкірі пальців (бокових поверхнях, міжпальцевих складках), передньої поверхні пахових ямок, на животі, сідницях, внутрішній поверхні стегон, на молочних залозах чисельні попарно розміщені папуло-везикули,  екскоріації кров’яністі кірочки. Для якого 
	захворювання це характерно?
+Короста  
-Алергічний дерматит  
-Екзема  
-Атопічний дерматит  
-Еритразма  

#У пациентки О., 23 лет, после родов путём кесарева сечения, появились высыпания в 
	углах рта, сопровождающиеся незначительным зудом, болезненностью при открывании рта. Обьективно: в углах рта на фоне гиперемии  обнаружены мелкие фликтены и эрозии. Какое заболевание должна заподозрить акушерка?  
+Стрептодермия  
-Кандидоз  
-Красная волчанка  
-Герпес простой  
-Красный плоский лишай  

#Беременная А., 23 лет, срок беременности 12-13 недель, выявлена при 	вассерманизации в женской консультации. РВ ++++. Титр 1/5 двухкратно, РИТ и РИФ 
	отрицательные. Муж обследован, здоров. Внебрачные связи оба категорически 
	отрицают. Какова тактика в отношении данной беременной?  
+Клинико-серологический контроль  
-Противосифилитическое лечение  
-Снять с учёта и контроля  
-Искусственно прервать беременность  
-Превентивное лечение  

#У пациентки Л. 19 лет во время осмотра в гинекологическом отделении обнаружен очаг поражения на коже рук в виде отека, множественных пузырьков с серозным содержимым, эрозий, мокнутием. Какую форму для местного лечения необходимо 
	назначить пациентке?  
+Раствор в виде примочек  
-Взбалтываемая взвесь  
-Мазь  
-Пасту  
-Присыпку  


#Акушерка наблюдает беременную, которая страдает псориазом. Какую консультацію порекомендует акушерка?  
+Генетика  
-Окулиста  
-Невропатолога  
-Венеролога  
-Онколога  

#Акушерка обнаружила у беременной псориатическую сыпь. Какие вторичные элементы 
	сыпи выявила акушерка на папулах?  
+Чешуйки  
-Корки  
-Рубцы  
-Язвы  
-Трещины  

#У пацієнтки О., 23 роки, після пологів шляхом кесаревого розти_ну з'явився висип на обличчі та тулубі. Об'єктивно: еритематозні вогнища ураження на спинці носа і вилицях у формі метелика, спині, підвищення температури тіла. В післяопераційний періодпацієнка отримувала цефалоспорини. ЗАК: ШОЕ — 36 мм/год. Клінічна картина 
характерна для:    
+Системного червоного вовчаку   
-Кропив'янки;   
-Системної склеродермії   
-Токсикодермії   
-Геморагічного васкуліту   

#Пацієнтка III., ЗО років, звернулася до лікаря зі скаргами на поя_ву висипу на тулубі. Під час огляду на тлі незміненої шкіри бокових поверхонь тулуба виявлено дрібні вузлики рожевого кольору, які, зі слів пацієнтки, не супроводжуються суб'єктивними відчуттями. Зазначена клінічна картина характерна для:    
+Сифілісу вторинного   
-Псоріазу;   
-Рожевого лишаю   
-Сифілісу первинного;   
-Червоного плоского лишаю.   


#У пацієнтки О., 20 років, встановлено діагноз: трихомоніаз. Виберіть найкращу 
	комбінацію препаратів загальної дії для лікування хворої:    
+		*Препарати групи тинідазолу + антибактеріальні препарати групи тетрацикліну + протигрибкові препарати;   
-Препарати групи пеніциліну + імуностимулятори + протигрибкові препарати;   
-Препарати групи тинідазолу + протигрибкові препарати;   
-Препарати групи тетрацикліну + протигрибкові препарати;   
-Цефалоспорини + препарати групи тинідазолу + противірусні препарати.   

#Вагітна, 27 років, знаходиться на диспансерному обліку після лікування гонореї. В пологовому будинку народила доношеного хлопчика вагою 4 кг. Яка тактика профілактики гонобленореї у новонароджених?   
+	Обробка очною 1\% еритроміциновою або тетрацикліновою маззю   
-Фізіологічним розчином                                        
-Розчином гідрокортизона                        
-2 \% розчином борної кислоти  
- Розчином риванолу                                            

#Дитині 5 років поставлено діагноз мікроспорія гладкої шкіри. Основне джерело 
	зараження при мікроспорії.   
+	Кішки, собаки  
-Велика рогата худоба  
-Заражена людина  
-Комахи   
-Свині , гризуни    


#При виявленні лікувально-профілактичним закладом корости, педикульозу, грибкових 
	захворювань епідвідділ СЕС отримує повідомлення за формою   
+	Форма 089-2/о                    
-Форма 030/о                            
-Форма 25-ю                       
-Форма 060/о                                          
-Форма 3                                     

#До вас звернувся сусід 25 років зі скаргами на ерозію на головці статевого члена , яка 
	безболісна. Ви порекомендували звернутися до лікаря і запропонували   
+	Примочки з фізрозчином          
-Обробити розчином фурациліну          
-Обробити розчином йоду           
-Ванночки з розчином марганцевокислого калію          
-Накладання синтоміцинової емульсії          

#У жінки під молочними залозами кандидоз. Які методи обстеження проводяться для 
	підтвердження діагнозу?  
+	Збирання лусочок з ураженої поверхні  
-Біопсія молочної залози  
-Клінічний аналіз крові  
-Рентгенографія  
-Коагулограма   
6.0. Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка
	1
	У вагітної нефропатія другої половини вагітності. Яка дієта доцільна при даній патології:   
+	7   
-10   
-11   
-9   
-8   

#Який із методів дослідження не відноситься до ендоскопічних:   
+	Іригоскопія   
-Цистоскопія   
-Бронхоскопія   
-Ректороманоскопія   
-Колоноскопія   

#До стаціонару на лікування поступає вагітна з терміном вагітності 18 тижнів. Який 
	документ повинна заповнити акушерка?   
+	Медична картка стаціонарного хворого   
-Історія пологів   
-Обмінна кара вагітності   
-Статистичний талон   
-Листок лікарських призначень   

#Акушерка проводить туалет статевих органів породіллі. Який із розчинів вона 
	використає?    
+	Розчин калію перманганату 1:1000   
-70\% на тилового спирту   
-0,2 розчину дезактину   
-3\% розчин пероксиду водню   
-0,2\% розчину хлораміну   

#Ослабленої пацієнтки відмічається блідість шкіри, холодний і липкий піт, зіниці 
	розширені, артеріальний тиск різко знижений, свідомість збережена. Що сталося з пацієнткою?   
+	Колапс   
-Брадикардія   
-Непритомність   
-Анафілактичний шок   
-Артеріальна гіпотензія   

#Назвіть режим стерилізації медичного інструментарію повітряним методом   
+	1800 – 60хв   
-1800 – 30хв   
-1600 – 130хв   
-1800 – 45хв   
-1600 – 60хв   

#У пацієнтки із післяпологовим станом протягом тижня відмічались добові коливання  
	температури в межах 4-5 0С . Визначте тип гарячки.   
+	Гектична   
-Постійна   
-Хвилеподібна   
-Поворотна  
-Інтормітуюча  

#Для якого типу дихання характерні тривалі паузи (до 1 хв.) на фоні рівномірного глибоко дихання?      
+	Біота   
-Експіраторна задишка   
-Тахіпноз   
-Чейна – Стокса   
-Куссмаулія   

#У приймальне відділення поступила вагітна з педикольозом. Який дезінсекційних 
	заходів боротьби ви застосуєте?   
+	Механічний метод   
-Карбофоз   
-Мильно-сольвентова емульсія   
-Бензилбензоат   
-Оцтова кислота   

#Після введненя  антибіотика пацієнтка скаржиться на свербіж в місці ін’єкції. Об’єктивно: набряк, почервоніння. Що з пацієнткою?   
+	Алергічна реакція   
-Медикаминтозна емболія   
-Інфільтрат   
-Некроз тканин   
-Пірогенна реакція   

#В пацієнтки, яка знаходиться на ліжковому режимі, спостерігається стійка гіперемія на 
	сідницях, яка не зникає після закінчення впливу тиску, шкіра ціла. Дайте оцінку 
	пролежня:   
+	І ступінь утворення пролежня   
-ІІ ступінь утворення пролежня   
-Перша ознака поява пролежня   
-ІV ступінь утворення пролежня   
-ІІІ ступінь утворення пролежня   

#За наявності в пацієнта алергічних реакцій для стимуляції секреції шлунка необхідно 
	призначити такий засіб:   
+	Пентагастрин   
-Пиво   
-Гістамін   
-Кофеїн  
-Магнію сульфат   

#Акушерка жіночої консультації роз’яснює жінці правила вимірювання базальної 
	температури. На яку довжину треба ввести термометр в пряму кишку?  
+3 – 4 см  
-5 – 6 см  
-7 – 8 см  
-1 – 2 см  
-4 - 5 см  

#В пологовому будинку знаходиться жінка після кесарського розтину на ліжковому 
	режимі. Одягати сорочку пацієнтці треба в такій послідовності:  
+Одягати спочатку на руки, потім на голову  
-Одягати спочатку на голову, потім на руки  
-По бажанню пацієнтки  
-Як зручніше медперсоналу  
-Одночасне одягання рук і голови  

#В гінекологічному відділенні знаходиться жінка після операції з приводу позаматкової 
	вагітності. Що необхідно покласти на післяопераційну рану:  
+Пузир з льодом  
-Холодний компрес  
-Холодну примочку  
-Грілку  
-Сухе тепло  

#Роділлі після пологів акушерка приклала на живіт міхур з льодом. Через який час вона 
	повинна його зняти:  
+Через 20 – 30 хв.  
-Через 10 – 15 хв.  
-Через годину  
-Доти, поки не розтане лід  
-Через 5 – 10 хв.  

#У роділлі О.,25 років, після кесарського розтину виникла затримка сечі понад 6 годин. 
	Які заходи слід застосувати у першу чергу?         
+Рефлекторно викликати акт сечовиділення.  
-Промити  сечовий міху  
-Ввести лікарські засоби у сечовий міху  
-Поставити гірчичники на гомілки.  
-Поставити холодний компрес на гомілки.  

#Ви акушерка ФАПу, вночі Вас покликали да пацієнтки, яка скаржилась на чуття нестачі 
	повітря, задишку. При обстеженні: жінка вагітна, положення сидяче, опираючись руками 
	на стілець. Для надання невідкладної допомоги  Ви введете 5 мл 2\% розчину еуфіліну:  
+Внутрішньовенно  
-Внутрішньом?язово   
-Внутрішньоартеріально   
-Підшкірно   
-Внутрішньошкірно   

#Акушерка жіночої консультації пояснює вагітній жінці, що зранку, після ретельного 
	туалету зовнішніх статевих органів, збирається 50мл середньої порції сечі в чисту, суху 
	банку для дослідження:  
+Сечі за Нечипоренко  
-Сечі на цукор   
-Сечі на амілазу  
-За методом Зимницького  
-За методом Амбурже  

#Пацієнтці, яка знаходиться на збереженні вагітності у гінекологічному  відділенні  з 
	діагнозом “загроза переривання вагітності”, лікар призначив проведення проби за 
	Зимницьким. Акушерка пояснює, що мета дослідження:   
+Дослідження видільної і концентраційної здатності нирок  
-Визначення кількості формених елементів в осаді сечі  
-Визначення амілази   
-Визначення цукру в сечі   
-Визначення добового діурезу  

#Ви акушерка пологового  будинку. У породіллі А. супутнє заворювання цукровий діабет. Їй 
	призначено введення 20 одиниць інсуліну. У вас флакони  по 100 одиниць інсуліну в 1 
	мл. Скільки мл інсуліну необхідно набрати в шприц 2 мл?  
+0,2 мл  
-0,5 мл  
-0,4 мл  
-1мл   
-2 мл   

#Ви акушерка гінегологічного відділення. Хворій М. після операції з приводу фіброміоми 
	матки призначено підшкірне введення 1 мл 1\% розчину промедолу. В якому документі 
	Ви відмітите введення лікарського препарату?  
+Журналі обліку наркотичних лікарських засобів  
-Журналі передачі чергування    
-Стаціонарному журналі  
-Медичній карті стаціонарного хворого   
-Журналі поступаючих хворих  

#У породіллі, після ускладнених пологів, в післяопераційному періоді виник закреп. Лікар призначив пацієнтці олійну клізму. Яку кількість розчину та його температуру застосує акушерка ?  
+150 – 200мл, 37 – 38 *С  
-50 – 100мл, 40 – 42*С  
-100 – 150мл, 30 – 35*С  
-150мл, 34 – 35*С  
-500мл, 20 –30*С  

#Породілля не може здійснити акт сечовиділення протягом 12 годин. Рефлекторні дії не дали бажаного єфекту. Яку першочергову допомогу необхідно надати жінці?  
+Здійснити катетеризацію сечового міхура  
-Покласти грілку на низ живота  
-Дати тепле питво  
-Ввести постійний катетер  
-Ввести спазмолітики  

#Під час огляду вагітної, акушерка виявила у жінки педикульоз. Який засіб необхідно 
	застосувати для проведення обробки?  
+	0,25 \% емульсія декрезилу  
-Шампунь “Педикулін”  
-Лосьйон “Ланцид”  
-Мило К  
-0,15 \% емульсія карбофосу  

#Під час приймання пологів у око акушерці потрапила навколоплідна вода. Які подальші дії акушерки?:  
+	Промити око водопровідною водою [чистими руками] і закрапати 30 \% розчином сульфацілу-натрію.  
-Закрапати око 2 \% розчином борної кислоти  
-Промити око великою кількістю дистильованої води  
-Промити око блідо-рожевим розчином калію перманганату  
-Закрапати око водопровідною водою з милом  

#Акушерка полового залу розпочала використовувати в своїй роботі стерильну білизну з бікса. Який максимальний термін використання вмісту даної стерилізаційної коробки?  
+	24 години  
-12 годин  
-2 години  
-6 години  
-48 годин  

#Жінці необхідно здійснити туалет зовнішніх статевих органів. Який інструмент повинна 
	підготувати акушерка?  
+	Корнцанг  
-Голкоутримувач  
-Затискач Кохера  
-Цапки для білизни  
-Жолобоподібний зонд  

#Яку дієту необхідно призначити вагітній з нефропатією ІІ половини вагітності:  
+	Дієта № 7   
-Дієта № 4  
-Дієта № 5  
-Дієта № 9  
-Дієта № 10  

#Хворій гінекологічного відділення лікар призначив ректальне вимірювання температури вранці та ввечері. Протягом якого часу акушерка повинна виміряти температуру 
	ректально:  
+	5 хв.  
-2 хв.  
-7 хв.  
-10 хв.  
-15 хв.  

#Після вимірювання температури хворим, акушерка здійснює дезінфекцію медичних 
	термометрів. Який дезінфікуючий розчин використовує акушерка:  
+	0,5 \% хлорантоїн  
-1 \% розчин хлорного вапна  
-6 \% розчин перекису водню  
-3 \% хлораміну  
-0,5 \% хлоргекседин  

#Хворій гінекологічного відділення лікар призначив щогодини визначати пульс і 
	доповідати результат. Які властивості пульсу повинна визначити акушерка:  
+	Частоту, ритм, наповнення, напруження  
-Частоту, напруження, висоту  
-Пульсові коливання, наповнення  
-Ритм, швидкість, висоту,  
-Швидкість, наповнення  

#Породіллі одразу після пологів акушерка приклала на низ живота міхур з льодом. Через який час вона повинна його зняти?  
+	Через 30 хв.  
-Доки, поки не розтане лід.  
-Через 10 хв.  
-Через годину  
-Через 20 хв.  

#Артеріальна гіпертензія – артеріальний тиск, який перевищує:  
+	140/90 мм. рт. ст.  
-100/50 мм. рт. ст.  
-110/60 мм. рт. ст.  
-120/70 мм. рт. ст.  
-130/80 мм. рт. ст.  

#Вагітній з набряками лікар призначив визначення водного балансу. Для цього акушерці необхідно врахувати:  
+	Кількість вживаної рідини й виділеної сечі за добу  
-Кількість виділеної сечі за добу  
-Кількість виділеної сечі за день  
-Кількість виділеної сечі за ніч  
-Кількість виділеної сечі за кожні 3 години  

#Хворій на цукровий діабет потрібно ввести за допомогою шприца ємкістю 2 мл 24 МО 
	інсуліну [1 мл. інсуліну містить 40 МО]. Скільки інсуліну необхідно набрати в шприц:  
+	0,6 мл  
-0,1 мл  
-0,2 мл  
-0,3 мл  
-0,5 мл  

#Під час огляду вагітної, акушерка виявила у жінки педикульоз. Який засіб необхідно 
	застосувати для проведення обробки?  
+	0,25 \% емульсія декрезилу  
-Шампунь “Педикулін”  
-Лосьйон “Ланцид”  
-Мило К  
-0,15 \% емульсія карбофосу  

#Під час приймання пологів у око акушерці потрапила навколоплідна вода. Які подальші дії акушерки?:  
+	Промити око водопровідною водою [чистими руками] і закрапати 30 \% розчином сульфацілу-натрію.  
-Закрапати око 2 \% розчином борної кислоти  
-Промити око великою кількістю дистильованої води  
-Промити око блідо-рожевим розчином калію перманганату  
-Закрапати око водопровідною водою з милом  

#Акушерка полового залу розпочала використовувати в своїй роботі стерильну білизну з бікса. Який максимальний термін використання вмісту даної стерилізаційної коробки?  
+	24 години  
-12 годин  
-2 години  
-6 години  
-48 годин  

#Жінці необхідно здійснити туалет зовнішніх статевих органів. Який інструмент повинна 
	підготувати акушерка?  
+	Корнцанг  
-Голкоутримувач  
-Затискач Кохера  
-Цапки для білизни  
-Жолобоподібний зонд  

#Яку дієту необхідно призначити вагітній з нефропатією ІІ половини вагітності:  
+	Дієта № 7   
-Дієта № 4  
-Дієта № 5  
-Дієта № 9  
-Дієта № 10  

#Хворій гінекологічного відділення лікар призначив ректальне вимірювання температури 
	вранці та ввечері. Протягом якого часу акушерка повинна виміряти температуру 
	ректально:  
+	5 хв.  
-2 хв.  
-7 хв.  
-10 хв.  
-15 хв.  

#Після вимірювання температури хворим, акушерка здійснює дезінфекцію медичних 
	термометрів. Який дезінфікуючий розчин використовує акушерка:  
+	0,5 \% хлорантоїн  
-1 \% розчин хлорного вапна  
-6 \% розчин перекису водню  
-3 \% хлораміну  
-0,5 \% хлоргекседин  

#Хворій гінекологічного відділення лікар призначив щогодини визначати пульс і 
	доповідати результат. Які властивості пульсу повинна визначити акушерка:  
+	Частоту, ритм, наповнення, напруження  
-Частоту, напруження, висоту  
-Пульсові коливання, наповнення  
-Ритм, швидкість, висоту,  
-Швидкість, наповнення  

#Породіллі одразу після пологів акушерка приклала на низ живота міхур з льодом. Через який час вона повинна його зняти?  
+	Через 30 хв.  
-Доки, поки не розтане лід.  
-Через 10 хв.  
-Через годину  
-Через 20 хв.  
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	Артеріальна гіпертензія – артеріальний тиск, який перевищує:  
+	140/90 мм. рт. ст.  
-100/50 мм. рт. ст.  
-110/60 мм. рт. ст.  
-120/70 мм. рт. ст.  
-130/80 мм. рт. ст.  

#Вагітній з набряками лікар призначив визначення водного балансу. Для цього акушерці необхідно врахувати:  
+	Кількість вживаної рідини й виділеної сечі за добу  
-Кількість виділеної сечі за добу  
-Кількість виділеної сечі за день  
-Кількість виділеної сечі за ніч  
-Кількість виділеної сечі за кожні 3 години  

#Під час огляду вагітної, акушерка виявила у жінки педикульоз. Який засіб необхідно 
	застосувати для проведення обробки?  
+	0,25 \% емульсія декрезилу  
-Шампунь “Педикулін”  
-Лосьйон “Ланцид”  
-Мило К  
-0,15 \% емульсія карбофосу  

#Породіллі призначено промивання сечового міхура. Скільки дезінфікуючого розчину 
	повинна ввести акушерка під час промивання?  
+	200-300 мл  
-400-500 мл  
-50-100 мл  
-500-600 мл  
-900-100 мл  

#В приймальне відділення лікарні прибула вагітна С. для планової госпіталізації. 
	Пацієнтка потребує санітарної обробки. Який спосіб необхідно обрати?   
+	Повну (душ)  
-Повну (гігієнічна ванна)  
-Часткову (обтирання)  
-Спеціальну  
-Відмова від санітарної обробки  

#Акушерка аналізує результати дослідження сечі пацієнтки М. за методом Аддіса-Каковського. Яка кількість формених елементів виділяється за добу у здорової людини?  
+	Єритроцитів 1*106, лейкоцитів 2*106, циліндрів 2*104  
-Єритроцитів 1*106, лейкоцитів 2000, циліндрів 2*104  
-Єритроцитів 1*106, лейкоцитів 2*106, циліндрів 1*104  
-Єритроцитів 1*105, лейкоцитів 2*105, циліндрів 2*104  
-Єритроцитів 1*105, лейкоцитів 2*106, циліндрів 2*104  

#Підчас внутрішньовенної ін’єкції акушерка випадково ввела 10\% розчин хлористого 
	кальцію під шкіру. Які подальші дії акушерки?  
+	Припинити введення, обколоти місце ін’єкції 25\% розчином сульфату магнію  
-Накласти джгут вище місця ін’єкції  
-В місце ін’єкції ввести 9\% розчин натрію хлориду 50-8 мл.  
-Покласти міхур з льодом  
-Продовжити введення 10\% розчину кальцію хлориду  

#Метод дезінфекції, який включає в себе використання дії високих і низьких температур, променевих засобів та механічний вплив називається:  
+Фізичний  
-Хімічний  
-Механічний  
-Спеціальний  
-Загальний  

#Для якого рентгенологічного дослідження готують контрастну суміш, яка складається із сульфату барію (із розрахунку 400г порошку на1,6л води) і 10г таніну?  
+Іригоскопії  
-Урографії  
-Холецистографії  
-Бронхографії  
-Рентгенографії шлунка  

#При проведенні санітарного оброблення хворих на педикульоз потрібно користуватись наказом МОЗ України від 28.07.1994р. “Про організацію та проведення заходів по 
	боротьбі з педикульозом” за №:  
+38  
-120  
-365  
-408  
-720  

#Для дослідження взяту спинномозкову рідину в пробірці вкладають в контейнер і 
негайно відправляють в лабораторію в кількості:  
+2-4мл  
-0,5-1,5мл  
-5-6мл  
-6-8мл  
-8-10мл  

#Окремо в скількох примірниках старша акушерка виписує готові, екстемпоральні 
	лікарські форми, перев’язувальний матеріал та предмети догляду за хворими?   
+в трьох  
-в одному  
-в двох  
-в чотирьох  
-в п’яти  

#При роздачі ліків, акушерка порадила пацієнтці препарати ацетилсаліцилової кислоти і йодумісні препарати запивати: :  
+молоком  
-перевареною водою  
-слабким сольовим розчином  
-гранатовим соком  
-підсолодженою водою  

#Перед введенням гепарину акушерка за 15-20хв перед ін’єкцією приклала холод до 
	місця уколу (у ділянці живота), щоб:   
+знизити ймовірність утворення синців у ділянці ін’єкції  
-попередити алергічну реакцію  
-уникнути післяін’єкційного інфільтрату  
-зменшити больові відчуття  
-заспокоїти пацієнтку  

#Протипоказаннями до кровопускання є все, крім:  
+тяжких отруєнь та інтоксикації  
-значного зниження артеріального тиску  
-недокрів’я  
-шоку  
-колапсу  

#В якій кількості закрапують в око розчин антибіотика другого розведення для 
	проведення кон’юктивальної проби:  
+1-2 краплі  
-3-4 краплі  
-4-5 краплі  
-5-6 крапель  
-6-8 крапель  

#Для дослідження калу на приховану кров за допомогою шпателя відбирають для 
	дослідження з різних місць випорожнень:  
+5-10г калу  
-1-3г калу  
-3-4г калу  
-11-15г калу  
-15-20г калу  

#Перед набиранням олійних розчинів у шприц, ампули з лікам акушерка підігріває на водяній бані до температури:  
+34-35? С  
-18-20? С  
-20-25? С  
-25-30? С  
-37-38? С  


#Для додаткового знезараження повітря та оснащення в асептичних приміщеннях 
використовують:   
+	Лампи УФО  
-Лампа - солюкс  
-Аерозолі  
-Лампу Мініна  
-Лампу – інфраруж  

#Для приготування 1 л 0,5 \% розчину хлораміну необхідно взяти сухої речовини  
+	5 г  
-10 г  
-15 г   
-20 г  
-50 г  

#Зазначте тривалість стерилізації під тиском 2 атм при температурі 130 гр С  
+	20 хв  
-15 хв  
-45 хв  
-60 хв  
-120 хв  

#У пацієнтки віком 72 роки хронічна некомпенсована серцево – судинна недостатність. 
	Як визначити водний баланс?  
+	Співвідношення вжитою та виділеною сечею рідини  
-Кількість введеної рідини за добу  
-Кількість виведеної сечі за добу  
-Співвідношення денного та нічного діурезу  
-Межу маси тіла вранці та ввечері  

#У приймальне відділення доправленно пацієнта з блюванням кавовою гущею. Хворого необхідно транспортувати у відділення:   
+	На каталці - ношах  
-На кріслі – каталці  
-Ліфтом  
-Сомостійною ходою  
-Пішки з медсестрою  

#При виникненні кровохаркання хворому надають положення:  
+	Напівсидяче  
-Лежаче  
-Лежаче на правому боці  
-Лежаче на лівому боці  
-Лежаче на спині  

#Які дезінфікуючі розчини використовують для вологого прибирання у пологових 
	будинках?   
+6\% розчин перекису водню з 0,5\% розчин мийного засобу  
-0,5\% Хлорного вапна  
-10\%  Хлорного вапна  
-1\%  Хлораміну   
-0,15\% Хлораміну  

#Що потрібно включити у раціон харчування для вагітних із залізодефіцитною анемією?   
+Велику кількість яблук, гранатів, легко обсмажену печінку  
-Картоплю, огірки, цибулю  
-Велику кількість бананів  
-М'ясо жирних сортів   
-Терту моркву  

#Як часто потрібно проводити генеральне прибирання у палатах  новонароджених 
	пологового будинку?   
+Через кожні 3 дні  
-1 раз на тиждень  
-Кожен день  
-2 рази на тиждень   
-Через кожні 5 днів  

#Як часто слід проводити генеральне прибирання у пологовому будинку в індивідуальних 
	пологових залах?   
+Що разу після пологів  
-1 раз на тиждень  
-2 рази на тиждень  
-1 раз на 3 дні  
-2 рази на добу  

#Як часто слід проводити вологе прибирання палат у пологовому будинку?   
+По мірі необхідності, але не менше ніж 2 рази у день  
-Щоденно  
-По мірі необхідності  
-1 раз на тиждень   
-3 рази на тиждень  

#При педикульозі  вагітних та дітей до 5 років використовують всі розчини крім:   
+0,15\% водно-емульсійний розчин карбофосу  
-Мильно-порошкова емульсія  
-5\% борна мазь + 0,25\% емульсія дикрезилу+ 10\% розчин оцтової кислоти  
-4\% розчин соди+ 10\% розчин оцтової кислоти  
-0,5\% розчин метилацетафосу  

#Яку пробу не проводять на залишки крові:   
+Фенолфталеїнову  
-Ортотолуїдинову  
-Бензидинову  
-Амідопиринову  
-Азопірамову  

#Для  загального дослідження сечі необхідно взяти:   
+100-200 мл. сечі  
-5-10 мл. сечі  
-За добу  
-15-20 мл. сечі  
-30-50 мл. сечі  

#Ядуха це:   
+Різко виражена задишка  
-Поверхневе дихання  
-Патологічне дихання  
-Глибоке дихання  
-Періодичні паузи на фоні глибокого  дихання  

#Поштовхоподібні коливання стінок артерій, які обумовленні викидом крові в артеріальну 
	систему і зміною в ній тиску – це?   
+Артеріальний пульс  
-Артеріальний тиск  
-Пульсовий тиск  
-Підвищений пульс  
-Підвищений тиск  

#На яких артеріях частіше всього визначають пульс?   
+Променевій  
-Скроновій  
-Сонній  
-Тилі  стопи  
-Тилі кісті  

#Сеча по Зімницькому збирається:   
+За добу  
-За 3 години  
-За 10 годин  
-За 12 годин  
-Вранці, після сну  

#Пацієнтці Н., призначено катетеризацію сечового міхура м'яким катетером. Назвіть 
	найбільш часте ускладнення при проведенні катетеризації сечового міхура:  
+Занесення інфекції у сечовивідні шляхи  
-Гематурія  
-Розрив уретри   
-Обтурація сечовиводного каналу  
-Поява алергійної реакції  

#Назвіть метод стерилізації гумових катетерів багаторазового використання.  
+Паровий метод  
-Кип’ятіння  
-Хімічний метод  
-Повітряний метод  
-Іонізуюче опромінення  

#Назвіть температуру стерилізації медичного інструментарію в сухожаровій шафі  
+1800  
-1400  
-1200  
-1100  
-1000  

#Пацієнтці К. лікар призначив лікувальну клізму з 50мл обліпихової олії. Що потрібно 
	зробити перед даною маніпуляцією?    
+Очисну клізму  
-Краплинну клізму  
-Гіпертонічну клізму    
-Сифонну клізму  
-Олійну клізму  

#Пацієнтці призначено введення цефтріаксону по 300 000 ОД. У флаконі 500 000 ОД. Як виконати розведення антибіотика?    
+ввести у флакон 5мл розчинника, набрати в шприц 3мл розчину    
-ввести у флакон 10 мл розчинника, набрати в шприц 7 мл розчину    
-ввести у флакон 10 мл розчинника, набрати в шприц 6 мл розчину     
-ввести у флакон 10 мл розчинника, набрати в шприц 5 мл розчину    
-ввести у флакон 5 мл розчинника, набрати в шприц 4 мл розчину    

#Який метод дослідження сечі використовують для визначення концентраційної і 
	фільтраційної здатності нирок?     
+За Зимницьким  
-За Нечипоренко  
-За Аддіс-Каковським  
-За Амбурже  
-Аналіз сечі на діастазу  

#Пацієнтка після проби на чутливість до антибіотика поскаржилася на свербіння шкіри, нудоту, запаморочення. Зміни яких показників при обстеженні пацієнта будуть 
	вирішальними щодо виклику лікаря?    
+Зниження АТ  
-Зниження t° тіла  
-Почервоніння шкіри  
-Блідість шкіри   
-Тахіпное  

#Назвіть розчин, який можна використати для розведення антибіотику для постановки 
	діагностичної проби на індивідуальну чутливість:    
+0,9\% розчин натрію хлориду    
-0,25\% розчин новокаїну    
-0,5\% розчин новокаїну    
-2\% розчин новокаїну    
-40\% розчин глюкози    

#Яку пробу необхідно провести при проведенні контролю якості передстерилізаційної обробки для виявлення залишків миючого розчину?  
+Фенолфталеїнову    
-Бензидинову  
-Азопірамову  
-Амідопіринову  
-Ортотолуїдинову  

#Пацієнтка з цукровим діабетом І типу тривалий час вводить собі інсулін тільки в зовнішню поверхню стегна. Яке ускладнення може виникнути?  
+Ліподистрофія  
-Алергічна реакція  
-Некроз тканини   
-Тромбофлебіт  
-Інфільтрат    

#Після проведеної внутрішньовенної інфузії на місці венепункції утворилася гематома. Що є найбільш вірогідною причиною цього ускладнення?     
+Прокол обох стінок вени  
-Алергічна реакція     
-Ушкодження нервового стовбура     
-Прокол м’язів     
-Дуже щільно накладений джгут     

#Пацієнтка Р., через дві доби після проведеної операції скаржиться на біль в животі, здуття, не відходження газів. Яке втручання необхідно здійснити на даному етапі?  
+Ввести газовідвідну трубку  
-Ввести спазмолітики  
-Покласти міхур з льодом на живіт    
-Ввести знеболюючі    
-Прикласти грілку  

#Вагітній, яка страждає на хронічний холецистит, призначено дієту № 5. Як акушерка повинна пояснити жінці та її родичам мету цієї дієти?  
+Хімічне щадіння печінки в умовах повноцінного харчування, покращення 
	жовчовиділення  
-Підтримання загальних сил організму і підвищення його опірності   
-Нормалізація обміну  речовин, покращення кровообігу  
-Забезпечення фізіологічно повноцінного харчування    
-Покращення виведення із організму продуктів обміну речовин    

#При дослідженні пульсу у вагітної жінки, акушерка визначила, що частота пульсу складає 
	50 ударів за хвилину. Як оцінити таку частоту пульсу?  
+Брадикардія  
-Аритмія  
-Тахікардія    
-Пароксизмальна тахікардія  
-Ниткоподібний  

#Пацієнтці Д., яка лікується з приводу хронічного гастриту, призначена дієта №1. Яка мета даної дієти?  
+Обмеження механічного і хімічного подразнення слизової оболонки травного каналу  
-Нормалізація секретної та моторної функції кишечнику  
-Нормалізація обміну пуринів    
-Зменшення набряків  
-Покращення кровообігу  


#Акушерка проводить санітарну обробку вагітній жінці з педикульозом. Який 
протипедикульозний засіб  можна використати в даній ситуації?  
+5\% борну мазь  
-0,15 \% водно-емульсійний р-н карбофосу  
-1\% р-н хлораміну  
-5\% р-н перманганату калію  
-30\% р-н оцтової кислоти  

#Акушерка, здійснючи догляд за породіллями, повинна дотримуватись 
	лікувально-охоронного режиму. Який із наведених заходів є його елементом?  
+Дотримання тиші  
-Прибирання приміщень  
-Дієтичне харчування  
-Виконання призначень лікаря  
-Провітрювання палат  

#Якою повинна бути температура повітря у палатах полового відділення для породіль?  
+21-22°С  
-16-18°С  
-27-29°С  
-30-32°С  
-14-16°С  

#Породіллі лікар призначив олійну клізму. Яку кількість олії  повинна ввести акушерка?  
+100-150 мл  
-10-15  мл  
-300-400 мл  
-2-3 мл  
-250-300 мл  

#Акушерка проводить контроль якості перед- стерилізаційної очистки інструментів. З якою метою вона проводить фенолфталеїнову пробу?  
+Для виявлення залишків миючого засобу  
-Для виявлення залишків крові  
-Для виявлення дезінфікуючого засобу  
-Для оцінки придатності інструментів до використання  
-Для оцінки правильності проведення автоклавування  


#Внаслідок проведеної акушеркою внутрішньом‘язевої ін.‘єкції  породіллі у місці  ін.‘єкції з‘явилась сильна біль, яка віддає в стегновий    і литковий м‘яз. Що є найбільш вірогідною причиною цього ускладнення?  
+Ушкодження нервового стовбура  
-Прокол м‘язів  
-Ушкодження окістя  
-Прокол вени   
-Утворення інфільтрату  

#Лікувальне харчування базується на трьох основних принципах. Що передбачає щадний режим  харчування?  
+Оберігання хворого органа чи системи органів від механічних, хімічних та термічних чинників.  
-Базується на зменшенні чи збільшенні в харчовому раціоні того чи іншого продукту.  
-У харчовий раціон вводять речовини, в яких організм відчуває нестачу.  
-Повноцінне постачання організму різними харчовими речовинами.  
-Дотримання режиму харчування  

#У приймальному відділенні пологового будинку в процесі приймання та санобробки у роділлі розпочалися потуги та  виникла кровотеча. Які першочергові дії акушерки?  
+Викликати чергового лікаря  
-Поставити очисну клізму  
-Зголити волосяний покрив із зовнішніх статевих органів  
-Застосувати міхур з льодом  
-Виміряти артеріальний тиск  


#У пологовому відділенні провели пологи у жінки 25 р. , яка хвора на СНІД. Яку 
дезінфекцію необхідно провести після виписування хворої?  
+Заключну  
-Профілактичну  
-Поточну   
-Вогнищеву  
-Осередкову  

#Акушерка провела туалет породіллі зі швами на промежині. Який розчин використає акушерка для догляду за швами?  
+1\% розчин діамантового зеленого  
-70\% розчин етилового спирту  
-2\% розчин борної кислоти    
-5\% розчин йоду   
-2\% розчин натрію гідрокарбонату    

#Акушерка проводить санітарну обробку роділлі, обтинаючи нігті на руках і ногах. Нігтьові ложа обробила 5\% розчином йоду. Як акушерка здійснить дезінфекцію ножиць після використання?  
+Занурить на 15 хв у 10\% р-н формаліну з наступним промиванням водопровідною 
водою  
-Протре двократно з інтервалом 15 хв  3\% р-ном пероксиду водню  
-Занурить на 45 хв в ізотонічний розчин натрію хлориду    
-Занурить на 15 хв у 30° р-н спирту   
-Занурить на 15 хв у 2\% р-н соди  

#Після ускладнених пологів акушерка за призначенням лікаря здійснює повторну 
	катетеризацію сечового міхура. Який розчин використає акушерка з метою профілактики цистіту у роділлі?  
+10 мл теплого розчину фурациліну  
-5 мл р-ну калію перманганату  
-10 мл 70°  етилового спирту  
-15 мл 2 \% р-ну натрію гідрокарбонату  
-10 мл 5\% р-ну борної кислоти  

#Жінці 32 років, яка знаходиться на лікуванні у гінекологічному відділенні було 
	призначено в/м 5мл 5\% р-ну кальцію глюконат. Під час повторного виконання 
	процедури, жінка поскаржилась на різкий, пекучий біль. Яка найбільш доцільна 
	лікувальна тактика акушерки в даному випадку?
+Припинити ін’єкцію і перевірити етикетку ампули з –під ліків  
-Ввести ліки і прикласти грілку  
-Зробити йодну сітку на місці ін’єкції  
-Місце ін’єкції обколоти 5\% р-ном новокаїну  
-Ввести ліки і виконати УФ-опромінення місця ін’єкції  

#В фельдшерсько-акушерський пункт звернулась жінка 25 років зі скаргами на біль, ущільнення в ділянці сідниць після курсу аутогемотерапії. Яке найбільш  вірогідне ускладнення виникло?
+Інфільтрат  
-Алергічна реакція  
-Тромбофлебіт  
-Абсцес  
-Некроз тканини   

#Жінці 28 років, акушерка за призначенням лікаря ввела роділлі з нефропатією в/м 5мл 
	25\% р-ну магнію сульфат. Що повинна далі зробити акушерка з використаним наказом? +Продезінфікувати, використовуючи правило двох ємкостей  
-У зібраному вигляді опустити в дез. розчин  
-Віддати старшій мед. сестрі  
-Передати в ЦСВ  
-Викинути в сміттєзбірник   

#Акушерці, під час приймання пологів, біоматеріал (навколоплідна вода) потрапив у око. Яка найбільш доцільна тактика акушерки?
+Промити око водопровідною водою (чистими руками) і закрапати 30\% р-ном 
	сульфацилу натрію  
-Промити око дистильованою водою  
-Закрапати око 2\% р-ном борної кислоти  
-Промити око ізотонічним р-ном натрію хлорид  
-Промити око блідо-рожевим р-ном калію перманганату  

#Акушерка виконала породіллі за призначенням лікаря пробу на індивідуальну чутливість 
	до антибіотика. Відповідний запис про негативний чи позитивний результат вона 
	записує:
+У листку лікарських призначень  
-На окремому аркуші  
-У листку спостережень  
-На титульну сторінку історії пологів  
-В амбулаторній картці   

#Жінці 25 років, яка знаходиться в пологовому будинку із загрозою внутрішньоутробної асфіксії плода призначено в/в введення 40\% р-ну глюкози + 5\% р-н аскорбінової кислоти 10мл. Які вени найчастіше використовуються для ін’єкції?
+Вени ліктьового згіну  
-Вени передпліччя  
-Вени нижніх кінцівок  
-Вени кістей  
-Вени голови  

#Акушерка ввела роділлі за призначенням лікаря в/м 5,0мл баралгіна. Використаний 
	шприц потрібно занурити в дез. розчин на:
+60хв.  
-40хв.  
-15хв.  
-20хв.  
-30хв.  

#Вагітній жінці, 32 років, хворій на цукровий діабет, лікарем-гінекологом був призначений аналіз  сечі на глюкозу. За який проміжок часу повинна зібрати сечу жінка:
+ За добу  
-За 12 годин  
-За 8 годин  
-Середню порцію сечі після ночі  
-За 10 годин  

#Вагітній жінці, 31 року, яка хворіє на неспецифічний виразковий коліт, лікарем 
	призначено аналіз калу на приховану кров. Які медикаменти потрібно виключити з 
	призначень перед збиранням калу на приховану кров?
+Які містять йод, бром, залізо  
-Які містять вітаміни групи В  
-Які містять вісмут, кальцій  
-Які містять кальцій, магній  
-Які містять бром, йод  

#Жінці, 42 років, хворій на гострий аднексит лікарем-гінекологом було призначено в/м 
	введення цефтріанола по 1.0 два рази на день. Перед введенням антибіотика 
	акушеркою була проведена в/ш проба на чутливість до лікарського засобу. Через який час потрібно оцінити результат даної проби?
+Через 20хв.  
-Через 30хв.  
-Через 1 год.  
-Через 3год.  
-Через добу  

#Акушерці під час забору крові на біохімічне дослідження кров потрапила у око. Які 
	подальші дії акушерки?
+Промити око водопровідною водою і закрапати 30\% розчином сульфацилу натрію  
-Промити дистильованою водою  
-Промити р-ном фурациліну 1:5000  
-Промити перекисом водню  
-Промити 5\% р-ном калію перманганату  

#Вагітна жінка, 36 років, строк вагітності 32 тижні, поступає в відділення патології вагітних з приводу нефропатії. Який з лабораторних методів дослідження нирок слід призначити вагітній, щоб дослідити концентраційну функцію нирок?
+За зимницьким  
-За нечипоренком  
-Проба за Аддісом-Коковським  
-За Амбурже  
-Проба Грегерсона  

#Коли збирають харкотиння для виявлення мікобактерії туберкульозу?
+Протягом 1-3 діб  
-В будь-який час  
-Одноразово натще вранці  
-За 3 години   
-За 10 годин  

#Яку пробу необхідно поставити після обробки шприців та голок з метою здійснення 
	контролю якості на залишки миючого засобу?
+Фенолфталеїнову пробу  
-Амідопіринову пробу  
-Азопірамову пробу  
-Пробу з Суданом-3  
-Бензидинову пробу  

#Скільки потрібно порошку хлораміну для приготування 1 літру 3\% розчину хлораміну?
+30 г  
-15 г  
-5 г  
-10 г  
-100 г  

#Яку максимальну кількість розчину можна вводити внутрішньом’язово за 1 раз?
+10 мл  
-20 мл  
-100 мл  
-2 мл  
-5 мл  

#Який наказ МОЗ України передбачає профілактику розповсюдження СНІДу?
+Наказ №120  
-Наказ №450  
-Наказ №460  
-Наказ №410  
-Наказ №408  

#Яке положення слід надати пацієнту, у якого розвинувся набряк легень після чергової гіпертонічної кризи?
+Напівсидяче положення у ліжку  
-Сидяче в кріслі  
-Горизонтальне на спині  
-З опущеним головним кінцем  
-На провому боці в ліжку  

#Які дії передбачає знезараження шприців та голок після їх використання?
+Занурення в 3\% розчин хлораміну на 1 годину  
-Обробку миючим засобом  
-Контроль якості обробки  
-Промивання в дистильованій воді  
-Промивання під проточною водою  

#Що означає „позитивна проба” на чутливість до антибіотика?
+Наявність алергічної реакції до антибіотика  
-Неефективність антибіотика при лікуванні  
-Висока ефективність дії антибіотика при лікуванні  
-Пряме показання до застосування антибіотика  
-Допустима ефективність антибіотиків при лікуванні  

#При яких станах хворого застосування міхура з льодом протипоказане?
+Перший період гарячки  
-Кровотеча  
-ІІ період гарячки  
-Травми в перші години  
-Після пологів в перші 2 години на надлобкову ділянку  

#Який термін часу затримки сечовиділення є показанням для катетеризації сечового 
	міхура?
+6-12 годин  
-9-15 годин  
-12-18 годин  
-12-24 години  
-3-6 годин  

#За допомогою якого метода дослідження визначається функціональна здатність нирок? +Зимницького  
-Амбурже  
-Нечипоренка  
-Аддіса-Каковського  
-На діастазу  

#Що входить в поняття дефіцит пульсу?
+Різниця між частотою серцевих скорочень та частотою пульсу  
-Сума частоти серцевих скорочень та частоти пульсу  
-Різниця між частотою пульсу та частотою серцевих скорочень   
-Різниця між частотою пульсу та частотою дихання  
-Сума частоти пульсу та частоти дихання  

#Яка дієта показана при захворюваннях серцево-судинної системи?
+Стіл №10  
-Стіл №5  
-Стіл №3  
-Стіл №7  
-Стіл №8  

#В приемном отделении родильного дома акушерка проводит обследование роженицы М.,28лет,–подсчитывает частоту дыхания. Какой должна быть в норме частота дыхания? 
+16-20 в минуту   
-12-16 в минуту    
-10-12 в минуту    
-20-24 в минуту    
-24-28 в минуту   

#В послеродовой палате акушерка проводит исследование пульса у родильницы К., 23 
	лет. Какие характеристики пульса она должна определить?  
+Ритм, частота, наполнение, напряжение   
-Частота, высота, наполнение    
-Величина, наполнение, напряжение   
-Ритм, скорость, высота    
-Напряжение, скорость, величина   

#В отделении патологии беременных находится на лечении пациентка Т., 32 лет, с диагнозом хронический пиелонефрит. Лечащий врач назначил исследование мочи по Зимницкому. Как часто на протяжении суток нужно собирать мочу у пациентки?  
+Каждые 3 часа   
-Каждые 2 часа    
-Каждые 4 часа    
-Каждые 6 часов    
-Каждые 8 часов   

#В послеоперационной палате находится пациентка У., 27 лет после операции кессарева сечения. Ей назначен постельный режим. Медсестра проводит мероприятия по профилактике пролежней. Какой раствор она должна  использовать для обработки кожи в местах возможного образования пролежней?  
+10\% раствор камфорного спирта   
-1\% раствор калия перманганата    
-3\% раствор перекиси водорода    
-2\% раствор гидрокарбоната натрия    
-1:5000 раствор фурацилина  

#В отделении патологии беременных находится пациентка Ф., 32 лет, страдающая митральным пороком сердца, хронической недостаточностью кровообращения. Лечащий врач назначил контроль водного баланса. Что следует учитывать, выполняя данное назначение?  
+Соотношение введенной в организм жидкости и суточного диуреза   
-Соотношение дневного и ночного диуреза    
-Количество введенной в организм жидкости за сутки    
-Суточное количество мочи    
-Разницу между утренними и вечерними показателями массы тела   

#В отделении патологии беременных находится на лечении пациентка Д., 30 лет, с диагнозом язвенная болезнь. Лечащий врач назначил анализ кала на скрытую кровь. Какую диету должна соблюдать пациентка в течении 3-х дней?  
+Безгемоглобиновую   
-С ограничением соли   
-Бесшлаковую    
-Калийсберегающую    
-С ограничением жидкости   

#В гинекологическом отделении находится на обследовании пациентка В., 32 лет, 
	которая имеет сопутствующий диагноз хронический колит. В святи с наличием запора, лечащий врач назначил очистительную клизму. Какое положение должна занять пациентка при проведении манипуляции?  
+На левом боку   
-На правом боку    
-На животе    
-На спине    
-Коленно-локтевое    

#В  отделении патологии  беременных находится пациентка И., 28 лет, страдающая хроническим холециститом. По назначению врача ей проводят 3-х фазное дуоденальное зондирование. Медсестра зондового кабинета получила первую порцию желчи, затем ввела в зонд 50 мл теплого раствора 33\% раствора сульфата магния, наложила зажим на зонд на 10 минут, а затем  из зонда стала выделяться вязкая жидкость темно-оливкового цвета. Как называется эта порция?  
+Пузырная желчь   
-Дуоденальная желчь    
-Желчь из внутрипеченочных протоков    
-Панкреатический сок    
-Желудочный сок   

#В отделении патологии  беременных находится пациентка Г., 25 лет, с диагнозом 
	сахарный диабет 1 типа. Медсестра процедурного кабинета готовит пациентке инъекцию инсулина. Сколько мл инсулина она должна набрать в шприц емкостью 2 мл, если назначена доза 16 ЕД (1 мл инсулина - 40 ЕД)?  
+0,4 мл   
-0,5 мл    
-0,3 мл    
-0,6 мл    
-0,2 мл   

#Акушерка родильного зала в начале рабочего дня вскрыла стерильный бикс с 
перевязочным материалом. В течении какого времени можно использовать материалы из данного бикса ?  
+24 часов   
-48 часов    
-12 часов    
-10 часов    
-6 часов   

#В отделении патологии беременных медсестра процедурного кабинета утром взяла кровь из вены у 3-х пациенток на ВИЧ-инфекцию. Какой приказ МЗ Украины требует доставки  пробирок с кровью в закрытых контейнерах?  
+120   
-59    
-38    
-408    
-228  

#В гинекологическом отделении находится на лечении пациентка З., 48 лет, с 
	обострением хронического аднексита. Сопутствующий диагноз пациентки - ожирение 11 степени. Палатная медсестра по заданию лечащего врача должна провести с пациенткой санитарно-просветительскую беседу по диетотерапии. О какой диете нужно 
	проинформировать пациентку?  
+8   
-11    
-10   
-7    
-5   


#Акушерка открыла бикс с перевязочным материалом и выявила, что индикатор 
стерильности не разплавился. Какие дальнейшие действия акушерки?  
+	Отправить бикс на повторную стерилизацию  
-Отослать материал на бактериологическое исследование  
-Написать докладную записку главному врачу  
-Получить подтверждение  записи в “Журнале учета стерилизации” в ЦСО  
-Использовать перевязочный материал для работы  

#Укажите время стерилизации в автоклаве под давлением 2 атм, Т – 132 0 С.  
+	20 мин  
-15 мин  
-45 мин  
-60 мин  
-120 мин  

#После резкого понижения температуры тела у больной возник коллапс. Необходимо 
	срочно придать правильное положение:  
+	Горизонтальное с опущенным головным концом  
-Возвышенное положение  
-Положение на животе   
-Положение на правом боку  
-Положение Симса  


#Больной в состоянии гипоксии назначена ингаляция кислородом. Увлажнение 
кислорода необходимо провести:  
+	Водой   
-Изотоническим раствором  
-Отваром ромашки  
-0,5\% раствором перекиси водорода  
-70\% этиловым спиртом  
	150
Женщине после опреации по поводу внематочной беременности на 
послеоперационную рану следует приложить:  
+	Пузырь со людом  
-Холодный компресс  
-Грелку с теплой водой  
-Мешок с нагретым песком  
-Холодную примочку  

#Больной сахарным диабетом назначено подкожное введение инсулина 20 МО (1 мл 
	инсулина 100 МО). Какое количество инсулина (в мл) необходимо набрать в шприц 
	емкостью 1 мл или 2 мл:   
+	0,2 мл  
-0,3 мл  
-0,4 мл  
-0,5 мл  
-0,6 мл  

#Акушерка выполнила родильнице по назначению врача пробу на индивидуальную чувствительность к антибиотикам. Соответствующую запись о положительном или 	отрицательном результате она должна зафиксировать:  
+	В листе врачебных назначений  
-На 2-ой странице амбулаторной карточки  
-На титульном листе истории родов  
-На отдельном листе  
-В листе наблюдений  

#Кровь на биохимический анализ берут в количестве:  
+	5 мл  
-2 мл  
-4 мл  
-10 мл  
-20 мл  

#Для определения диастазы в лабораторию отправляют:  
+	50 мл теплой свежей мочи  
-10 мл мочи из средней порции  
-100 мл мочи дневного диуреза  
-200 мл мочи суточного диуреза  
-200 мл мочи ночного диуреза  

#Для выявления микобактерии туберкулеза мокроту собирают:  
+	В течение 1-3 суток  
-В течение 10 часов  
-В любое время  
-В течение 3 часов  
-Натощак утром однократно  


#Перед  рентгенологическим исследованием толстой кишки в течение 3 суток больной 
	назначают:   
+	Бесшлаковую диету  
-Молочнокислую диету  
-Калийсодержащую диету  
-Безсолевую диету  
-Йодсодержащую диету  


#При фракционном желудочном зондировании применяют энтеральный раздражитель:  
+	5\% этиловый спирт  
-10\% раствор глюкозы  
-Отвар ромашки  
-2\% раствор натрия гидрокарбоната  
-1\% раствор новокаина  

#Для обследования зева у беременной женщины на микрофлору акушерка должна 
	приготовить:         
+Стерильную пробирку со стержнем тампоном.    
-Стерильную пробирку с петлей.    
-Стерильную банку.    
-Стерильную пробирку.    
-Чистую банку.     

#Акушерка объясняет беременной женщине, как после утреннего опорожнения 
	кишечника собрать кал для лабораторного исследования на яйца гельминтов:      
+Из разных частей порции кала.     
-Из средней части порции кала.    
-Из начальной части порции кала.    
-Из конечной части порции кала.     
-Из любой части порции кала.     

#Згідно з листком лікарського призначення при в/м повторному введенні 5\% розчину 
	глюконату кальцію жінка поскаржилася на різкий, пекучий, нестерпний  біль . Що в 
	першу чергу повинна зробити акушерка?                                                                                  
+	Припинити введення та перевірити етикетку ампули з під ліків.                                          
-Зробити йодну сітку.                     
-Ввести ліки до кінця  та прикласти грілку.  
-УФ опромінення.        
-Накласти зігріваючий компрес.  

Інфектологія
	1
	До вас звернулася хвора з ознаками зневоднення. Як рекомендується вживати рідину на першому етапі оральної регідратації ?  
+По 1-2 ковтка кожні 3-5 хвилин   
-По 1-2 ковтка кожні 30 хвилин  
-По 1 стакану щогодини  
-По  0,5 стакана щогодини  
-За бажанням хворого  

#Акушерка поранила шкіру медичним інструментарієм. Які дії потрібно виконати?  
+Зняти рукавички; вимити руки з милом під проточною водою; ушкоджене місце 
	обробити  дезінфектантом; накласти пластир, надіти напальчник.  
-Зняти рукавички;  видавити кров,   ушкоджене місце обробити  дезінфектантом; 
	накласти пластир, надіти напальчник.  
-Зняти рукавички; видавити кров; вимити руки з милом під проточною водою; ушкоджене
	 місце обробити  дезінфектантом; накласти пластир, надіти напальчник.  
-Негайно викликати лікаря  
-Зняти рукавички,  ушкоджене місце обробити  дезінфектантом; накласти пластир, 
	надіти напальчник.  

#До акушерки ФАПу звернулася жінка з ознаками ГРВІ, та лихоманкою 39,20С. Який 
	жарознижуючий препарат не рекомендується застосовувати при лікуванні грипу та ГРВІ?  
+Аспірин (ацетилсаліцилова кислота)  
-Парацетамол  
-Аналгін  
-Ібупрофен  
-Мефенамінова кислота  

#В інфекційне відділення доставили хворого у тяжкому стані зі скаргами на тривалу 
	гарячку, нічну пітливість, періодично виникаючий пронос, значне схуднення. З анамнезу відомо, він - ін’єкційний наркоман. Яке захворювання можна запідозрити?  
+СНІД  
-Сепсис   
-Черевний тиф  
-Лихоманку неясного генезу  
-Герпетичну хворобу  

#Хворий К. звернувся до лікарні зі скаргами на температуру 37?С, головний біль, 
	затруднене ковтання. При огляді мигдалики збільшені, гіперемійовані, на них плівки 
	сірого кольору, які не знімаються шпателем. Збільшений, малоболючий реґіонарний підщелепний лімфовузол. Про яке захворювання можна думати?  
+Локалізова дифтерія зіва  
-Лакунарна ангіна  
-Інфекційний мононуклеоз   
-Ангіна Сімановського – Венсана  
-Аденовірусна інфекція  

#Хворий С. госпіталізований в інфекційне відділення зі скаргами на гарячку (39?С), 
	загальну слабкість, багаторазове блювання, біль у животі, часті випорожнення із 
	зеленкуватим відтінком. Із анамнезу відомо, що вчора хворий вживав сирі яйця. Яке захворювання можна запідозрити?  
+Сальмонельоз  
-Черевний тиф  
-Ботулізм   
-Ешеріхіоз  
-Шигельоз  

#У хворого з'явилися розлади випорожнень, кал рідкий, слизово-кров'янистий. Симптоми 
	свідчать про:  
+	дизентерію  
-сальмонельоз  
-ботулізм  
-черевний тиф  
-харчову токсикоінфекцію  

#У хворої, що відпочивала на морі, з'явився понос у вигляді рисового відвару, блювання. 
	Симптоми вказують на розвиток:  
+	холери  
-паратифу А  
-дизентерії  
-ешерихіозу  
-панкреатиту  


#У пацієнта з жовтяницею 3 тижні тому був контакт з хворим на хворобу Боткіна. Про який вірусний гепатит можна думати?  
+	вірусний гепатит А  
-вірусний гепатит Е  
-вірусний гепатит В  
-вірусний гепатит С  
-вірусний гепатит D  

# В інфекційну лікарню доставлено тяжкохворого з різким головним болем у лобово – скроневих ділянках , підвищеною температурою до 40С , багаторазовим блюванням . На крилах носа – герпес . Позитивні симптоми Керніга та Брудзинського, ригідність м'язів 
	потилиці. Лікар встановив " Менінгококовий менінгіт " . Який метод для діагностики 
	даного захворювання необхідно провести в першу чергу ?   
+	Бактеріологічне дослідження спинномозкової рідини.   
-Серологічний .  
-Імунофлюоресценції .   
-Бактеріологічне дослідження слизу з ротоглотки.    
-Загальний аналіз крові .   

# У хворого скарги на біль в суглобах , м'язах. Два дні тому з'явилася жовтуха , відчуття важкості у правому підребер'ї . Об’єктивно : суглоби без зовнішніх змін , збільшена печінка , жовтуха склер і шкіри . З  епіданамнезу  відомо , що 2 місяці тому перенесла операцію . Який діагноз найбільш вірогідний ?   
+	Вірусний гепатит В .   
-ВІЛ – інфекція .   
-Вірусний гепатит А .   
-Бруцельоз .   
-Лептоспіроз .   

#Які ураження органів зустрічаються при вродженому токсоплазмозі?
+  Вади серця, ураження очей, ЦНС.  
-Враження органів дихання.  
-Враження шлункового тракту.  
-Враження нирок.  
-Враження ендокринних заліз.  

#Назвіть шляхи передачі ВІЛ інфекції.
+Статевий, парентеральний, трансплацентарний.  
-Аліментарний.   
-Повітряно – крапельний.  
-Водний.  
-Контактно – побутовий.  


#Назвіть сигнальні клінічні симптоми при холері.
+  Пронос, блювання, дегідратація.  
-Тенезми.  
-Закріп.  
-Нудота.  
-Порушення свідомості.  

#Хвора скаржиться на швидку втому, біль і тяжкість в правому під- ребер’ї, жовтушність 
	шкіри та склер, потемніння сечі, знебарвлення калу. Хворий 3 місяці тому отримав важку 
	травму з крововтратою. Під час операції  була проведена гемотрансфузія. Для якого 
	захворювання характерні дані симптоми?  
+Вірусний гепатит В  
-Лептоспіроз  
-Черевний тиф  
-Холецистит  
-Малярія  

#На ФАП звернулась пацієнтка зі скаргами на головний біль, двоїння в очах, порушення 
	ковтання, серцебиття, м’язову слабкість. Скарги з`явились на другу добу після вживання  
	м’ясних консервів. Про яке захворювання слід подумати в першу чергу?   
+Ботулізм  
-Отруєння метиловим спиртом  
-Вірусний гепатит  
-Харчова токсикоінфекція  
-Малярія  

#На ФАП звернулась пацієнтка зі скаргами на біль при відкриванні рота, жуванні та 
	ковтанні, загальну слабкість, підвищену пітливість, короткочасні скорочення м'язів спини.
	 Для якого захворювання характерні дані симптоми?   
+Правець   
-Сказ  
-Менінгоенцефаліт  
-Істерія  
-Радикуліт  

#Вірусні гепатити В, С, Д  передаються:  
+Парентеральним шляхом  
-Повітряно-крапельним шляхом  
-Через живого переносника  
-Під час прямого контакту  
-Статевим шляхом  

#Студент 21 р., госпіталізований на 2-й день хвороби з гострим початком. Скаржиться на 
	сильний у ділянці чола з переходом на ділянку орбіт, ниючі болі в м’язах і великих 
	суглобах, відчуття жару. Температура тіла – 39°С. Адинамічний, слизова оболонка 
	ротоглотки гіперемійована. Відображена картина дозволяє запідозрити:
+Грип  
-Парагрип  
-Менінгококову інфекцію  
-Хронічний бронхіт  
-Пневмонію  

#СПИД- это заболевание, которое поражает в первую очередь:  
+Иммунную систему  
-Нервую систему  
-Желудочно - кишечный тракт  
-Сердечно - сосудистую систему  
-Костно - мышечную систему  

#Для какого заболевания характерен клинический симпотомкомплекс: желтуха, темная 
	моча, обесвеченный кал, увеличенная печень?
+Вирусный гепатит  
-Малярия  
-Сальмонеллез  
-Брюшной тиф  
-Лептоспироз  

#Какие мероприятия на современном этапе являются приоритетными в профилактике 
	ВИЧ-инфекции?
+Санитарно-просветительная работа  
-Вакцинация   
-Одноразовый медицинский инстрементарий  
-Использование презервативов  
-Индивидуальные методы защиты  

#Вагітна Л. 27 років звернулась в приймальне відділення інфекційної лікарні зі скаргами 
	на приступоподібний спастичний біль у нижніх відділах живота, переважно зліва, тянучий
	 біль у відхіднику під час дефекації та протягом 5-10 хв. після неї, часті випорожнення, 
	озноб. Пацієнтка ослаблена, адинамічна. Шкіра та видимі слизові оболонки сухі, бліді. 
	Під час пальпації живота відзначається різка болючість у його лівій половині, сигмовидна
	 ободова кишка спазмована і пальпується у вигляді щільного, малорухомого, болючого 
	тяжа. Фекалії мають вигляд грудочок слизу з прожилками крові.  Вкажіть попередній 
	діагноз захворювання.   
+Шигельоз    
-Сальмонельоз    
-Харчова токсикоінфеція    
-Холера    
-Ешерихіоз    

#Який збудник викликає захворювання  на інфекційний мононуклеоз?     
+Вірус Єпштейа-Барра     
-Ентеропатогенний стафілокок    
-Менінгокок    
-Лептоспіра      
-Бета-гемолітичний стрептокок     

#Вкажіть основний метод специфічної діагностики вірусного гепатиту В         
+Імунологічний     
-Вірусологічний    
-Бактеріологічний    
-Мікроскопічний     
-Алергічний     

#На ФАП  поступив  пацієнт із скаргами на біль у животі знизу зліва,  розлади 
	випорожнень: 7 - 8 разів на добу з домішками слизу та крові. Сигмоподібна ободова 
	кишка пальпується у вигляді 	болісного тяжа, напружена. Яке захворювання можна 
	запідозрити в даному випадку?  
+	Шигельоз      
-Ботулізм                        
-Сальмонельоз                       
-Вірусний гепатит  
-Холера  

#В інфекційний стаціонар поступив пацієнт з підозрою на холеру. Які симптоми 
	виявляються  у пацієнта, що мають значення в  постановці діагнозу?  
+	Гіпотермія, пронос, блювання, спрага, судоми  
-Збільшення лімфовузлів, кашель, гарячка, коньюнктивіт  
-Жовтяниця шкіри, гарячка, геморагічний синдром, ахолія калу  
-Гарячка, порушення свідомості, ригідність потиличних мязів  
-Гарячка, метеоризм, розеоли, гепатоспленомегалія  

#На  ФАП  поступив  пацієнт із харчовою токсикоінфекцією. Вкажіть першочергові заходи невідкладної допомоги пацієнту  з таким захворюванням.  
+	Промивання шлунку, клізма, ентеросорбенти  
-Промивання шлунку,  прийом антибіотиків    
-Прийом ентеросорбентів, дезінтоксикаційних    
-Парентеральне введення 5\% глюкози    
-Прийом ферментативних препаратів  

#На  який  день  при  черевному  тифі  з’являється  висипка?   
+	 7-10 день  
- 1 – 2 день  
- 10 – 15 день  
- 4 – 7 день  
- 15 – 20 день  

# Хворий скаржиться на біль у горлі. При огляді зіва відзначаються сіро-білий наліт на 
	мигдаликах, після зняття якого слизова оболонка кровоточить. Симптоми характерні 
	для:    
+	 дифтерія  
- ангіни  
- стоматиту  
- інфекційного мононуклеозу  
- паратонзиліту  

# У приймальне відділення інфекційної лікарні поступив хворий С. 36 років з діагнозом: 
	сальмонельоз. До якого методу лабораторної діагностики слід підготувати пацієнта?   
+	 бактеріологічного  
- мікроскопічного  
- серологічного  
- імуноферментного  
- вірусологічного  

# У  хворого  К. після  введення  в/м розчину  пеніциліну  з’явились  відчуття  стиснення  
	грудей, блідість  шкіри, різко  знизився  АТ. Яке  ускладнення  виникло  у  хворого?  
+	 анафілактичний шок  
- сироваткова хвороба  
- інфекційно – токсичний шок  
- міокардит  
- гіповолемічний шок  

# Хвора  40  років  поступила  в  інфекційне  відділення  з  набряком  верхньої  половини  тулуба, збільшенням  розміру  губ, носа, вух, свербінням  шкіри, задишкою. Зі  слів  хворої  
	2  години  тому, її  в  шию  вкусила  оса. Яка  реакція  розвилась  у  хворої?  
+	 набряк Квинке  
- медикаментозна алергія  
- анафілактичний шок шок  
- сироваткова хвороба  
- кропивниця  

# Хворий  на  холеру  скаржиться  на  запаморочення, іноді  судоми  гомілкових  м’язів. 
	Випорожнення  15 – 20  разів  на  добу, мають  вигляд  рисового  відвару. Хворий  втратив
	  5\%  маси  тіла. Визначить  ступень  зневоднення  організму:   
+	 зневоднення ІІ ступеня  
- зневоднення ІІІ ступеня  
- зневоднення ІVступеня  
- зневоднення І ступеня  
- зневоднення Vступеня  

# Хвора  34  роки, поступила  в  інфекційний  стаціонар  на  4 – й день  хвороби  зі  скаргами  на  двоїння  в  очах, “сітку”  перед  очима, сухість  у  роті, утруднення  при  ковтанні, різку  м’язову  слабість. Про  яке  захворювання  слід  думати?   
+	 ботулізм  
- харчові токсикоінфекції  
- поліомієліт  
- інсульт  
- отруєння  метиловим  спиртом  

# У хворого скарги на біль у животі, розлади випорожнень (7-8 разів на добу з 
	домішка_ми слизу та крові). Сигмоподібна ободова кишка палькується у вигляді 
	болісного тяжа, напружена. Такі симптоми свідчать про:    
+	 дизентерія  
- харчові токсикоінфекції  
- сальмонельоз  
- амебіаз  
- ботулізм  

# Захворювання почалося поступово з головного болю, симптомів інтоксикації, з'явилося 
	жовтяничне забарвлення слизових оболонок та шкіри. Сеча набула темного кольору. 
	Такий_стан свідчить про:   
+	 вірусний гепатит  
- лептоспіроз  
- механічну жовтяницю  
- панкреатит  
- інфекційний мононуклеоз  

#Хворий 43р., працівник м’ясокомбінату, захворів раптово. Скаржиться на біль голови, високу температуру, різь в очах, біль у м’язах, особливо литкових, попереку, жовтушний колір шкіри обличчя, темну сечу. Об’єктивно: на губах – герметичні висипання, збільшені печінка та селезінка, олігурія. Температура тіла 37,80С, АТ-90/50 мм рт ст. Дані ознаки характерні для:  
+	 лептоспірозу  
- вірусного гепатиту  
- черевного тифу  
- панкреатиту  
- висипного тифу  

#У вагітної жінки, яка звернулася до акушерки виявлено наступні симптоми: часті 
	випорожнення з домішками слизу і крові, висока температура тіла, біль зліва у животі. 
	Визначить джерело інфекції у разі захворювання на дизентерію.  
+Хворий, перехворілий, бактеріоносій  
-тварини - велика рогата худоба  
-гризуни  
-птахи  
-тварини - дрібна рогата худоба  

#На ФАП звернулася жінка 22 років зі скаргами на високу температуру, нудоту, блювання, часті випорожнення. Хворіє дві доби. Назвіть розчин, який доцільно використовувати для оральної регідратації.   
+Регідрон  
-фізіологічний розчин  
-розчин 5 \% глюкози  
-відвар шипшини  
-солодкий чай  
Нервові та психічні хвороби
	1
	Хворому 29 років, страждає патологічною тягою до алкогольних напоїв. 2 дні тому 
	востаннє приймав алкоголь. Вночі погано спав, “бачив” в кімнаті на стінах павутину, став 
	тривожним, відкривши очі побачив біля себе незнайомого чоловіка, але придивившись, 
	зрозумів, що це пальто на вішаку. Який препарат слід порекомендувати з метою 
	профілактики розвитку делірію?  
+	Суміш Попова  
-галоперидол  
-аміназин  
-димедрол  
-корвалол  

#Через 6 місяців після пологів у жінки    22 років з'явились скарги на імперативні поклики до сечовипускання, затерпання та важкість в ногах. 2 роки тому у неї був випадок раптової втрати зору на праве око, яка після лікування в очному відділенні повністю пройшла.  Для якого захворювання є типовими дані скарги?  
+	Розсіяного склерозу  
-Пухлини головного мозку  
-Ішемічного інсульту  
-Поліомієліту  
-Летаргічного енцефаліту  

#У дитини двох років відмічається підвищення м’язового тонусу та рефлексів на нижніх 
	кінцівках. Під час ходи спирається на пальці, перехрещує гомілки. Є дані про 
	патологічний перебіг вагітності та пологів у матері, відставання дитини в психомоторному 
	розвитку з перших місяців життя. Про яке захворювання можна думати?  
+	Дитячий церебральний параліч  
-Пухлина мозку  
-Хвороба Дауна  
-Енцефаліт  
-Акушерський параліч  

#У породіллі після пологів, розвинувся післяпологовий психоз. Вона постійно сумна, задумана, відмовляється від їжі, лежить в ліжку, відвернувшись до стіни. Яку загрозу для життя пацієнтки Ви повинні запідозрити?    
+Суїцидальні думки і дії    
-Розвиток гіпостатичної пневмонії    
-Авітаміноз    
-Схуднення пацієнтки    
-Виникнення пролежнів    

#У породіллі після пологів, розвинувся післяпологовий психоз. Вона була постійно сумна, задумана, відмовлялася від їди, лежала у ліжку, відвернувшись до стіни. Після 	проведенного лікування стан покращився. Проведіть оцінку  успішних результатів втручань:  
+Депресивні тривожні стани зникли  
-Нормалізація температури    
-Нормалізація стільця    
-Нормалізація серцево-судинної системи    
-Покращання апетиту    

#Вагітна М., 27 р, після тривалого перебування на холоді скаржиться на неможливість закрити ліве око, сльозотечу з нього, порушення слуху, порушення смаку. Який симптом необхідно перевірити?  
+Симптом “вітрила”    
-Симптом Кернега    
-Ригідність потиличних м'язів    
-Симптом Бабинського    
-Симптом Пастернацького    

#Новонароджена дитина народилася з вагою 4 000 гр.  В пологах утруднене виведення 
	голови і плечей. При огляді: відсутні рухи в плечовому і ліктьовому суглобах лівої руки, 
	рухи в пальцях і кісті збережені, сухожильні рефлекси не викликаються. Виражений 
	симптом “лялькової руки”. Причиною такого стану є:  
+	Ушкодження нервів плечового сплетіння  
-Кисневе голодування мозку   
-Внутрішньочерепна пологова травма  
-Крововилив в праву півкулю   
-Гестози вагітності   

#Новонароджена дитина народилася з вагою 4 000 гр.  В пологах утруднене виведення голови і плечей. При огляді: відсутні рухи в плечовому і ліктьовому суглобах лівої руки, рухи в пальцях і кісті збережені, сухожильні рефлекси не викликаються. Виражений симптом “лялькової руки”. Причиною такого стану є:  
+	Ушкодження нервів плечового сплетіння  
-Кисневе голодування мозку   
-Внутрішньочерепна пологова травма  
-Крововилив в праву півкулю   
-Гестози вагітності   

#Новонароджена дитина народилася з вагою 4 000 гр.  В пологах утруднене виведення голови і плечей. При огляді: відсутні рухи в плечовому і ліктьовому суглобах лівої руки, 	рухи в пальцях і кісті збережені, сухожильні рефлекси не викликаються. Виражений 	симптом “лялькової руки”. Причиною такого стану є:  
+	Ушкодження нервів плечового сплетіння  
-Кисневе голодування мозку   
-Внутрішньочерепна пологова травма  
-Крововилив в праву півкулю   
-Гестози вагітності   

#Після пологів у недоношеного новонародженого глибокий коматозний стан з розладом дихання, тонічними судомами. Він не ссе, не ковтає. Велике тім’ячко напружене. Діагностовано внутрішньошлуночковий крововилив. Головною причиною якого у 
	новонароджених є:  
+Стрімкі пологи  
-Емоційний стан роділлі  
-Анатомічні особливості будови таза матері  
-Помилка акушера  
-Генетичний чинник  

#Після пологів у новонародженого шкірні покрови ціанотичні, дихання нерегулярне, 
	поверхневе, знижена реакція на зовнішні подразники, безумовні рефлекси пригнічені. 
	Діагностована гіпоксія. При лікуванні гіпоксії у новонароджених важливо, насамперед:  
+Ліквідувати кисневе голодування головного мозку  
-Очистити кишки  
-Зігріти новонародженого  
-Налагодити нормальне харчування  
-Очистити шкірні покриви  

#Під час пологів породілля відчула різкий немотивований страх, лице стало напруженим, погляд неусвідомлений. Мова жінки мала характер незв’язаних вигуків. Через 1 годину у жінки настала  амнезія родового акту. Назвіть ймовірний діагноз.  
+Присмерковий стан свідомості  
-Вітальна астенія породіль  
-Психози при еклампсії  
-Істеричні порушення свідомості  
-Депресія  

#Жінка 32 роки, 16 тижнів вагітності, з гіпертонічною хворобою за анамнезом, 
	знаходиться у відділенні патології вагітності. Після неприємної бесіди з родичами відчула сильний головний біль, втратила свідомість. При огляді : шкірні покрови гіперемовані, загальний гіпергідроз, праві кінцівки нерухомі, опущений правий кут рота. Дихання шумне. АТ – 200/110 мм.рт.ст. Яке захворювання може запідозрити акушерка?  
+	Геморагічний інсульт  
-Менінгіт  
-Ішемічний інсульт  
-Епілептичний напад  
-Субарахноідальний крововилив  

#У вагітної, хворою на епілепсію, після самостійного припинення прийому протисудомних препаратів виник великий судомний напад. Які найбільш доцільні дії в цьому випадку?  
+	Надати допомогу при нападі і викликати лікаря  
-Ввести проти судомний препарат  
-Викликати лікаря  
-Надати допомогу при нападі  
-Дати заспокійливі препарати  

#Акушерка була викликана до породіллі, яка проявляє гнівливість, агресію. По 
	відношенню до дитини байдужа, не реагує на її крик. Періодично говорить про 
	заподіяння шкоди дитині. Які першочергові дії акушерки?  
+	Негайно викликати лікаря  
-Перевести породіллю з дитиною в окрему палату  
-Самостійно дати заспокійливі препарати  
-Провести бесіду з породіллею про необхідність турботи про дитину  
-Спостерігати за породіллею  

#Хвора, 65 років хворіє на гіпертонію. Дві доби тому  перенесла гостре порушення 
	мозкового кровообігу Який сучасний додатковий метод обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу?   
+	Магнітнорезонансна комп’ютерна томографія  
-Реоенцефалографія  
-Спинномозкова пункція  
-Ехоенцефалографія  
-Ro? - графія черепа в 2 - х проекціях   

#Хвора скаржиться на болі в ділянці попереку, які віддають в праву ногу, посилюються при рухах. Хворіє довгий час. Відмітьте особливості догляду за пацієнткою ?   
+	Необхідно щит на ліжко  
-Покласти хвору на живіт  
-Покласти на правий бік  
-Покласти на лівий бік  
-Під поперек покласти, щось м’яке  

#У вагітної жінки розвинувся слідуючий стан: виникають судомні напади багаторазово 
	впродовж однієї доби , один за одним , свідомість пацієнтки не встигає повернутися. Про 
	що іде мова?   
+	Епілептичний стан  
-Епілептичний напад  
-Істеричний напад  
-Малий напад  
-Напад  Дженсона  

#У хворого розщеплення психічних процесів зниження активності згасання емоцій, 
аутизм, негативізм і прояви апатіко-абуличного синдрому. Такі симптоми характерні для: 	   
+Шизофренії  
-Маніакально – депресивного психозу  
-Істерії  
-Інволюційних психозів  
-Епілепісї  

#У хворого виявлено підвищення t° до 39° С, відсутність активних рухів в нижніх кінцівках, 
	трофічні розлади на сідницях, порушення функції тазових органів по типу гострої 
	затримки сечі. Ці симптоми характерні для ураження:  
+Речовини спинного мозку  
-Речовини головного мозку     
-Мозкових оболонок     
-Речовини головного та спинного мозку     
-Периферичних нервів     

#Машина швидкої допомоги доставила пацієнта  в приймальне відділення лікарні з вулиці.
	 Анамнез невідомий. При огляді шкірні покрови багрового кольору з синюшним 
	відтінком, свідомість відсутня, ліві кінцівки нерухомі. Дихання шумне, АТ 195/110 мм.рт.ст.
	 Яке захворювання можна запідозрити ?    
+Геморагічний інсульт   
-Менінгіт  
-Ішемічний інсульт     
-Епілептичний напад     
-Істеричний напад     

#Хворий скаржиться на перекос обличчя вправо, ліве око не закривається, ліва брова 
	нерухома, їжа виливається через лівий кут рота. Вкажіть, який нерв уражений у пацієнта?
+Лицьовий  
-Трійчастий  
-Верхньощелепний  
-Потиличний  
-Очний  

#У хворого епілепсією без зовнішньої причини з’явились незадоволення собою, 
	оточуючими, дратівливість, похмурість. Про яку патологію емоцій можна подумати?  
+Дисфорія  
-Депресія  
-Апатія  
-Ейфорія  
-Слабодухість   

#Виберіть найбільш дієвий захід для профілактики поліомієліту:  
+Вакцина Себіна  
-Специфічна сироватка  
-Імуноглобуліни  
-Профілактичний огляд дітей  
-Картинні заходи  

#Хвора  К.,  на  ІІІ  день  після  пологів  почала  себе  дивно  поводити:  сміялась  без  причини,  намагалась  покинути  відділення,  пояснюючи  терміновими  справами,  зустріччю  з  “великими”  людьми. Яку патологію  може  запідозрити акушерка?  
+Післяпологовий психоз  
-Інфекційний делірій  
-Депресивна  фаза МДП  
-Кататонічна форма шизофренії  
-Клімактеричний невроз  

#У  хворого  Н., 36 р.,  який  2  дні  тому  переніс  травму  голови  з  короткочасною  втратою  свідомості, наростає  головний  біль,  нудота,  слабість  в  лівій  половині  тіла.  Об’єктивно:  Зіниці  S(D,  тонус  м’язів  зліва  вищий,  сухожильні рефлекси  S(D, симптом  Бабінського  зліва (+).  Яка  патологія?  
+Стиснення  мозку  внутрішньочерепною   гематомою  
-Контузія   головного  мозку  ІІІ ст.  
-Струс  головного  мозку  
-Контузія  головного  мозку  І  ст.  
-Розрив  спинного  мозку.   

#Акушерку   ФАПу  викликали  до  хворої   50 р., яка  знаходиться  на  диспансерному  
	обліку  з  приводу  гіпертонічної  хвороби. Анамнез: Прокинувшись  вночі,  хвора  не  
	змогла  встати  з  ліжка  через  слабість  в  правих  кінцівках.  Хотіла  покликати  на  
	допомогу,  але  не  змогла  сказати  ні  слова,  бо  наступив  розлад  мови.   Акушерка  виявила  підвищений  А/Т  до  190/ 110  мм рт.ст.Які медикаменти  в першу  чергу  повинна застосувати акушерка?    
+Гіпотензивні  
-Седативні  
-Антихолінестеразні  
-Нейролептики  
-Антикоагулянти  

#Пацієнт 42 років поступив в неврологічне відділення з підозрою на  менінгіт. Яке 
	діагностичне обстеження необхідно провести?  
+Спинно-мозкову пункцію  
-Біохімічний аналіз крові  
-Бактеорологічне дослідження калу    
-Загальний аналіз крові    
-Загальний аналіз сечі  

#У пацієнтки 32 років виникає  періодично гнівливість, агресія. У неї піднесений настрій, надмірна діяльність. Пацієнтка співає, танцює, декламує вірші, має підвищений статевий потяг. Який  діагноз можна поставити?
+Психомоторне збудження  
-Високий ризик суїциду  
-Високий ризик травмування    
-Статус конвульсивних нападів    
-Тривога  

#Пацієнт не може стати  на повну стопу, ходить на пальцях. Визначте діагноз?
+Неврит великогомілкового нерва  
-Неврит малогомілкового нерва  
-Параліч кінцівки  
-Істерія  
-Негативізм  

#После родов с использованием акушерских щипцов у новорожденного правая ручка 
	пассивно свисает вдоль туловища, спонтанные движения в руке отсутствуют. 
	Сухожильные рефлексы не вызываются. Кожа бледная, рука холодная на ощупь. 
	Поставлен диагноз: тотальный акушерский паралич. Причиной данного состояния 
	является?   
+Поражение плечевого сплетения  
-Поражение крестового сплетения  
-Поражение поясничного утолщения  
-Поражение межреберных нервов  
-Поражение конского хвоста  

#У женщины со сроком беременности 10 недель подозревается опухоль мозга. Какое 
	исследование необходимо провести для выявления опухоли?  
+МРТ головного мозга  
-Исследование спинномозговой жидкости  
-ОАМ  
-R- гр ОГК (органов грудной клетки)  
-ЭЭГ  

#Для простой формы шизофрении характерно все, кроме:  
+Обездвиженность больных  
-Начало в юношеском возрасте  
-Нестойкие идеи отношения  
-Слуховые галлюцинации  
-Бред  

#При рассеянном склерозе преимущественно поражаются:  
+Преимущественно белое вещество боковых и задних канатиков спинного мозга, 
	мозжечок и его пути, зрительные нервы  
-Центральный и периферический нейрон пирамидного пути  
-Мотонейроны передних рогов спинного мозга  
-Мягкая мозговая оболочка и вещество головного мозга  
-Нижний грудной отдел спинного мозга  

#Выберите препарат, применяемый для лечения эпилепсии:  
+Финлепсин  
-Коргликон  
-Амитриптилин  
-Аминазин  
-Рисполепт  

#На ФАП обратилась мать пациентки с жалобами что на 15 сутки после родов у её дочери
	 снизился фон настроения, появилась плаксивость, безразличие к окружающему, 
	перестала интересоваться собой и новорожденным ребенком, пропал аппетит, 
	появились запоры. Со слов матери ранее подобного состояния у дочери некогда не 
	было  Акушерка квалифицировала состояние как:   
+Послеродовая депрессия     
- Астенический синдром   
- Ажитированная депрессия   
- Дисфорический синдром    
- Анарексия     

#Акушерка будучи на смене обратила внимание на странное поведение родильницы	которая утверждала что новорожденный ребенок с ней разговаривает, дает ей указания, командует ей. В связти с чем сама пациентка ходила по коридору отделения с пустышкой во рту и одев шапочку младенца на голову объяснив свои действия тем что 
	она “замаскировалась”. Из анамнеза известно, что пациентка находится на учете 
	психиатра. Действия акушерки.   
+Сообщить врачу о поведении родильницы. По возможности изолировать ребенка.    
-Объяснить родильницы, что новорожденный с ней не может разговаривать    
-Ввести пациенке в/м аминазин 2,0мл. 2,5\% р-р и попросить соседей по палате чтобы 
	они за ней присмотрели.   
-Вызвать бригаду специализированной скорой помощи.      
-Не обращать внимания на пациентку.      

#Пацієнт Р., хворіє на протязі 8-ми років, впевнений, що він кокер-спанієль, його 
	поведінка повністю нагадує поведінку пса (так як він це уявляє). Спить на килимку, їсть язичком з миски, ходить рачки, гарчить, гавкає на незнайомих, пеститься до знайомих. Про яку патологію треба подумати?  
+	Гебефренічна шизофренія  
-Психопатія  
-Проста форма шизофренії  
-Параноїдна шизофренія  
-Кататонічна шизофренія  

#Хвора на прийомі у лікаря втратила свідомість. З’явились тонічні судоми котрі через 
	декілька секунд змінились клонічними. Дихання стало хриплим з рота виділяється піна 
	спостерігається самовільне сечовиділення. Приступ триває 3 хв. хвора не приходила в 
	свідомість Ваш діагноз.  
+	Великий епілептичний припадок  
-Малий епілептичний припадок  
-Істеричний припадок  
-Присмериковий стан  
-Tранс  

#Симптом менінгіту
+Ригідність потиличних м’язів  
-Високий артеріальний тиск  
-Рот перекошений в одну сторону  
-Парези обох стоп  
-Короткочасний приступоподібний біль в одній половині обличчя  

7.5 Охорона праці
	1
	Обласна лікарня за заявкою взяла в своє розпорядження машину швидкої дороги. При доставці хворих трапилася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждав лише лікар обласної лікарні. Яка організація зобов’язана розслідувати, скласти акт за 
	формою Н-1 та взяти на облік цей нещасний випадок?  
+	Обласна лікарня  
-Автопідприємство  
-Інспекція з охорони праці  
-Профспілковий комітет  
-Фонд соціального страхування від нещасних випадків  


#Тривалість робочого тижня для працівників зі шкідливими умовами праці становить:   
+	36 год.  
-42 год.  
-40 год.  
-38 год.  
-30 год.  

#Засоби індивідуального захисту діляться на:  
+	Засоби захисту органів дихання, засоби захисту шкіри, медичні засоби захисту  
-Респіратори, ізолювальні протигази, фільтрувальні цивільні та промислові протигази  
-Засоби захисту органів дихання, засоби захисту шкіри, сховища  
-Фільтрувальні цивільні та промислові протигази  
-Респіратори, ізолювальні протигази  

#Неповнолітній працівник звернувся з заявою надати йому щорічну відпустку в літній час на максимальний термін. Яка максимальна тривалість його відпустки?  
+Один календарний місяць;  
-15 календарних днів;  
-20 календарних днів;  
-24 календарні дні;  
-26 календарних днів  

#В відділ кадрів звернулася жінка з заявою надати їй додаткову оплачувану відпустку 
	тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних. Має двох дітей. До якого віку дітей надається така відпустка?  
+15 років;  
-16 років;  
-17 років;  
-18 років;   
-19 років  

#Під час заліку студент дав відповідь на запитання “ Хто відповідно до ст.. 37 закону 
	України “Про охорону праці” здійснює державне управління охороною праці?  
+Кабінет Міністрів України;  
-Верховна Рада  
-Методичний кабінет  
-Обласний відділ освіти  
-Інженер з охорони праці  

#Ви прийняті на роботу акушеркою в жіночу консультацію. Який вид інструктажу повинен 
	провести з Вами інженер з техніки безпеки як з новоприйнятим працівником?  
+Вступний  
-Первинний  
-Повторний  
-Позаплановий  
-Цільовий  

#Ви працюєте акушеркою в пологовому відділенні. При роботі з електровідсмоктувачем 
	Вас вдарило струмом. Чи вважається це нещасним випадком на виробництві і який за формою складається акт при розслідуванні цього нещасного випадку?  
+Так, вважається, складається акт за формою Н-1  
-Не вважається нещасним випадком  
-Так, вважається, складається акт за формою Н-2  
-Так, вважається, складається акт за формою Н-5  
-Так, вважається, складається акт за формою НТ-1  

#Ви – випускниця медичного коледжу і на момент закінчення Вам виповнилося 17 років. При прийнятті на роботу в пологовий будинок, якою має бути для Вас тривалість 
	робочого тижня?  
+36 годин  
-30 годин  
-24 години  
-40 годин  
-32 години  

#В обов’язки санітарки Кузьменко О. входить генеральне прибирання післяпологового 
	відділення. Через який проміжок часу воно проводиться?   
+1 раз в 7 днів  
-2 рази в день  
-1 раз в місяць   
-2 рази на місяць   
-1 раз в день    

#У жіночій консультації сталася пожежа. При евакуації відвідувачів консультації, на 
	акушерці Сидорук О. загорівся одяг. Яким способом  якнайшвидше припинити горіння?
+Швидко загорнути людину в палаючому одязі в ковдру  
-Засипати людину піском  
-Облити водою   
-Бігти якомога швидше  
-Направити на потерпілого струмінь вогнегасника  

#На підприємстві збільшився штат працівників до 60 осіб. Виникло питання про створення
	 служби охорони праці. При якій мінімальній кількості працюючих створюється служба?  
+	50  
-40  
-30  
-20  
-10  

#При виникненні пожежі на другому поверсі почалась евакуація людей відповідно до 
	графічної частини плану евакуації. Ширина шляхів евакуації повинна бути,  не менш ніж :  
+	1м  
-2 м  
-0,5 м  
-3 м  
-4 м  

#Для ліквідації надзвичайної ситуації потрібні були матеріальні та технічні ресурси, які перевищують власні можливості окремої області. Якому рівню надзвичайної ситуації  це відповідає?  
+	Загальнодержавному  
-Об’єктивному  
-Місцевому  
-Регіональному  
-Міському  


	15
	Які речовини за величиною гранично допустимої концентрації в повітрі робочої зони відносятьтся до 1 класу небезпеки:  
+	свинець, ртуть  
-бензин, ацетон  
-спирт етиловий  
-всі відповіді вірні  
-  

#При пожежі водою не можна гасити:  
+	всі відповіді вірні  
-легкозаймисті рідини (бензин, нафта)  
-електорообладнання під напругою  
-корбід, селітра  
-цінні папери та устаткування  

#Який інструктаж з охорони праці проводить безпосередній керівник робіт (старша 
	медсестра, зав.відділення)?  
+	первинний, повторний, позаплановий, цільовий  
-ветунний  
-первинний  
-позаплановий  
-цільовий  

#Перед попередженням про землетрус передається сигнал цивільної оборони:
+“Увага!”  
-“Бережись землетрусу!”  
-“Укритись в захищених спорудах!”  
-“Всім! Всім! Всім!”  
-“ Попередження!”  

#Від урагану найкраще укритися :
+У сховищі. заздалегідь підготовленому укритті, підвалі  
-У панельному будинку на 1 поверсі  
-У підвалі багатоповерхового будинку  
-Залишитись на робочому місці  
-Під містом  

#Розкрийте зміст поняття “смерч”:  
+Атмосферний вохор, що виникає в грозовій хмарі  
-Обертовий стовп холодного повітря  
-Обертовий стовп гарячого повітря  
-Сильний вітер понад 30 м за хвилину  
-Сильний вітер понад 50 м за хвилину  

#Основні законодавчі акти в галузі охорони праці, що забезпечують безпечні і нешкідливі 
	умови праці на підприємствах та установах подані в:  
+Кодекс законів про працю   
-Конституція України  
-Закон України  “Про охорону праці”  
-Закон України  “Про пожежну безпеку”  
-Законодавство України  про охорону праці  

#Які обов’язки керівника виробництва (інженера з техніки безпеки) при прийнятті на роботу нового працівника?  
+Провести вступний інструктаж з техніки безпеки  
-Розповісти історію створення підприємства  
-Провести екскурсію по підприємству  
-Ознайомити з планом евакуації  
-Ознайомити з працівниками падприємства  

#Які захворювання можуть виникнути в медпрацівника пологового будинку у випадку 
	пошкодження заходів захисту рук (рукавичок) при контакті з кров’ю роділлі?  
+СНІД  
-Артрит  
-Туберкульоз  
-Гіпотонія  
-Алергія  

#Основою всього трудового законодавства держави є:
+Кодекс законів про працю  
-Закон України „Про пожежну безпеку”  
-Конституція України  
-Закон України „Про охорону праці”  
-Постанова Кабінету Міністрів України №992 „Про порядок працевлаштування 
	випускників ВНЗ”  

#Основні положення з реалізації права громадян на життя і здоров’я в процесі праці, відносин між власником і працівником та порядок організації охорони праці в Україні встановлює:
+Закон України про охорону праці  
-Конституція України  
-Кодекс законів про працю  
-Указ Президента України  
-Наказ МОЗ України №256 „Про заборону застосування праці жінок на важких та 
	небезпечних роботах”  


#Яка мета проведення попередніх медичних оглядів працівників певних категорій?
+Встановлення фізичної та психофізіологічної придатності осіб до роботи за конкретною спеціальністю, запобігання виникненню  та розповсюдження інфекційних 	та паразитарних хвороб  
-Встановлення антропометричних даних жителів певних регіонів  
-Встановлення стану здоров’я населення  
-Виявлення ранніх ознак захворювань  
-Виявлення хворих для встановлення інвалідності  

#Які причини виникнення болю в спині медичної сестри під час виконання 
	функціональних обов’язків?
+Відсутність досвіду в даній роботі щодо прийняття відповідної робочої пози  
-Велика вага пацієнта  
-Фізична слабкість медичної сестри  
-Неправильне поводження з пацієнтом, пов’язане з наданням допомоги  
-Недостатнє використання засобів малої механізації  

#Какой металл содержат средства индивидуальной защиты при работе с ионизирующим 
	излучением?  
+свинец  
-ртуть  
-марганец  
-железо  
-медь  

#В ходе операции кровь больной попала в глаза акушерке, что необходимо использовать
	 для ВИЧ-профилактики?
+альбуцид  
-йод  
-спирт  
-нафтизин  
-фурацилин  


#Ви акушерка жіночої консультації районної лікарні. Що потрібно мати згідно з 
	нормативним наказом  № 120 МОЗ України.   
+Аптечку для надання термінової медичної допомоги медичним працівникам у разі поранення   
-Набір медикаментів для надання невідкладної допомоги при загрозливих для життя станах  
-Запас предметів індивідуального захисту від кро’яних інфекцій  
-Набір антисептичних засобів, які повинні обов’язково використовуватись  
-Набір перев’язного матеріалу для використання уразі поранення  

#В операційному залі пологового будинку в кінці робочого дня значно погіршилися 
	показники температурного режиму. Вкажіть систему запобіжних заходів з метою 
	покращення мікроклімату в приміщенні:  
+Ефективна робота примусової припливно-витяжної вентиляції  
-Використання засобів індивідуального захисту  
-Застосування медичних заходів  
-Правильне влаштування комунікацій  
-Своєчасне прибирання операційного блоку  

#Випускнику спеціальності “акушерська справа” відмовлено в працевлаштуванні після прибуття до зазначеного місця роботи за призначенням. Яку компенсацію передбачено трудовим законодавством випускнику:  
+Компенсація витрат пов’язаних з переїздом і поверненням  
-Відшкодування витрат пов’язаних з подальшим працевлаштуванням  
-Виплата матеріальної допомоги по безробіттю  
-Надання особливих гарантій на подальше працевлаштування  
-Компенсація непередбачена   

#У акушерки, що працювала протягом 2-х років з лікарськими препаратами, виник 
	дерматит.  Який фактор вплинув на організм?  
+	А* Хімічний  
-Фізичний  
-Біологічний  
-Психофізіологічний  
-Механічний  

#Травмована під час дорожньо-транспортної пригоди, має сильну кровотечу з лівої ноги.  
	Яку першу медичну допомогу повинна надати акушерка при артеріальній кровотечі з кінцівки?  
+	А* Накласти джгут вище місця кровотечі  
-Накласти стискаючу пов'язку  
-Зігнути кінцівку  
-Накласти джгут нижче місця кровотечі  
-Всі дії вірні  

#Акушерки в пологових  відділеннях постійно контактують з кров'ю, що становить 
	небезпеку виникнення кров'яних інфекцій. Що є найефективнішим у профілактиці 
	кров'яних інфекцій?  
+	А* Щеплення  
-Хіміопрепарати  
-Антибіотики  
-Дезинфікуючі розчини  
-Засоби індивідуального захисту  

#Технолог вищої категорії прийнятий на роботу однієї з фірм, де чітко визначені умови праці, час роботи. Незручності і надурочна робота було компенсовано додатковою відпусткою, оплатою. Який вид договору укладений  у фірмі  працюючим?  
+Контрактна система найму  
-Трудовий договір  
-Колективний договір  
-Тимчасовий договір  
-Договір на сезонну роботу  

#На протязі 5 днів паразитологічному відділенні СЕС не працювала витяжна шафа, не вистачало - 4 підноси, 28 предметних скелець. Недоліки були виявлені при обстеженні  
	комісією з охорони праці місцевої адміністрації. Який вид відповідальності застосує  
	головний лікар СЕС до завідуючої паразитологічним відділенням?  
+Дисциплінарну   
-Адміністративну  
-Кримінальну  
-Матеріальну  
-Цивільну   

#Кому проводиться ввідний інструктаж?  
+всім працюючим, хто поступає на роботу   
-при аваріях на підприємстві  
-при переводі на роботу з одного цеху в інший  
-при зміні технологічного процесу  
-працюючим з небезпечними умовами праці  

#Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться:
+З усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу [постійну або тимчасову], 
	незалежно від рівня їх освіти, стажу роботи за цією професією та посади   
-З працівником, новоприйнятим [постійно або тимчасово] на підприємство  
-На робочому місці з усіма працівниками : на роботах з підвищеною небезпекою – один раз на квартал, на інших роботах -  один раз на півріччя  
-У разі введення в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при  внесенні змін та доповнень до них  
-З усіма працівниками, які щойно звільнені з роботи. Незалежно від рівня їх освіти. 
	Стажу роботи за цією професією та посади  

#Яка дія струму супроводжується опіками окремих ділянок тіла. Нагріванням кровоносних  судин, серця, мозку та інших органів, через які проходить струм, що призводить до виникнення в них функціональних розладів:
+Термічна   
-Біологічна  
-Механічна  
-Електролітична  
-Фізична   
3.0. Педіатрія
	1
	Який рівень нормального вмісту кальцію у сироватці крові потрібен для правильного 
	розвитку кісток?   
+	2,25-2,5 ммоль/л  
-1-1,5 ммоль/л  
-1,75-2,0 ммоль/л  
-2,5-2,75 ммоль/л  
-2,75-3,0 ммоль/л  

#Які з придатків шкіри при народженні дитини недорозвинені?  
+	потові залози  
-Нігті  
-Сальні залози  
-пушкове  волосся між лопатками  
-вії на повіках очей  

#У дитини 2 років температура 38°С, в'ялість, розлад сну, та_хікардія, вологий кашель,задишка змішаного типу. Шкіра бліда, періоральний ціаноз. Такі симптоми визначають при:   
+	гострій пневмонії  
-госториу ларингіті  
-назофарингіті  
-бронхіальній астмі  
-гострому бронхіті  

#Дитина 4 років захворіла раптово, з'явився сухий кашель, свистячий видих, який чути на відстані, в акті дихання участь допоміжних м'язів. Визначте діагноз:   
+	гострий обструктивний бронхіт  
-гострий бронхіт  
-гострий ларингіт  
-назофарингіт  
-гостра пневмонія  

#Головним чинником ризику розвитку бронхіальної астми є:  
+	алергічні захворювання, що передаються по спадковості  
-неефективне лікування пневмоній  
-септичні захворювання шкіри  
-дисбактеріоз  
-хронічні вогнища інфекції  

#У дитини з раннього віку спостерігаються задишка, тахікардія, ціаноз шкіри, грубий 
	серцевий шум, що поширений по всій ділянці грудної клітки, розширення меж серця. Така симптоматика діагностується при:	   
+	природженій ваді серця  
-вегето-судинній дистонії  
-ревматизмі  
-малій хореї  
-інфекційному міокардиті  

#Яке захворювання розвивається у дітей при вживанні грубої їжі з великою кількістю 
незрілих фруктів і ягід, збагачену солодкими стравами та екстрактивними речовинами:   
+	хронічний гастрит  
-.хронічний коліт  
-гострий ентероколіт  
-холангіт  
-гострий гастродуоденіт  

#Для якого захворювання є характерним ниючий тупий біль у ділянці правого підребір’я з 
	іррадіацією в праву лопатку?    
+	хронічного холецистохолангіту  
-хронічного гастриту  
-хронічного коліту  
-хронічного панкреатиту  
-виразкової хвороби  

#Дитина 5 років захворіла гостро, через 2 дні після грипу. На шкірі нижніх кінцівок 
	поліморфні, симетрично розташовані геморагічно-папульозні висипи, які скупчені 
	навколо суглобів. Визначте діагноз:  
+	геморагічний васкуліт, шкірна форма  
-хвороба Верльгофа  
-кір  
-геморагічний васкуліт, абдомінальна форма  
-гемофілія  

#Клінічна картина гострого пієлонефриту характеризується у дітей наявністю синдромів:   
+	піурія  
-ціаноз шкіри  
-макрогематурія  
-глюкозурія  
-Носові кровотечі  

#Дівчина 12 років одержує інсулін, порушила дієту і стан погіршився. Шкіра бліда, гіпотонус 
	м'язів, запах ацетону з ро_ту, посилення діурезу. Визначте діагноз:   
+	гіперглікемічна кома  
-гіпоглікемічна кома  
-печінкова кома  
-уремічна кома  
-Анафілактичний шок  

#У дитини в 3 місяця асиметрія голови, плоска потилиця, ве_лике тім'ячко 4,5x5 см. 
	Симптоми вказують на:   
+	рахіт  
-гіпервітаміноз Д  
-алергічний діатез  
-спазмофілію  
-гіпотрофію  

#Загальний стан дитини дуже важкий, температура 39,5 °С, повторні блювання, на шкірі тулуба з'являються елементи геморагічного висипу, які мають "зірчасту форму". Встановіть діагноз.  
+	менінгококцемія  
-вітряна віспа  
-кір  
-дифтерія  
-скарлатина  

#Етапність появи плямисто-папульозного висипу, енантеми, плям Філатова-Копліка-Бельського — симптоми, які вказують на:  
+	кір  
-скарлатину  
-менінгококову інфекцію  
-вітряну віспу  
-краснуху  

#На шкірі новонародженого з'являються пухирі, які розрива_ються, оголюючи ерозивну 
	поверхню, тому токсикосептич-ний стан дитини відповідає:   
+	пухирчатці новонародженого  
-везикулопустульозу  
-псевдофурункульозу  
-сепсис  
-омфаліт  

#Призначте протисудорожні препарати дитині при внутрішньо_черепній травмі після 
	народження:   
+	0,5\% р-н сібазону - 0,1 мл на 1 кг маси  
-кокарбоксилаза - 8 мг на 1 кг маси  
-0,5\% р-н седуксену - 0,2 мл на 1 кг маси  
-50\% р-н анальгіну - 0,1 мл на 1 кг маси  
-преднізолон - 1 мг на 1 кг  

#Мікрофлора кишечнику дитини, яка перебуває на грудному вигодовуванні переважно 
	складається з:  
+	Біфідо-бактерій  
-Кишкової палички  
-Стрептококів  
-Стафілококів  
-Дріжджової мікрофлори  

#Недоношену новонароджену дитину потрібно зігріти за допомогою грілок. Водою якої температури Ви наповните грілки:  
+	50*С  
-40*С  
-70*С  
-90*С  
-35*С  

#У новонародженої дівчинки на 2-гу добу життя з’явилося жовтяничне забарвлення шкіри і слизових оболонок. Загальний стан дитини задовільний, сеча і кал мають звичайне забарвлення. Печінка і селезінка не збільшені. Для якого стану характерні дані симптоми:  
+	Фізіологічної жовтяниці новонароджених  
-Гемолітичної хвороби новонароджених  
-Обтураційної жовтяниці  
-Вірусного гепатиту  
-Аномалій розвитку гепатобіліарної системи  

#Згідно календаря профілактичних щеплень у віці 12 місяців дитині проводять вакцинацію проти:  
+	Кору, краснухи, паротиту  
-Гемофільної інфекції  
-Туберкульозу  
-Вірусного гепатиту В  
-Поліомієліту  

#Згідно призначень лікаря, новонародженій дитині з “катаром кишок” Ви ввели 
	газовідвідну трубку. На який час можна залишити введену трубку:  
+	20-30 хвилин  
-5-10 хвилин  
-2-3-хвилини  
-1 годину  
-2 години  

#Вкажіть препарат, який необхідно ввести дитині при анафілактичному шоці:  
+	Преднізолон  
-Корглікон  
-Еуфілін  
-Фуросемід  
-Седуксен  

#У стаціонар поступила дівчинка 8 років з підозрою на гострий гломерулонефрит. Які 
	зміни в сечі найбільш характерні для даного захворювання:   
+	Протеїнурія, гематурія  
-Лейкоцитурія, гематурія  
-Глюкозурія  
-Бактеріурія  
-Ацетонурія, протеїнурія  

#Воду якої температури Ви підготуєте для промивання шлунку дитині 5 років з гострим 
	гастритом?  
+	20-24*С  
-26-28*с  
-16-20*с  
-36-37*С  
-24-28*С  

#У дівчинки молодшої групи дитячого садочку діагностовано вітряну віспу. На який термін необхідно ізолювати контактних дітей:  
+	21 день  
-7 днів  
-5 днів  
-10 днів  
-17 днів  

#Вкажіть, з якої маніпуляції розпочинається невідкладна допомога при гострій дихальній 
	недостатності:  
+	Санації верхніх дихальних шляхів  
-Оксигенотерапії  
-Відволікаючої терапії  
-Інфузійної терапії  
-Введення еуфіліну  

#Вкажіть захворювання, яке супроводжується різким погіршенням загального стану, збудженістю, вимушеним сидячим положенням, експіраторною задишкою, відходженням скловидного харкотиння в кінці приступу:  
+	Бронхіальна астма  
-Стенозуючий ларинготрахеїт  
-Бронхіолі  
-Кашлюк  
-Обструктивний бронхіт  

#Назвіть захворювання, яке розвивається на першому тижні життя та характеризується 
	наявністю пустул, заповнених серозним прозорим або каламутним вмістом, без 
	порушення загального стану дитини:  
+	Везикулопустульоз  
-Попрілості  
-Алергічний дерматит  
-Пухирчатка  
-Скарлатина  

#До групи ризику по бронхіальній астмі відносяться діти з:  
+	Алергічним діатезом  
-Захворюваннями нирок  
-Цукровим діабетом  
-Захворюваннями шкіри  
-Ревматизмом  

#Мама з дитиною 2 років звернулась до акушерки ФАПу зі скаргами на погіршення 
	апетиту, відмову від овочевого пюре та фруктових соків. При огляді шкіра та слизові 
	оболонки бліді. В загальному аналізі крові еритроцитів 2,7Х 10 в 12 ступені, гемоглобін 
	85г/л. Якому захворюванню відповідають дані симптоми?  
+Залізодефіцитній анемії  
-Гострому лейкозу   
-Геморагічному васкуліту  
-Апластичній анемії  
-Тромбоцитопенічній пурпурі  

#Мами дівчинки 5 років скаржиться на зниження апетиту, слабкість, млявість дитини. При огляді:  шкіра бліда, набряки на обличчі, АТ 130/80 мм рт ст., сеча кольору “м’ясних 
	помиїв” Який метод лабораторної діагностики повинна провести акушерка для 
	визначення видільної та концентраційної функції нирок.    
+Аналіз сечі за Зимницьким  
-Загальний аналіз сечі  
-Аналіз сечі за Нечипоренком   
-Аналіз сечі за Амбурже  
-Аналіз сечі за Аддісом -Каковським  

#Хворий 9 років скаржиться на часте сечовипускання, біль у животі та в поперековій ділянці, підвищення температури тіла до 38*С. В загальному аналізі сечі кількість лейкоцитів становить 40-60 в полі зору. Лікар призначив дослідження сечі за Нечипоренком. Яку порцію добової сечі необхідно зібрати акушерці у хворого  для виконання цього дослідження?  
+Середню порцію ранкової сечі  
-Всю ранкову сечу  
-Нічну порцію сечі  
-Добову сечу  
-Любу порцію сечі  

#До акушерки ФАПу викладач привів з уроку  дівчину  10 років хвору на цукровий діабет. 
	Вранці отримала інсулін. Не поснідала. На уроці стала квола, з’явилося відчуття тривоги, тремор рук, шкіра вкрилася холодним потом. Запідозрена гіпоглікемічна кома.  З чого треба почати надання невідкладної допомоги?  
+Дати дитині солодкого гарячого чаю.  
-Положити дитину на кушетку, зігрітим грілками  
-Дати дитині заспокійливі засоби.  
-Ввести 40\% розчин глюкози внутрішньовенно.  
-Заспокоїти дитину, ввести протисудомні препарати в/м  

#Дитина народилася доношеною з масою тіла 3800 г. Дитині з 4-х тижневого віку треба проводити профілактику рахіту. Що акушерка буде використовувати для специфічної профілактики рахіту у дітей?  
+Вітамін Д 3   
-Вітамін Е  
-Вітамін А  
-Вітамін С  
-Прогулянки на свіжому повітрі.  

#При проведенні патронажу до новонародженої дитини на 2-й день після виписки з пологового будинку, акушерка відмітили серозні виділення з пупкової ранки. Шкіра навколо пупка не змінена. Загальний стан дитини не порушений. Який найбільш імовірний діагноз?  
+Катаральний омфаліт.  
-Флегмонозний омфаліт  
-Сепсис  
-Пупкова грижа  
-Попрілості  

#У дитини 2 років , на фоні ГРВІ, акушерка ФАПу відмітила неспокій, “гавкаючий кашель”, захриплість голосу, задишка, блідість шкіри. Вкажіть яке ускладнення, розвилось у дитини?  
+Гострий стенозуючий ларинготрахеїт  
-Гострий назофарингіт   
-Обструктивний бронхіт  
-Пневмонія  
-Тонзиліт  

#Дитині 6 років, хворіє на гострий бронхіт, лікар призначив накладання гірчичників. На які місця акушерці забороняється накладати гірчичники дітям?    
+На хребет, та ліву половину грудної клітки  
-На праву половину грудної клітки  
-Між хребтом та лопатками    
-На спину, крім ділянки хребта  
-Під нижніми кутами лопаток  

#У новонародженої дитини акушерка помітила ціаноз, який посилюється при крику, прийманні їжі. З анамнезу відомо, що мати дитини перехворіла грипом на 10 тижні 
	вагітності. Для якої патології притаманні ці симптоми?  
+Природжена вада серця  
-Вогнищева пневмонія  
-Асфіксія новонародженого  
-Пологова травма  
-Анемія  

#У 12 -ти річної дитини через 2 тижні після перенесеної ангіни з’явився біль у серці, 
	блідість шкіри, слабкість, втомлюваність, тахікардія, тони серця приглушені, систолічний шум на верхівці. Яку патологію може  запідозрити акушерка ФАПу?  
+Ревмокардит  
-Вроджену ваду серця  
-Анемію  
-Вегето-судину дистонію  
-Вогнищеву пневмонію  

#Хлопчик 13-ти років знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу виразкової 
	хвороби шлунка. Який метод діагностики даного захворювання акушерка ФАПу розцінює як головний?  
+Фіброгастродуоденоскопію  
-Фракційне зондування  
-Рентген обстеження  
-Дуоденальне зондування  
-Копрологічне обстеження  

#У дитини 5-ти місяців після ведення в раціон 100 г. овочевого пюре з’вились рідкі 
	випорожнення жовтого кольору з білими грудочками та слизом в кількості 5 – 6 разів на добу, одноразова блювота. Лікар призначив водно-чайну паузу. Яким розчином акушерка буде її  проводити ?  
+Розчином регідрону  
-Розчином фурациліну  
-Фруктовим відваром  
-Розчином глюкози  
-Овочевим відваром  

#Акушерка після народження у дівчинки при обстеженні виявила крововилив на голові, 
	який не виходить за межі однієї кістки, не пульсує, не болить. Що з дитиною?  
+Кефалогематома  
-Пологова пухлина  
-Внутрішньочерепна пологова травма  
-Пухирчатка новонародженого   
-Водянка мозку  

#Акушерка оглядає дитину, що народилася недоношеною. За 5 днів життя дитина втратила 10\% маси, патологічних змін в стані немає. Вкажіть причини такого стану.  
+Фізіологічна втрата маси тіла   
-Фізіологічна жовтяниця  
-Транзиторний катар кишок  
-Статевий криз  
-Фізіологічна ерітема  

#В палаті спільного перебування матері та новонародженого, який народився 
	доношеним, мати скаржиться на те, що її хлопчик вимагає частого прикладання до 
	грудей. Які рекомендації повинна надати акушерка матері, щодо частоти прикладання до грудей?  
+Годувати за вимогою новонародженого  
-Годувати 10 разів на добу  
-Годувати 7 разів на добу  
-Годувати 6 разів на добу  
-Годувати 5 разів на добу  

#Під час профілактичного огляду дитини 5 місяців акушерка з’ясувала, що за місяць вона набрала 500 г маси тіла. Мати поскаржилась, що дитина останнім часом стала неспокійною, погано спить. Яке обстеження необхідно провести цій дитині?  
+Контрольне зважування  
-Вимірювання обводу грудної клітини  
-Вимірювання зросту  
-Вимірювання обводу голови  
-Вимірювання температури тіла  

#Дитина народилася з вагою 1 700 г від першої ускладненої вагітності. Профілактику якого захворювання слід передбачити акушерці при догляді за недоношеною дитиною?  
+Анемії  
-Алергічного діатезу  
-Гострих розладів травлення  
-Гемолітичної хвороби  
-Спазмофілії  

#Дитина народилася від 1 вагітності , фізіологічних пологів з масою тіла 3 200 г, з ростом 49 см. За шкалою Апгар – 9 б. При огляді: дитина здорова, t – 36,50 C. Які щеплення повинна  провести акушерка дитині у пологовому будинку?  
+Проти гепатиту В, туберкульозу  
-Проти кашлюку, дифтерії  
-Проти поліомієліту, гемофільної інфекції  
-Проти кору, краснухи  
-Проти правцю, дифтерії  

#У новонародженої дитини виявлені клінічні ознаки гіпоксії середньої тяжкості. При її 
	лікуванні важливо насамперед:  
+	Ліквідувати кисневе голодування головного мозку  
-Зігріти новонародженого   
-Очистити шкірні покрови  
-Очистити кишки  
-Налагодити нормальне харчування   

#У новонародженої дитини виявлені клінічні ознаки гіпоксії середньої тяжкості. При її 
	лікуванні важливо насамперед:  
+	Ліквідувати кисневе голодування головного мозку  
-Зігріти новонародженого   
-Очистити шкірні покрови  
-Очистити кишки  
-Налагодити нормальне харчування   

#У новонародженої дитини виявлені клінічні ознаки гіпоксії середньої тяжкості. При її 
	лікуванні важливо насамперед:  
+	Ліквідувати кисневе голодування головного мозку  
-Зігріти новонародженого   
-Очистити шкірні покрови  
-Очистити кишки  
-Налагодити нормальне харчування   

#У дитини 3-х років підвищилася температура тіла до 380С. На шкірі обличчя, волосяної частини голови, губах з’явилася везикулярна висипка. Такий стан дитини характерний для інфекційного захворювання:  
+Вітряна віспа.  
-Кір.  
-Краснуха.  
-Скарлатина.   
-Менінгокова інфекція  

#Ви працюєте акушеркою в пологовій залі. Одразу після народження дитини ви 
здійснюєте  контакт “шкіра до шкіри” здорової новонародженої дитини з матір’ю.Такий контакт триває:  
+2 години.  
-1 годину.  
-До початку годування.   
-До вимірювання tо тіла новонародженого.   
-До обробки пуповини.  

#На амбулаторному прийомі дитина, яка може самостійно сидіти і стояти біля опори, 
	голосно повторювати різні склади. Нервово- психічний розвиток дитини відповідає віку:  
+8 місяців.  
-6 місяців.  
-10 місяців.  
-11 місяців.  
-12 місяців.  

#Дитині 6 місяців. При огляді на шкірі обличчя виявлено “молочний струп”, стійкі 
	попрілості у фізіологічних складках. Догляд за дитиною добрий. Підберіть продукт 
	першого прикорму для цієї дитини .  
+Овочеве пюре з одного овоча.  
-Овочеве пюре з різних овочів.  
-Овсяна каша на молоці.  
-Яечний жовток.  
-Суміш N+N.  

#Дитині 4-ри місяці. У неї підвищена пітливість, неспокійний сон. Лікарем поставлено діагноз: рахіт, початковий період. Для специфічної профілактики рахіту необхідно призначити:  
+Відеін.  
-ЛФК, массаж.  
-Раціональне харчування.  
-Дезінтоксикаційні.  
-Призначення водних процедур.  

#Дитині 10-ть місяців. Протягом року мати вигодовувала дитину коров’ячим молоком та манною кашею. В аналізі крові: Hb - 90 г/л. Лікарем поставлено діагноз: анемія. 
	Визначіть чинники, які сприяють розвитку анемії у дітей.  
+Одноманітне вуглеводне годування.  
-Раннє введення фруктових соків.  
-Зниження загального опору організму.   
-Дія алергенів.  
-Гормональні порушення.  

#Дитині 3 роки. Скарги матері на підвищення температури тіла до 380 С у дитини , 
	відсутність апетиту, нудоту, біль в животі, часті болісні сечовипускання, сеча каламутна. Лікарем призначена проба сечи за Нечипоренком. Сутність даної проби полягає в:  
+Визначення кількості лейкоцитів та ерітроцитів в 1 мл. сечі.  
-Визначення кількості лейкоцитів та ерітроцитів в 1 мл. сечі за добу.  
-Визначення кількості лейкоцитів та ерітроцитів в 1 мл. сечі з 1 хв.  
-Визначення  цикру в сечі.  
-Виділеної сечі за добу.  

#У дитини 5 років температура 39,50С, головний біль, катаральні явища в носоглотці.  На фоні високої температури з’явилися тонічні скорочення м’язів кінцівок. Вашими 
	першочерговими діями будуть:  
+Звільнити дихальні шляхи, забезпечити доступ повітря.  
-Ввести протисудомні препарати.  
-Ввести серцеві засоби.  
-Ввести гормони.  
-Ввести дихальні засоби.  

#Мати дитини 2-х років цікавиться, яким дітям проводять хіміопрофілактику туберкульозу (далекий родич дитини захворів туберкульозом).   
+з віражем туберкулінових проб  
-з позитивною пробою Манту  
-часто хворіючим дітям  
-зі скаргами на слабкість, блідість, схуднення, підвищення t тіла  
-з порушеннями дихання   

#Дитині 2  роки. Мати скаржиться  на приступоподібний спазматичний  кашель, частіше вночі. Лікарем встановлено діагноз: кашлюк. Найчастішими ускладненнями кашлюку у дітей раннього віку можуть бути:  
+Пневмонія.  
-Анемія.  
-Ателектаз легень.  
-Бронхіальна астма.  
-Несправжній круп.  

#У дитини 12-ти років скарги на  полідипсію, поліурію, поліфагію. Мати дитини хворіє на 
	цукровий діабет. Ці симптоми вказують на можливий розвиток такого захворювання:  
+Цукровий діабет.  
-Пієлонефрит.  
-Анемія.  
-Хронічний гастрит.  
-Туберкульоз.  

#У дитини 3-х років скарги на болі в животі, нестійкі випорожнення, свербіж у вихіднику. 
	Першочерговим дослідженням повинно бути:  
+Зіскоб з періональних складок.  
-Бактеріологічний посів кала.  
-Кал на яйця гельмінтів.  
-Копрологічне дослідження  
-Зондування шлунку.  

#У дитини важкий стан, є дефіцит маси тіла 30\%, шкіра із сіруватим відтінком, 
	зморшкувата, виникають диспептичні розлади. Що може обумовити такий стан?  
+Гіпотрофія III ступеня.  
-Гіпотрофія II ступеня.  
-Кишковий  токсикоз з ексикозом.  
-Анемія.  
-Вроджена вада серця.  

#Під час патронажу до дитини 2-х місяців акушерка виявила: стан дитини важкий, 
	температура тіла 38,5 0С, нежить, кашель вологий, шкіра бліда, періоральний ціаноз, 
	задишка. Для якого захворювання характерні ці симптоми?  
+Гострої пневмонії.  
-Гострого бронхіту.  
-Спазмофілії.  
-ГРВІ.  
-Гострого ларингіту.  

#Дитина 12 років, страждає на бронхіальну астму. Вночі стан погіршився: експіраторна 
	задишка, шумне дихання, сухий кашель, хрипи чути на відстані, сидить фіксуючи верхній 
	плечовий пояс. Які ваші першочергові дії у даному випадку?  
+Інгаляції кишеньковим інгалятором “Сальбутамолу”.  
-Поставити банки на грудну клітку.  
-Внутрішньовенно струминно ввести еуфілін.  
-Внутрішньовенно струминно ввести преднізолон.  
-Провести теплу вологу інгаляцію.  

#Лабораторну діагностику ВІЛ інфекції дітей з неперинатальним шляхом інфікування ВІЛ  
	здійснюють наступним методом:  
+Імуноферментним аналізом  
-Полімеразною ланцюговою реакцією.  
-Визначення рівню СД 4-лімфоцитів.  
-Мікроскопічним  
-Вірусологічним.  

#Після проведення щеплення дитині, необхідно заповнити наступну медичну 
	документацію:  
+Форма 112, Форма 063;  
-Форма 097, Форма 063;  
-Журнал обліку використання вакцини;  
-Журнал профілактичних щеплень;  
-Історію хвороби дитини.  

#Виклик швидкої допомоги до дитини 5 років. Скарги матері на появу у дитини на шкірі тулуба та обличчі плямисто-папульозної висипки, свербіж, підвищення температури тіла 
	до 38оС. Ці симптоми виникли після вживання полуниці. Яке втручання треба провести в першу чергу?  
+Промити шлунок, поставити очисну клізму, дати ентеросорбенти.  
-Застосувати антигістамінні препарати.  
-Ввести сечогінні препарати.  
-Ввести глюкокортикостероїди.  
-Госпіталізувати до відділення.  

#Акушерка навчає матір новонародженої дитини щодо догляду за пуповинним залишком (пупковою ранкою). Виберіть найбільш доцільну рекомендацію:  
+	Підтримувати пуповинний залишок (пупкову ранку)  завжди сухим та чистим    
-Накривати пуповинний залишок (пупкову ранку) підгузниками    
-Обробляти пуповинний залишок (пупкову панку) 1\% р – м діамантового зеленого    
-Накладати стерильну пов’язку    
-Обробляти пуповинний залишок (пупкову ранку) 96° розчином спирту етилового  

#На профілактичному огляді дитина 9-и місяців. Із анамнезу відомо, що дитина 
	вигодовувалась молочними сумішами, які мати постійно замінювала. Із прикормів 
	дитина отримує тільки манну кашу. Яке дослідження треба обов’язково запланувати цій дитині з метою виявлення анемії?    
+	Аналіз крові загальний  
-Аналіз сечі загальний    
-Копрограму    
-Зіскоб на ентеробіоз    
-Мазок із зіва на флору  

#Ви прийшли на активний  патронаж до новонародженої дитини10 днів. На шкірі 
	з’явилась  пітниця. Які симптоми на це вкажуть?     
+	Дрібно крапкові висипання на шиї     
-Блідість шкіри та слизових оболонок    
-Акроцианоз  кінцівок    
-Гіперемія в пахових складках     
-Затруднене носове дихання  

#Дитина народилася передчасно з вагою 1700 г, від першої ускладненої вагітності. 
	Профілактику якого захворювання  слід передбачити при складанні плану догляду за недоношеною дитиною?    
+	Анемії    
-Алергічного діатезу    
-Гострих розладів травлення    
-Гемалітичної хвороби    
-Спазмофілії    

#Мати проводить підготовку дитини до годування груддю, виявила у дитини утруднене носове дихання, пов'язане з великою кількістю слизу. Чим потрібно промити носові ходи дитини?    
+	Фізіологічним  розчином     
-Нафтізином    
-Галазоліном     
-Ефедрином     
-Соком алое  

#Дитина народилася в строк з вагою 3200 г та зростом 52 см, здорова. Коли акушерка 
	планує прикласти новонароджену дитину до грудей матері вперше?    
+	Протягом 30 хв. після народження    
-Через 2 години    
-Після переведення матері і дитини в палату для сумісного перебування    
-Через 12 годин    
-На другий день після народження    

#Ви проводите патронажне відвідування новонародженої  дитини, даєте рекомендації матері щодо грудного вигодовування. Що з нижчеперерахованого належить до принципів успішного грудного вигодовування?    
+	Заохочуване грудне вигодовування на вимогу дитини  
-Новонародженим обов'язково слід давати штучні засоби, які імітують груди    
-Новонароджених годують 5 разів на добу    
-Вночі новонароджених дітей не годують [перерва 8 годин]    
-Інформування вагітних і породіль про переваги штучного вигодовування  

#У дитини 3 місяців асиметрія голови, плоска потилиця, велике тім'ячко 4,5 x 5,0 см. Вкажіть найбільш ймовірний орієнтовний діагноз.  
+	Рахіт  
-Нервово-артритичний діатез  
-Ексудативно-катаральний діатез  
-Спазмофілія  
-Гіпервітаміноз Д  

#У дівчинки 4 років, що відвідує дитячий садок, з’явилась дратівливість, нічне нетримання сечі, свербіж в періанальній ділянці. Ці проблеми найбільш вірогідні для  
+	Ентеробіозу    
-Аскаридозу    
-Трихоцефальозу  
-Гіменоліпедозу  
-Трихінельозу  

#Після огляду здорової новонародженої дитини першого дня життя лікар призначив 
	проведення щеплення проти гепатиту В. Мама дитини поцікавилась, які ще щеплення про-водять новонародженим у пологовому будинку?    
+	БЦЖ на 3-5-й день    
-Проти кору, краснухи на 3-й день    
-Проти поліоміеліту на 3-й день    
-Проти дифтерії на 2-й день  
-Проти епідемічного паротиту в 1-й день   

#Новонародженій дитині два дні. Під час сповивання акушерка помітила на шкірі кінцівок та тулyба окремі ділянки гіперемії та лущення. Як ви розцінюєте такий стан.    
+Фізіологічна еритема. Ретельний догляд за шкірою   
-Сепсис. Лікування у відділенні патології новонароджених   
-Везикулопустульоз. Хвору дитину ізолюють від здорових  
-Ексудативно – катаральний діатез. Лікування у алерголога  
-Токсична еритема. Лікування у відділенні патології новонароджених  

#Дитина народилася від ІІ вагітності ІІ нормальних пологів з масою 3100г, зростом 50 см. Вкажіть, яке щеплення необхідно зробити в перший день життя .  
+Проти вірусного гепатиту В   
-Проти туберкульозу  
-Проти дифтерії   
-Проти епідемічного паротиту  
-Проти кору  

#Одразу після народження над лівою тім'яною кісткою у новонародженого відмічається, флюктуруюча пухлина, яка не поширюється за межі однієї кістки. Про яку потологію це свідчить?
+Кефалогематома   
-Пологова пухлина  
-Набрякова форма гемолітичної хвороби  
-Гідроцефалія  
-Абсцес  

#При обстеженні дитини, яка ознака є вирішальною для госпіталізації дитини в 
	інфекційне відділення з підозрою на ларингеальну дифтерію?    
+Афонія   
-Гавкаючий кашель   
-Інспіраторна задишка   
-Захриплість голосу   
-Підвищення температури тіла   

#Акушерка проводить допологовий патронаж. Які принципи успішного грудного 
	вигодовування вона включить в план бесіди?
+Інформувати всіх вагітних про переваги і методи грудного вигодовування   
-Інформувати рідних про штучні молочні суміші  
-Інформувати батьків про харчові добавки  
-Інформувати батьків про прикорм   
-Інформувати вагітних про режим дня   

#У перший день життя у новонародженої дитини спостерігається густі, в'язкі, темнозелені випорожнення. Оцініть їх.
+Меконії  
-Стул при дезентерії   
-Кров'яний стул  
-Стул при сальмонельозі  
-Стул при вірусному гепатиті  

#Дитині проведено пробу Манту. Через 72 години на внутрішній поверхні передпліччя 
	з’явилась папула діаметром 5 мм. Як оцінити результат проби?
+Позитивна реакція   
-Сумнівна реакція   
-Слабо позитивна реакція  
-Негативна реакція   
-Гіперергічна реакція   

#У дитині 11-ти місяців рахіт. Під час плачу наступила короткочасна зупинка дихання. 
	Який стан можна запідозрити у дитини?
+Спазмофілія, ларингоспазм   
-Гіпервітаміноз вітаміну “Д”   
-Спазмофілія, карпопедальний спазм  
-Несправжній круп    
-Спазмофілія, еклампсія   

#Дитині віком 5 міс. мати вперше ввела 120 г картопляного пюре. Через 40 хв. дитина 
	стала млявою, в неї виникла блювота, рідкі випорожнення жовто-зеленого забарвлення 
	з білими грудочками. Загальний стан не порушений, температура тіла 36,7оС.  Яка 
	хвороба у дитини?  
+Проста диспепсія  
-Рахіт  
-Гіпотрофія  
-Спазмофілія  
-Анемія  

#Дитині 2.5 міс. Мати розповіла, що дитина неспокійна, погано спить, здригається під час сну, пітніє, особливо голова.  З анам-незу життя встановлено, що дитина з місячного віку переведена на штучне вигодовування. На свіжому повітрі буває рідко. Матеріально-побутові умови життя родини задовільні.   Об’єктивно: облисіння потилиці, краї великого тім’ячка подат- ливі, зниження м’язевого тонусу кінцівок.   Яке 
	захворювання розвинулось у дитини?    
+Рахіт  
-Гіпервітаміноз Д  
-Ексудативно-катаральний діатез  
-Спазмофілія  
-Нервово-артритичний діатез  

#У дитини віком 1,5 р., яка хворіє другий день, спостерігається гавкаючий сухий кашель, охриплість голосу, вночі з’явилася задишка, дихання з утягненням податливих місць грудної клітки, роздуванням крил носа, блідість шкіри, періоральний ціаноз. Визначте діагноз:   
+Стенозувальний ларинготрахеїт  
-Гострий бронхіт  
-Гостра пневмонія  
-Гострий назофарингіт  
-Вогнищева пневмонія  

#У дитини 6 міс., під час аускультації вислуховують грубий систоло-діастолічний шум “машинного характеру”, який поширюється на шию, на спину і вислуховується від моменту народження. Об’єктивно: шкіра бліда, відставання у фізичному розвитку. Така клінічна картина  характерна для:  
+Природжена вада серця  
-Анемія  
-Гіпотрофія  
-Ревматизм  
-Пневмонія  

#Дитина народилася здоровою з масою тіла 3300 г, довжиною тіла 50 см.  Не хворіє.  
	Визначте, в якому віці треба починати профілактику рахіту:  
+На 2-му місяці життя  
-На 3-му місяці життя     
-На 4-му місяці життя       
-На 7-му місяці життя       
-На 8-му місяці життя       

#Після ін’єкції цефтріаксону у дівчинки різко погіршився стан: відчуття жару, блідість шкіри, поліморфний, алергійний висип, пульс слабкий, АТ падає, утруднене дихання, запаморочення.   Який препарат потрібно ввести у першу чергу?  
+0,1\% розчин адреналіну гідрохлориду  
-2\% розчин еуфіліну  
-10\% розчин кальцію глюконату  
-50\% розчин анальгіну  
-5\% розчин ефедрину гідрохлориду   

#Під час огляду дитини при патронажі акушерка виявила почервоніння шкіри навколо пупка, серозно-гнійні виділення з пупкової ранки. Дитина неспокійна. Погано смокче груди. Температура тіла 38,5оС.  Як вчинить акушерка при самостійній роботі на ФАПі, якщо в дитини флегмонозний омфаліт?  
+Госпіталізує дитину  
-Проведе місцеве лікування  
-Назначить загальне лікування  
-Викличе лікаря швидкої допомоги  
-Проведе УФ-опромінення  

#Новонародженій дитині в пологовому будинку проводять вакцинацію проти туберкульозу.
	  Як уводять вакцину  БЦЖ?  
+Внутрішньошкірно  
-Підшкірно  
-Внутрішньом’язово  
-Внутрішньовенно  
-Внутрішньоартеріально  

#Мати з дитиною віком 1 місяць прийшла на прийом на ФАП.   В ході розмови мама 
	задала питання: “ Який середній приріст маси тіла на першому місяці життя”?  
+600 г  
-100 г  
-200 г  
-400 г  
-300 г  

#На прийом на ФАП прийшла мама з дитиною 2-х місяців. Зі слів матері хлопчик не витримує перерви між годуваннями, неспокійний, рідко мочиться. Матері не вдається зцідити молоко з грудей після годування дитини.   Що повинна порекомендувати матері акушерка?  
+Провести контрольне зважування  
-Збільшити час годування  
-Догодовувати дитину сумішшю  
-Поїти дитину між годуваннями водою  
-Зменшити час між годуваннями  

#Дитині 3 роки. Стан важкий, температура тіла – 39,4оС, на слизовій оболонці  мигдаликів плівки  сірого  кольору,  з  чітко окресленими краями, які тяжко знімаються шпателем і кровоточать. Вкажіть найдоцільніший метод лікування дифтерії зіву:  
+Антитоксична сироватка  
-Туберкулін  
-Антибіотики  
-Інтерферон  
-Глюкокортикостероїди  

#У дитини 6 років скарги на слабкість, млявість, погіршення апетиту. Температура тіла 39оС. Шкіра бліда. Язик сухий, обкладений білуватим нальотом. Часті болісні сечовипускання, але сечі мало, вона каламутна. Дитині поставлений діагноз: гострий пієлонефрит. Яку дієту призначають цій дитині?  
+Дієта № 5  
-Дієта № 10  
-Дієта № 7     
-Дієта № 1    
-Дієта № 4   

#Стан хлопчика 11 років, який стоїть на диспансерному обліку з приводу цукрового 
	діабету, різко погіршився. У дитини після введення інсуліну з’явилось тремтіння рук і ніг, шкіра бліда, покрилася холодним липким потом. Затьмарена свідомість.  Що необхідно вввести для надання невідкладної допомоги?  
+40\% розчин глюкози  
-24 ОД інсуліну  
-4\% розчин натрію гідрокарбонату  
-0,9 \% розчин натрію хлориду  
-10\% р-н кальцію хлориду  

#Під час першого патронажу новонародженого акушерка при огляді   дитини   виявила  помірне   почервоніння   в    ділянці  пахових складок та сідниць. Чим   акушерка порекомендує   матері   обробляти складки новонародженого?  
+Стерильна соняшникова олія  
-3\% розчин перекисю водню  
-70\% розчин етилового спирту  
-1\% розчин діамантового зеленого  
-5\% розчин йоду  

#У дитини 4 років t - 38,9°Сна тлі ГРВІ. Що насамперед ви використаєте для зниження 
	температури тіла?  
+Фізичні методи охолодження.  
-Літичну суміш.  
-Відволікаючу терапію..  
-Антибактеріальну терапію.  
-Антигістамінні засоби.  

#Акушерку ФАПу викликали до дитини 1,5 років,яка хворіє другу добу. У дитини гавкаючий кашель,голос захриплий, дихання чутне на відстані,утруднений вдих, блідість шкіри, пероральний ціаноз. Який найбільш імовірний діагноз?   
+Стенозуючий ларинготрахеїт.  
-Обструктивний бронхіт.  
-Вогнищева пневмонія.  
-Гострий бронхіт.  
-Плеврит.  

#У дитини 9-ти місяців виникла раптово зупинка дихання, ціаноз шкіри, дитина вкрита липким потом. Через одну хвилину з’явився гучний вдих- “півнячий крик”.  З чого слід розпочати невідкладну допомогу при даному стані?   
+Ввести 0,5\% розчин седуксену.  
-Ввести 10\% розчин кофеїну.  
-Ввести 50\% розчин анальгіну  
-Ввести 5\% розчин вітаміну С.  
-Ввести 1\% розчин нікотинової кислоти.  

#До акушерки ФАПу  звернулась мати з дитиною 7 років. Захворювання розпочалось 3 дні тому з болю в горлі, t - 37,8 -38,3°С. Сьогодні у дитини  піднялась  t- 39,0°С, головний біль, нудота,з'явилась дрібноточкова висипка, рясна, яскраво- червона, переважно в складках рук,шиї, живота, блідий носо-губний трикутник, язик обкладений білим нальотом. Який більш імовірний діагноз?  
+Скарлатина.  
-Вітряна віспа.  
-Кір.  
-Краснуха.  
-Менінгококцемія.  

#Під час патронажу акушерка ФАПу оглянула новонародженого 10 днів. Під час огляду виявила почервоніння шкіри навколо пупка ,серозні виділення з пупкової ранки. Дитина неспокійна, t- 38,4°С , млява,погано смокче грудь,зригує. Який найбільш імовірний діагноз?  
+.Флегмонозний омфаліт.  
-Катаральний омфаліт.  
-Везиколопустульоз.  
-Псевдофурункульоз..  
-Пухирчатка новонароджених.  

#Акушерка ФАПу  оглядає дитину 5 місяців. Маса тіла 6800г, перебуває на грудному 
	вигодовуванні. Дитина активна,посміхається,добре впізнає маму. Який продукт доцільно 
	порадити призначити дитині для першого прикорму?  
+Овочеве пюре.  
-Кефір.  
-Манну кашу.  
-Сир.  
-Яблучний сік.  

#До акушерки ФАПу  звернулась мати з дитиною 3 років, яка захворіла 2 дні тому. t - 
	37,8°С. На шкірі спини,сідниць плямисто-папульозна висипка,збільшені задньошийні та 
	потиличні лімфатичні вузли. На яке захворювання вказують таки симптоми?  
+Краснуха.  
-Кір.  
-Скарлатина.  
-Вітряна віспа..  
-Атопічний дерматит.  

#До акушерки ФАПу звернулася бабуся з онукою7 років,,яку вкусила оса в ділянці обличчя. Через 30 хвилин дитина почала скаржитись на головний біль,осиплість голосу, припухлість на губах,щоках, повіках. Ваші першочергові дії при наданні невідкладної допомоги  дитині?  
+Покласти холод на місце укусу і обколоти 0,1\%розчином адреналіну, розведеним0,9\% розчином натрію хлориду  
-Викликати швидку допомогу і госпіталізувати дитину.  
-Ввести 50\%розчин анальгіну внутрішньом'язево.  
-Ввести 10\% розчин глюкози внутрішньовенно.  
-Ввести 10\% розчин кальцію хлориду внутрішньовенно.  

#Мама дитини 9 місяців запитала в акушерки ФАПу в якому віці відбувається закриття великого тім’ячка у здорової дитини?  
+8-18 місяців.  
-6-7 місяців.  
-7-8 місяців.  
-18-20 місяців.   
-21-24 місяців.  

#Акушерка ФАПу оглядає дитину 9 місяців Дівчинка здорова. Тони серця ритмічні. Яка 
	частота серцевих скорочень відповідає даному віку дитини (за 1 хвилину)?  
+120-130.  
-140-160.  
-110-120.  
-100-110.   
-80-90.  

#При підозрі на захворювання нирок акушерка призначила аналіз сечі за Нечипоренком 
	дитині 12 років. Яка кількість лейкоцитів у пробі  є показником норми в дітей (в 1мл 
	сечі)?  
+0-2000.  
-3000-4000  
-4000-5000.  
-6000-7000.   
-8000-9000,.  

#Після огляду дитини 7 місяців акушерка  робить запис в історії розвитку дитини про 
	еволюцію знака БЦЖ  Найімовірніше в нормі на місці введення вакцини спостерігається:
+Рубець округлої форми.  
-Гіперемія.  
-Папула.  
-Пустула.  
-Кірочка.  

#Мама з дитиною 3 місяців прийшла на прийом до акушерки ФАПу. Хлопчик здоров, 
	t-36.5°С,шкіра рожева, зі сторони внутрішніх органів патології не виявлено. Після отримання письмової згоди дитині необхідно зробити вакцинацію .Яку вакцину необхідно ввести  згідно календарю щеплень ?
+АКДП.  
-БЦЖ.  
-Туберкулін.  
-КПК.  
-Проти гепатиту Б.  

#Дитина,  віком 4-х місяців, лікувалась в стаціонарі з приводу гіпотрофії. Після закінчення курсу лікування виписана до дому і буде знаходитись під спостереженням акушерки 
	ФАПу. Що необхідно акушерці призначити дитині для нормалізації мікрофлори 
	кишечника?
+Бактисуптил.  
-Плазму.  
-Преднізолон.  
-Нерабол.  
-Альбумін.  

#Мати звернулась до акушерки ФАПу зі скаргами, що її 4-річна дочка погано їсть та на болі в животі. Об'єктивно: шкіра бліда, живіт болісний під час пальпації навколо пупка, свербіж у ділянці заднього проходу і статевих органів, з'явились нічне нетримання сечі. Випорожнення кашкоподібні з домішками слизу. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення аналізу?
+Шкребок з періанальних складок.  
-Бактеріологічне дослідження калу.  
-Копрологічне дослідження калу.  
-Дослідження калу на стеркобелін.  
-Дослідження калу на приховану кров.  

#До акушерки ФАПу звернулась дівчинка віком 10 років, зі скаргами: ниючий біль у 
	правому підребір’ї, поганий апетит, нудоту, відчуття гіркоти в роті, періодичне блювання. Біль посилювався під час приймання їжі. Об’єктивно: шкіра суха та бліда, дитина зниженої вгодованості. Під час пальпації живота – незначне напруження м'язів і біль у правому підребер’ї. Позитивний симптом Ортнера, печінка виступає з під краю ребрової 
	дуги на 2-2,5 см, щільна і болісна під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз?
+Хронічний холецистохолангіт.  
-Хронічний гастрит.  
-Виразкова хвороба 12-ти палої кишки.  
-Дискінезія жовчних шляхів.  
-Ентероколіт.  

#До акушерки ФАПу звернувся пацієнт 13-ти років зі  скаргами:на швидку стомленість, 
	дратівливість, зміну почерку.  Місяць тому перехворіла на ангіну. Об’єктивно: шкіра бліда, спостерігаються мимовільні скорочення м'язів обличчя, мигдалики гіпертрофовані, розширення лівої межі серця на 1,5см назовні від середньо- ключичної лінії, тони приглушені, м'який систолічний шум на верхівці, ЧСС-110 уд./хв. Який найбільш імовірний діагноз?
+Мала хорея.  
-Неревматичний кардит.  
-Ревматоїдний поліартрит.  
-Системний червоний вовчак.  
-Інфекційний ендокардит.  

#Ви акушерка ФАПу, з пологового будинку виписана новонароджена дитина 10 днів з 
	масою тіла 2500г. Маса тіла при народженні 2100г, довжина – 44см, дитина від другої вагітності, народилась при строках гестації 36 тижнів, закричала одразу. При огляді:	шкіра тонка, зморшкувата, багато первородного пушку, підшкірна основа тонка, нігті м'які,
	вуха щільно притиснуті до голови, статева щілина відкрита. Визначити ступінь 
	недоношеності дитини?
+I  ступень.  
-II  ступень.  
-III ступень.  
-IV ступень.  
-V ступень.  

#У пологовий будинок госпіталізовано роділлю, яка народжує вперше у терміні вагітності 38-39 тижнів з кровотечею із статевих органів. При піхвовому дослідженні: шийка матки згладжена, відкрита на 2,5 поперечних пальці, матковий зів повністю закритий губчатою 
	тканиною. Яку потологію запідозрила акушерка?
+Центральне передлежання плаценти  
-Бокове передлежання плаценти  
-Крайове передлежання плаценти  
-Низьке прикріплення плаценти  
-Шийкова вагітність  

#У перед пологову палату доставлено роділлю. Пологи другі, термінові. Розміри тазу: 23-26-28-17см.Пологова діяльність розпочалась вісім годин тому. Роділля неспокійна, перейми часті, болючі, нижній сегмент матки болючий, контракцій не кільце на один поперечний палець нижче пупка. Голова плоду рухлива біля входу в малий таз, ознака Вастена позитивна. Яке ускладнення запідозрила акушерка у роділлі?
+Загроза розриву матки  
-Тетанус матки  
-Розрив матки, що розпочався  
-Розрив матки, що відбувся  
-Звуження тазу ІІІ ступеню  

#Акушеркою роділлі у пологовій залі проведений огляд родових шляхів дзеркалами після пологів при якому виявлено: розрив стінки піхви, м’язів, шкіри промежини більше 2см. Сфінктер та пряма кишка цілі. Яка найбільш доцільна акушерська тактика у даному випадку?
+Пошарове ушивання розривів  
-Ушивання шовковими лігатурами  
-Ушивання кетгутовими лігатурами  
-Накладання металевих скобок на розриви  
-Залишити розриви на самостійне заживлення  

#В пологовий будинок поступає роділля, 24 років, з доношеною вагітністю та поперечним положенням плода, навколоплідні води відійшли. Який метод ведення пологів передбачає акушерка в даному випадку?
+Кесарський розтин  
-Плодоруйнівна операція  
-Накладання акушерських щипців  
-Звичайне ведення пологів  
-Стимуляція пологів  

#Повторнородяча 30 років, вагітність друга, 40 тижнів. Через 20хв. Після народження 
	плоду масою 4500г, самостійно відійшов послід. При огляді: плацента ціла, оболонки всі. Відразу розпочалась кровотеча – темна, згустками, носить хвилеподібний характер. Дно матки на рівні пупка, при пальпації не скорочується, м’яка. Крововтрата 400мл. Яка патологія найбільш ймовірна в даних пологах?
+Гіпотонічна кровотеча  
-Ювенільна кровотеча  
-Альгодисменорея  
-Пройоменорея  
-Апоплексія яєчника  

#Акушерка післяпологового відділення звернула увагу, що у породіллі Н., 23 років, на шосту добу після пологів підвищилась температура до 39,2 С, з’явився біль внизу живота, який віддає у поперек. Лікар при вагінальному дослідженні виявив: з обох боків від  матки пальпуються різко болючі інфільтрати. Яка найбільш ймовірна патологія у даної породіллі?
+Післяпологовий параметрит  
-Післяпологовий ендометрит  
-Післяпологовий аднексит  
-Післяпологовий пельвіоперитоніт  
-Післяпологовий тромбофлебіт  

#Акушерка післяпологового відділення у породіллі А. на третю добу післяпологового 
	періоду виявила температуру тіла 38,2 С, скарги на болі в молочних залозах, пульс -    86 уд./хв. Молочні залози значно та рівномірно збільшені, нагрубші, болючі при пальпації, при натисканні з сосків виділяються крапельки молока.  Яка допомога породіллі повинна бути надана акушеркою в першу чергу?
+Спорожнити молочні залози шляхом зціджування  
-Компрес на молочні залози  
-Ввести знеболюючий препарат  
-Іммобілізувати молочні залози   
-Обмежити пиття  

#Акушерка пологового відділення звернула увагу, що у першородячої К., 22 років, ІІІ період пологів. Минуло 30 хвилин після народження плоду. Кровотечі немає. Ознаки відділення плаценти негативні.  До якої найбільш ймовірної допомоги в даному випадку повинна підготувати роділлю акушерка?
+Ручного відділення плаценти і видалення посліду  
-Методу Креде-Лазаревича  
-Методу Гентера  
-Методу Абуладзе  
-Потягування за пуповину  

#Акушеркою жіночої консультації під час патронажу вагітної Н. на дому в терміні вагітності 34 тижні виявлено наявність кров’янистих виділень із статевих шляхів, які з’явилися раптово серед повного благополуччя.  Яка тактика акушерки в даному випадку? 
+Викликати лікарську акушерську бригаду  
-Покласти міхур з льодом на живіт  
-Ввести розчин вікасолу  
-Виміряти АТ  
-Зробити тампонаду піхви  

#Акушерка пологового відділення визначила у першородячої К. 20 років положення плоду 
	поздовжнє, головне передлежання. Голова плоду притиснута до входу в малий таз. 
	Навколоплідні води відійшли. Ознака Вастена позитивна. Яка найбільш ймовірна 
	тактика подальшого ведення пологів?
+Виконати Кесарів розтин  
-Провести епізіотомію  
-Виконати перинеотомію  
-Накласти бинт Вербова  
-Застосувати акушерські щипці  

#На диспансерному обліку в жіночій консультації знаходиться вагітна Н., 24 тижні вагітності, у якої в анамнезі кесарів розтин при попередніх пологах в зв’язку із звуженням тазу ІІ ступеню. Яка тактика ведення вагітної в жіночій консультації?
+Госпіталізація вагітної у відділення патології вагітності за 2-3 тижні до пологів  
-Дати поради щодо грудного вигодовування  
-Провести профілактику гіпотонії матки  
-Терміново госпіталізувати  
-Провести профілактику слабкості пологової діяльності  

#Акушерка пологового відділення приймає пологи у роділлі К., 25 років, яка знаходиться у ІІ періоді пологів, діагностовано слабкість потуг, дистрес-плоду, що не піддається 
	лікуванню. Голова плоду знаходиться на тазовому дні. Яку розроджувальну операцію 
	найдоцільніше застосувати?
+Накладання вихідні акушерських щипців  
-Вакуум-екстракцію плода  
-Кесарів розтин  
-Перинеотомію  
-Накладання шкірно-головних щипців  

#Дитині 8 років. Скаржиться на млявість, незначний нежить та кашель. Загальний стан на порушений. Під час огляду звертає на себе увагу дрібноплямиста висипка на чистому тлі шкіри, переважно на розгинальних поверхнях кінцівок, на спині, сідницях. Збільшення потиличних, завушних і задньошийних лімфовузлів, які ущільнені та болючі при пальпації. Яке захворювання можна запідозрити?
+Краснуха  
-Кір  
-Скарлатина  
-Геморагічний васкуліт  
-Атопічний дерматит  

#Мале тім'ячко у новонароджених дітей розташовано між кістками:
+Потиличними та тім'яними  
-Лобними та тім'яними  
-Лобними  
-Скроневими та тім'яними  
-Лобними та скроневими  

#Під час першого патронажу мати скаржилась на збільшення і нагрібання грудних залоз у дитини, появу з них білуватого секрету. Збільшення симетричне, шкіра над грудними залозами не змінена. Загальний стан не змінений. Яке втручання повинна здійснити акушерка?
+Накласти стерильну суху пов'язку  
-Накласти олійний компрес  
-Накласти напівспиртовий компрес  
-Зробити масаж грудних залоз  
-Вичавити секрет  

#Медична сестра доглядає дитину, хвору на краснуху. Вкажіть максимальний інкубаційний період.
+21 день  
-14 днів  
-7 днів  
-5 днів  
-2 дні  

#Дитині 10 днів. Мати скаржиться на періодичне зригування після  годування груддю. Яка анатомо-фізіологічна особливість сприяє цьому стану?
+Слабкість кардіального сфінктера шлунка  
-Підвищена секреторна активність шлунка  
-Знижена секреторна активність шлунка  
-Недостатній розвиток пілоричного сфінктера шлунка  
-Підвищена перистальтика шлунка  

#Коли повинно бути перше прикладання новонародженої здорової дитини до грудей в пологовому будинку?
+В перші 30 хв після народження  
-Через 2,5 год.  
-Через 40 хв.  
-Через 3 год.  
-Через 3.5 год.  

#У дитини 4-х років з'явилася лихоманка до 39оС, пронос, повторне блювання, головний 
	біль, сонливість, анорексія. Кількість дефекацій 15 разів на добу, випорожнення зі слизом, прожилками крові. Виражені тенезми і біль у животі, сигмовидна кишка 
	палпується у вигляді тонкого тяжа. Про яке захворювання можна думати?
+Дизентерія  
-Холера  
-Токсична диспепсія  
-Ешерихіоз  
-Сальмонельоз  

#Дитині 4-х місяців на грудному вигодовуванні, нервово-психічний та фізичний розвиток відповідає вікові. З якого віку слід ввести дитині перший прикорм?
+З 6-ти місяців  
-З 4 місяців  
-З 3-ох місяців  
-З 7 місяців  
-З 8 місяців  

#Дитині 6 місяців. Здорова. Знаходиться на природному вигодовуванні. В якому віці і який прикорм треба ввести дитині?
+З 6 місяців, овочеве пюре  
-З 5 місяців, сік фруктовий  
-З 4 місяців, овочеве пюре  
-З 6-ти місяців, кефір  
-З 6-ти місяців, 20\% манна каша  

#Дитина 7 років хворіє бронхіальною астмою. Які зміни характеру дихання можна виявити під час обстеження?
+Експіраторну задишку  
-Інспіраторну задишку  
-Апноє  
-Брадіпноє  
-Тахіпноє  

#При огляді новонародженої дитини на 3-тю добу життя виявлено зменшення маси тіла 
дитини. Загальний стан дитини задовільний. З чим пов'язана дана проблема?
+Фізіологічна втрата маси тіла  
-Транзиторний дисбактеріоз  
-Токсична еритема  
-Сечокислий інфаркт нирок  
-Статева криза  

#Дитина 8-ми місяців має ознаки рахіту. Яку з нижче перерахованих ванн треба обрати?
+З додаванням морської солі  
-З додаванням відвару ромашки  
-З додаванням  відвару дубової кори  
-З додаванням крохмалю  
-З додаванням відвару череди  

#Дитині 9 місяців. Знаходиться на грудному вигодовуванні, прикорм введений своєчасно. Мати запитує: “До якого віку бажано годувати груддю?”
+До 2-х років   
-До 1 року  
-До 9 місяців  
-До 6 місяців  
-До 7 місяців  

#В ізоляторі оздоровчого табору знаходиться дитина 10 років з діагнозом “Кишкова інфекція”. Яке обстеження треба провести протягом 72-х годин від встановлення цього діагнозу?
+Бактеріологічне дослідження калу  
-Копрограма  
-Колоноскопія  
-Зіскріб на ентеробіоз  
-Аналіз калу на яйця гельмінтів  

#Призначте обстеження дитині 5-ти років, у якої протягом двох тижнів спостерігається 
	кашель, який посилюється вночі і не піддається симптоматичному лікуванню. Поступово кашель набув нападоподібного характеру з репризами. Лікарем діагностовано кашлюк.
+Бактеріологічне обстеження слизу із носової частини глотки  
-Аналіз крові на біохімічне дослідження  
-Загальний аналіз сечі  
-Взяти змиви із носоглотки на вірусологічне дослідження  
-Рентгенологічне обстеження  

#Дитині п’ять років. При огляді на долонях спостерігається пластинчате лущення. Для 
	якого захворювання характерні такі симптоми?
+Скарлатина  
-Вітряна віспа  
-Краснуха  
-Кір  
-Паротит та інфекція  

#Дитина 6 років хворіє на кір. Вкажіть ускладнення, які найчастіше трапляються при кору:
+Пневмонія  
-Ураження печінки  
-Ангіна  
-Міокардит  
-Орхіт  

#Назвіть термін проведення ІІ ревакцинації поліомієлітною вакциною.
+3 роки  
-6 років  
-14 років  
-18 місяців  
-8 місяців  

#При диагностике каких заболеваний применяется проба Манту?  
+Туберкулез  
-Дизентерия  
-Коклюш  
-Корь  
-Краснуха   

#Ребенку необходимо провести первую вакцинацию против туберкулеза. Когда и где проводится первая вакцинация БЦЖ?  
+На третий день жизни, в роддоме, всем здоровым новорожденным детям  
-На второй день жизни  
-На первый день жизни  
-В два месяца  
-В три месяца  

#Ребенку необходимо провести первую ревакцинацию АКДС. Назовите сроки проведения ревакцинации АКДС.  
+18 месяцев  
-12 месяцев  
-10 месяцев  
-8 месяцев  
-6 месяцев  

#Мальчик, 14 лет страдает сахарным диабетом. После инъекции инсулина не принял пищу. Кожные покровы побледнели, покрылись холодным потом, появилось чувство голода. Как оказать неотложную помощь ребенку?   
+Дать сладкий чай, накормить   
-Ввести внутривенно физиологический раствор   
-Ввести внутривенно 4\% раствор натрия гидрокарбоната  
-Уложить в постель, укрыть  
-Вызвать скорую помощь  

#У ребенка 6 лет развилась гипергликемическая кома. Какой инсулин не обходимо ввести при данном состоянии?  
+Актропид  
-Протофан  
-Ультатард  
-Все из выше перечисленного  
-Ничего из выше перечисленного  

#Ребенок 10лет. Кожа бледная, адинамичній, синева под глазами. Жалуется на слабость, плохой сон и аппетит. При обследовании выявлено снижение количества эритроцитов, гемоглобина и ЦП. Какое заболевание можно заподозрить у ребенка?  
+Железодефицитная анемия  
-Апластическая анемия  
-Рахит  
-Гипокальциемия  
-Лейкоз  

#На ФАП обратилась мама ребенка страдающего сахарным диабетом, просит 
	рассказать: какие правила необходимо соблюдать при использовании инсулина, чтобы избежать осложнений?  
+Все перечисленное  
-Точно рассчитать дозу инсулина  
-Соблюдать технику введения инсулина  
-Менять места введения инсулина  
-Соблюдать диету  

#У ребенка 7-ми лет ВПС. Вы проводите контроль АД. Какую формулу необходимо 
	использовать для оценки показателей АД?    
+90+2n;  n - количество лет  
-600+100(n -1); n – количество месяцев  
-n- 4; n – количество месяцев  
-100+100 (n-1) ; n – количество месяцев  
-75+5 n; n – количество лет  


#У ребенка 7-ми лет ВПС. Вы проводите контроль АД. Какую формулу необходимо 
	использовать для оценки показателей АД?    
+90+2n;  n - количество лет  
-600+100(n -1); n – количество месяцев  
-n- 4; n – количество месяцев  
-100+100 (n-1) ; n – количество месяцев  
-75+5 n; n – количество лет  

#Какие специальные, обязательные обследования проводятся новорожденным в родильном доме?  
+Скрининг тест на фенилкетонурию, гипотиреоз  
-На спазмофилию  
-На энтеробиоз  
-Мазок из зева и носа на ВL  
-Исследование мокроты на наличие микробактерий туберкулеза  

#Ребенок 2,5 мес., находится на естественном вскармливании. Какие мероприятия необходимо провести акушерке ФАПа при подозрении на недокорм?  
+Провести контрольное кормление  
-Измерить температуру  
-Назначить консультацию диетолога  
-Провести лабораторное обследование  
-Провести исследование мочи по Нечипоренко  

#У мальчика 9-ти лет с жалобами на боль в эпигастральной области, тошноту, рвоту, 
	изжогу, головную боль, в результате клинического исследования диагностирован 
	хронический гастрит. Укажите порядковый номер диеты, с которой необходимо 
	начинать лечебное питание:  
+1-а, в течении 3-х недель  
-15-а в течении 3-х недель  
-11 в течении месяца  
-1-а, в течении месяца  
-5-а в течении месяца  

#При патронаже ребенка 5 дней, акушерка заметила легкий акроцианоз губ и 
	конечностей, который усиливается во время сосания груди. Мать ребенка в 1-й месяц беременности перенесла краснуху. Какая врожденная патология может наблюдаться у ребенка?    
+Врожденный порок сердца  
-Пневмония   
-Спазмофилия   
-Рахит  
-Асфиксия   

#На 3-й день после рождения акушерка выявила у новорожденного ребенка 
	транзиторную лихорадку, которая сохраняется в течении нескольких часов. Дайте рекомендации по уходу при данном состоянии:    
+Провести физические методы охлаждения, часто прикладывать к груди  
-Назначить общий анализ крови и мочи  
-Срочно госпитализировать в инфекционное отделение  
-Подать экстренное извещение в СЭС  
-Согреть ребенка  

#У ребенка 4-х лет находящегося на лечении по поводу острой пневмонии вы выявили признаки дыхательной недостаточности. Какие эти признаки?    
+Цианоз, одышка, участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры   
-Тахикардия  
-Повышение артериального давления  
-Сыпь на коже   
-Повышение температуры тела  

#Ребенок 2,5 лет болеет ОРВИ. Ночью внезапно возник приступ острого стенозирующего ларинготрахеита. С чего начинается лечение данного состояния?   
+Взять на руки успокоить, дать теплое щелочное питье, сделать горячие ножные и 
	ручные ванны  
-Постановка очистительной клизмы  
-Промывание желудка  
-Введение 0,9\% N+ Cl   
-Введение жаропонижающей смеси  

#Ребенок 5-ти лет страдает острым гломерулонефритом. Что необходимо 
	контролировать ежедневно?   
+Суточный диурез  
-Кал на яйце глист  
-ОАК;ОАМ  
-Цвет кожных покровов  
-ЭКГ  

#Ребенок 10 лет с диагнозом – сахарный диабет I типа, находится на диспансерном 
	учете. Как долго он должен наблюдаться по поводу данного заболевания?   
+Постоянно, пожизненно  
-5 лет  
-3 года  
-1год  
-В момент ухудшения состояния.  

#Ви проводите бесіду з молодою матір'ю і говорите, що синдром раптової дитячої смерті часто зустрічається серед дітей першого року життя. У якому положенні дитини під час сну зменшується ризик розвитку цього синдрому смерті?   
+На спині     
-На животі    
-На лівому  боці    
-На правому  боці     
-Сидячі    

#Мати дитини  1 місяця  стурбована чи вистачає грудного молока її дитині. При обстеженні ви виявили, що дитина за 1 місяць набрала 700 г, кількість сечовипускань за добу 18-20р. Оцініть одержані дані і дайте рекомендації матері.  
+Ознак гіпогалактії немає, продовжувати виключно грудне вигодовування    
-У матері  гіпогалактія, необхідно  ввести докорм дитині.    
-Дитина  потребує  допоювання  спеціальним дитячим чаєм   
-Призначити парентеральне    живлення    дитині    
-Необхідно    почати   введення   прикорму     

#Специфічна профілактика гепатиту В новонародженим  в пологовому будинку 
	проводиться згідно календарю щеплень  в терміни:    
+Перша доба      
-Друга    доба    
-3-5 доба   
-7-а доба     
-Не проводиться     

# Дитина 7 місяців.  Хворіє ГРВІ 2-у добу. Вночі раптово з'явилися  інспіраторна   задишка, гавкаючий грубий кашель,  участь   допоміжної мускулатури    в акті дихання, акроцианоз. Яке ускладнення розвинулося у дитини?     
+Стенозуючий    ларинготрахеїт     
-Обструктивний    бронхіт    
-Напад      бронхіальної   астми    
-Бронхіоліт     
-Ангіна     

#Дитині 3 місяці. В результаті  неправильного вигодовування [кількісне і якісне голодування] розвинулась  гіпотрофія 3 ступеня. Назвіть 1 етап дієтотерапії  при  виходжуванні  цієї   дитини.   
+З'ясування   толерантності до    їжі.   
-Посилене    живлення.   
-Водно – чайна   пауза.    
- Дозоване   годування.   
-Введення     прикорму.     

#Новонароджена  дитина, 1 доба. Скринінгове   обстеження  на ФКУ    і    гіпотиріоз необхідно   провести:  
+У віці  48-72 години життя.   
-Перші   12  годин  життя.    
-На  5  добу.    
-При   першому   лікарському  патронажі    
-В 1 місяць     

#Дитині  7 місяців, хворий на рахіт. Раптово    відбулася зупинка дихання,  посинів,  
покрився липким потом,  пролунав звучний вдих [“півнячий крик”].  Яку невідкладну 
	долікарську  допомогу   необхідно   провести?    
+Надавити  на  корінь язика     
-Провести лужну інгаляцію   
-Дати тепле   лужне    пиття   
-Ввести між зубами шпатель, обгорнутий марлею    
-Ввести антигістамінний  препарат     

#Дитина народилася від ВІЛ-інфікованої матері. При серологічному  обстеженні [ІФА] у новонародженого виявлені антитіла до ВІЧ.  Чим необхідно годувати дитину?   
+Адаптованою  молочною  сумішшю     
-Грудним молоком матері    
-Донорським  грудним   молоком    
-Перевести на  змішане  годування.     
-Парентеральне      годування     

#Дівчинка 5 років, хвора 1-у  добу. Скарги на підвищення температури до 37, 5 З, невелика нежить. Об'єктивно: на шкірі обличчя, тіла і кінцівок  блідо-рожева, дрібна, п'ятнисто-папулезний   висип, не схильний до злиття. Потиличні   і задньошийні лімфовузли збільшені, болючі.      Про яке захворювання можна думати?    
+Краснуха     
-Кірь    
-Скарлатина    
-Вітряна   віспа    
-Кашлюк     

# Ви працюєте в пологовому будинку. Дитині  3 доби, хворий на сальмонельоз, 
	ізольований  в бокс. Назвіть захід в осередку інфекції після ізоляції хворого по 
	запобіганню зараження оточуючих    
+Провести завершальну дезинфекцію    
-Провести специфічну профілактику контактним    
- Призначення антибактеріальних препаратів контактним   
-Призначити  эубіотики   контактним     
- Необхідності  в   проведенні    заходів    немає   

#Дитині 5 днів. У зоні пахових складок   відмічаються попрілості  1 ступеня.       Чим необхідно обробляти шкіру дитини?  
+Стерильною соняшниковою олією   
-  1\% спиртним розчином діамантового зеленого  
-Фурациліном    
- 1\% тетрацикліновою маззю   
-Нистатиновою    маззю     

#Новонароджена   дитина    народилася в асфіксії    2 ступеня. Ви    берете участь   у  наданні невідкладної допомоги.     Профілактикою якого захворювання є своєчасне виявлення і лікування асфіксії?  
+Родової травми головного мозку   
-Анемії.    
-Гемолітична    хвороба  новонароджених.    
- Інфекційні  захворювання  шкіри.    
-Кефалогаматоми     

#Які   препарати використовують в   пологовому залі  для реанімації новонароджених, що народилися в асфіксії?       
+0,01\% розчин адреналіну, ізотонічний  розчин натрію хлориду, налоксона гідрохлорид,  4,2 \% розчин натрія  гідрокарбоната     
- Преднізолон, 20\% розчин глюкози, лазикс   
- 2\% розчин еуфіліна, 1\% розчин димедролу, 50\% розчин анальгіну  
-Реланіум, 25\% розчин   магнія  сульфата    
-1\% розчин   мезатона, реланіум     

# Дитині 3 дні. Проводиться специфічна профілактика туберкульозу. Назвіть техніку 
	введення вакцини БЦЖ.    
+Внутришкірно    
- Підшкірно   
-Внуримишечно    
-Перорально     
-Внутривенно    

#Дитині 6 тижнів.. Діагноз: кашлюк, період спазматичного кашлю.   Який стан 
	розвивається в цьому випадку, потребуючий  проведення    невідкладної    допомоги?     
+Апноє     
-Гіпертермічний синдром    
-Гіперглікемічна       кома    
-Анафілактичний   шок     
-Астматичний       статус    

#Новонароджена  дитина від    багатоплідної     вагітності народилася на терміні гестації  28 тижнів. Виберіть  спосіб годування цієї дитини . 
+  Через зонд   
-Із чашки   
-Годування  груддю.   
-Із     ложки      
-Із   піпетки     

#Дитині 3 дні. Відмічається акроцианоз  шкіри, задишка при смоктанні грудей   і  плаче з першого дня життя. При ускультації серця прослуховується  шум  систоли  з епіцентром в  3 - 4 міжребер'є  зліва. З анамнезу : на 6- му тижні  вагітності   мати   перенесла  вітряну віспу. Про яке захворювання можна думати? 
+Вроджена вада серця   
-Ревмокардит    
-Сепсіс    
-Гіпотиріоз      
-Природжена    вітряна    віспа      

#Ви проводите бесіду з матір'ю немовляти з питань вигодовування. і звертаєте увагу на те, що  введення  прикорму у великій кількості може привести до розвитку:   
+Простої    диспепсії     
-Гіпервітамінозу Д    
-Рахіту    
-Токсичної       диспепсії   
-Сечокислого     діатезу     

#Вагітна 25 років в терміні 39-40 тижнів перший період пологів, перейми регулярні, але тривалість їх не збільшується. При піхвовому досліджені встановлено, що відкриття шийки матки 8 см, плодовий міхур цілий та напружений, голівка малим сегментом  в порожнині малого тазу. Які подальші дії акушерки?
+Підготуватися  до амніотомії  
-Підготуватися до стимуляції пологової діяльності  
-Підготуватися до епізіотомії  
-Підготувати жінку до кесареву розтину  
-Підготуватися до накладання акушерських щипців  

#Першовагітна 39-40 тижнів звернулась до пологового будинку зі скаргами на 
	відходження навколоплідних вод при відсутності пологової діяльності. При дослідженні: шийка матки м'яка, скорочена, зовнішній зів закритий Який висновок  зробила  акушерка після обстеження?
+Передчасне відходження навколоплідних вод  
-Раннє злиття навколоплідних вод  
-Провісники пологів  
-Загроза передчасних пологів  
-Своєчасне злиття навколоплідних вод  

#Вагітна 38 років в терміні вагітності 38-39 тижнів звернулась до ФАПу зі скаргами на 
	початок потужної діяльності. Через 30 хвилин після звернення випали ніжки плода. Яку тактику повинна вибрати акушерка?
+Надання класичної акушерської допомоги  
-Надання допомоги за Цов'яновим І  
-Надання допомоги за Цов'яновим ІІ  
-Вичікувальна тактика  
-Надання акушерської допомоги  

#У 32 річної жінки виникла масивна кровотеча після народження двійні через природні пологові шляхи. Дитяче місце та пологові шляхи цілі Дно матки вище пупка, матка при пальпації м'яка, тонус її не змінюється після введення утеротонічних засобів. Яка причина кровотечі найбільш ймовірна?
+Атонія матки  
-Розрив матки  
-Гіпотонія матки  
-Незгортання крові  
-ДВЗ-синдром  

#Протягом 45 хвилин після народження плода стан роділлі задовільний: матка щільна, куляста, дно її на рівні пупка, кровотечі немає .Затискач, накладений на відрізок пуповини, знаходиться на попередньому рівні, при натисканні ребром долоні над симфізом пуповина втягується в піхву. Кров'янистих виділень не має. Які подальші дії акушерки?
+Провести ручне відокремлення плаценти  
-Застосувати спосіб Абуладзе  
-Застосувати спосіб Креде-Лазаревича  
-Підготуватися до кюретажу  
-Внутришньовенно ввести оксітоцин  

#Роділля 38 років при зверненні до пологового будинку скаржиться на головний біль, порушення зору. Об'єктивно: АТ 200/110, виражені набряки ніг, передньої черевної стінки. Голівка плоду у порожнині малого тазу. Серцебиття плоду ясне, ритмічне 170 за хвилину. При внутрішньому дослідженні відкриття шийки матки повне, голівка плоду наближається до порожнини виходу з малого тазу. Яка подальша тактика ведення пологів?
+Підготовка к операції накладання акушерських щипців  
-Підготовка до кесареву розтину  
-Підготовка до плодоруйнуючої операції  
-Консервативне ведення пологів в епізіотомією  
-Стимуляція пологової діяльності  

#В пологовий будинок звернулась роділля з активною пологовою діяльністю. Вагітність 
	перша, ОЖ 110 см, ВДМ 40 см, розміри тазу 26-29-30-20,  Положення плода повздовжнє, І позиція, передній вид, в ділянці дна визначається велика щільна частина плода. При внутрішньому дослідженні: шийка матки згладжена, відкриття 3 см, плодовий міхур цілий,
 передлежать ніжки плода. Яка подальша тактика ведення пологів?
+Кесарів розтин  
-Консервативне ведення пологів за Цов'яновим  
-Амніотомія  
-Класична ручна допомога  
-Стимуляція пологової діяльності  

#При огляді плаценти, яка щойно народилася встановлено наявність дефекту розміром 3 см, незначна кровотеча з пологових шляхів. Яка тактика акушерки найбільш виправдана?
+Проведення ручної ревізії порожнини матки  
-Використання утеротонічних засобів  
-Догляд за породіллею  
-Підготовка до інструментальної ревізії матки  
-Зовнішній масаж матки  

#Жінку 26 років, яка народила 7 місяців тому, на протязі 2-х тижнів скаржиться на 
	блювання зранку, сонливість. Годує груддю, менструації не було, від вагітності не остерігалась. Який з методів доцільніше використати для підтвердження діагнозу?
+УЗ- дослідження  
-Рентгенологічне дослідження  
-Пальпація молочних залоз та видавлення молозива  
-Бімануальне дослідження  
-Огляд в дзеркалах  

#У роділля 30 років четверті пологи, термінові, затяжні. Пологова діяльність активна. Перейми судомного характеру, різка болючість нижнього сегмента. Контракційне кільце на рівні пупка. Розміри тазу 25-28-30-17, Води відійшли на початку пологової діяльності. Серцебиття плода глухе 100 за хвилину. Яке ускладнення виникло в пологах?
+Загроза розриву матки  
-Надто сильна пологова діяльність  
-Передчасне відшарування плаценти  
-Діскоординована пологова діяльність  
-Тетанія матки  

#Вагітна 25 років звернулась зі скаргами на переймоподібний біль в животі, в терміні 
	31-32 тижня вагітності. Об'єктивно: положення плода повздовжнє, передлежання головне, серцебиття плода146 за хвилину, ритмічне. При піхвовому дослідженні шийка матки згладжена, відкриття 5-6 см. Плідний міхур цілий. Голівка рухома над входом 
	малого таза. Який подальший план дії?
+Проводити пологи як передчасні  
-Проводити медикаментозний токоліз  
-Зробити амніотомію  
-Провести знеболювання пологів  
-Стимуляція пологової діяльності  

#В пологовий будинок звернулась вдругенароджуюча 25 років в терміні вагітності 40 тижнів. Перші пологи закінчились кесаревим розтином 5 років потому. Зараз перейми 20-25 сек. через 5-6 хвилин, матка в гіпертонусі, контракційне кільце на рівні пупка. Раптом виникла гостра біль внизу живота, шкіра стала блідою, жінка запаморочена, з піхви – кров'янисті виділення. Серцебиття плода глухе. Яка подальша тактика доцільна в 
	даному випадку?
+Підготовка до ургентної лапаротомії  
-Подальше спостереження  
-Стимуляція пологової діяльності  
-Плодоруйнуюча операція  
-Підготовка до накладання акушерських щипців  

#У першонароджуючої пологи тривають 23 години, перейми спочатку сильні стають 
	дедалі слабкішими та на момент огляду по 10-15 сек. через 5-6 хвилин, Плід у головному передлежанні Серцебиття чітке, 136 за хвилину При піхвовому дослідженні відкриття маткового вічка 9 см. Плодовий міхур цілий, голівка малим сегментом у вході малого таза, стріловидний шов в правому косому розмірі, мис не досягається Які подальші дії акушерки?
+Амніотомія, введення окситоцинової суміші  
-Підготовка до кесареву розтину  
-Сон-відпочинок, спазмолітини  
-Підготовка до накладання акушерських щипців  
-Шкірно-головні щипці  

#Вагітна в терміні пологів, які тривають 8 годин. Відійшли світлі навколоплідні води. 
	перейми по 30-40 сек. через 5-6 хвилин, регулярні, болісні. Передлежить голівка плода, прижата до входу малого тазу. Серцебиття плода 139 за хвилину. При піхвову дослідженні відкриття маткового вічка 8 см, пальпується лоб, надбрівні дуги плода, лобний шов в правому косому розмірі. Яка тактика ведення пологів?
+Підготовка до кесареву розтину  
-Підготовка до накладання акушерських щипців  
-Підготовка до посилення пологової діяльності  
-Підготовка до плодоруйнуючої операції  
-Сон-відпочинок, спазмолітини  

#У роділлі 30 років, що народжує вперше, почались інтенсивні потуги з інтервалом 1-2 
	хвилини, тривалістю 50 секунд, прорізується голівка, промежина бліда, блискуча, куполоподібно вигинається. Які дії акушерки з метою профілактики акушерських травм?
+Епізіотомія  
-Захист промежини  
-Перінеотомія  
-Вакуум-екстракція плода  
-Вичикувальна тактика  

#Роділля 29 років доставлена в акушерський стаціонар зі скаргами на кров'янисті 
	виділення із статевих шляхів, які виникли спочатку пологової діяльності Термін гестації 38 тижнів, перейми по 30-35 сек. через 4-5 хвилин. При внутрішньому акушерському обстеженні шийка матки пом'якшена, зкорочена до 2 см, відкриття до 3 см, плідний міхур цілий, через склепіння визначається край плаценти. Які першочергові дії в даному випадку?
+Зробити амніотомію  
-Підготуватися до стимуляції пологової діяльності  
-Сон-відпочинок  
-Спазмолітична терапія  
-Вислухати серцебиття плода  

#Першовагітна 23 роки, 37-38 тижнів вагітності, відбувся приступ еклампсії  АТ 180/100, пульс 98 за хвилину, генералізовані набряки, запаморочена. Визначити тактику ведення	вагітності з метою попередження ускладнень для матері та плода
+Термінове розродження шляхом кесареву розтину  
-Пролонгація вагітності на тлі інтенсивної терапії  
-Інтенсивна терапія на протязі 2-3 днів  
-Накладання акушерських щипців  
-Амніотомія  

#Першовагітна 28 років 27-28 тижнів вагітності прооперована з приводу гострого 
	флегмонозного апендициту  Профілактику яких ускладнень  вагітності треба проводити в післяопераційному періоді?
+Невиношування вагітності  
-Кишкової непрохідності  
-Гіпотрофії плода  
-Передчасного відшарування плацента  
-Пізнього гестозу  

#У жіночу консультацію звернулась вагітна 18 років в терміні 11-12 тижнів. З анамнезу 
	відомо, що місяць потому жінка перенесла краснуху Який вплив на плід є найбільш 
	вірогідним в даному випадку?
+Природжені вади розвитку плода  
-Гемолітична хвороба новонародженого  
-Пологова травма новонародженого  
-Хвороба гіалінових мембран  
-Хромосомні аномалії плоду  

#Загальна тривалість пологів склала 3 години. Послід при огляді без видимих дефектів. При пальпації матка скоротилась добре але у породіллі яскраві кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Які  першочергові дії в даному випадку?
+Оглянути пологові шляхи  
-Провести зовнішній масаж матки  
-Покласти міхур з льодом на низ живота  
-Мобілізація вени та введення 5 ОД окситоцину  
-Ввести в заднє склепіння тампон з ефіром.  

#До ЖК звернулась жінка 22 років на 15 добу після кесареву розтину зі скаргами на біль в правій молочній залозі, підвищення температури тіла. Об'єктивно  молочна залоза збільшена, гіперемирована, ущільнена, болюча при пальпації. Які рекомендації щодо профілактики цього ускладнення повинна була дати акушерка після пологів? 
+Годування немовля за вимогою  
-Регуляція менструального циклу  
-Регулярні профогляди  
-Зцежування молочних залоз  
-Використання молокоотсоса  

#При огляді плаценти знайдено її дефект. Проведено ручне обстеження порожнини 
	матки, масаж матки на кулаці. Що необхідно зробити для профілактики 
	метроендометриту в післяпологовому періоді?
+Антибактеріальну терапію  
-Інструментальну ревізію порожнини матки  
-Гемостатичну терапію  
-Утеротонічну терапію  
-Внутрішньоматкову інстіляцію діоксидином  

#Вагітна 7-8 тижнів скаржиться на нудоту, блювання 6-7 разів на добу, втому, відсутність апетиту. Які рекомендації з питань харчування повинна зробити акушерка?
+Приймати суху, прохолодну їжу невеликими порціями  
-Приймати теплу, жирну їжу невеликими порціями  
-Приймати їжу 3 рази на добу  
-До прийому їжі випити стакан  води  
-Зменшити кількість солодкої їжі  

#Першовагітна 21 року перебуває на обліку в ЖК. Вагітність перебігає без особливостей. Жіночу консультацію відвідує регулярно. В якому терміні вагітності жінка отримає декретну відпустку?
+30 тижнів  
-28 тижнів  
-32 тижня  
-34 тижня  
-30 тижнів  

#В пологовому будинку  в новонародженої дитини на 3-ій день життя спостерігається 
	жовтяничне забарвлення шкіри. Стан дитини задовільний.  Який фізіологічний стан можна констатувати?     
+	Фізіологічну жовтяницю   
-Фізіологічну еритему  
-Токсичну еритему  
-Статевий криз  
-Транзиторну лихоманку  

#Дитина 6 років знаходиться на лікуванні у відділенні інфекційної лікарні з діагнозом: 
	поліомієліт, паралітична форма. Медична сестра, здійснюючи  медсестринське 
	обстеження, виявила симптоми, які характерні для даної патології:  
+	Атрофію м’язів, парези  
-Повторне блювання  
-Гіпертонус м’язів  
-Сильні головні болі  
-Гіпотрофію  

#У дитячій дошкільній установі медична сестра  у 2-х дітей  виявила ознаки, характерні для краснухи, які саме?  
+	Рожеву дрібноплямисту висипку на випуклих поверхнях  
-Дрібноцяткову висипку на гіперемованому тлі шкіри  
-Крупноплямисту поетапну висипку  
-Геморагічну висипку на нижніх кінцівках  
-Еритематозну висипку на обличчі  

#У школярів 9-го класу загальноосвітньої середньої школи зафіксовано захворювання - вірусний гепатит А. Медична сестра дітям, які були в контакті з хворими, з 
	профілактичною метою, ввела один з перерахованих нижче препаратів   
+	Імуноглобулін  
-Вакцину  
-Вітамін “С”  
-Сироватку  
-Анатоксин  

#У 4- річної дівчинки медична сестра дитячої дошкільної установи, під час сумісного з 
лікарем ранкового огляду виявила висипку, характерну для скарлатини. Яку саме?  
+	Дрібноцяткову  
-Везикульозну  
-Плямисто – папульозну  
-Крупно плямисту  
-Пустульозну  

#Оглядаючи 4-річну дівчинку медична сестра виявила блідість шкіри та слизових 
	оболонок, тріщини в куточках рота, ламкість нігтів та волосся, спотворений апетит. Лікар вистатив діагноз - залізодефіцитна анемія. Які з перерахованих причин могли спровокувати дану патологію?  
+	Глистні інвазії  
-Овочеве харчування  
-Часті респіраторні захворювання  
-Довготривале отримання антибактеріальних препаратів  
-Надмірне фізичне навантаження  


 215
	У дитини з гемофілією А почалася носова кровотеча. Що необхідно використати для 
	надання невідкладної допомоги з перерахованих нижче препаратів?  
+	Кріоцепітат  
-Дицинон  
-Вікасол  
-Хлористий кальцій  
-Вітамін „С”  

#У  породіллі, яка  має 0( І ) групу крові і Rh (-) існує  загроза  розвитку гемолітичної  
	хвороби у  новонародженого. При  огляді  дитини  на  що  треба звертати  увагу в першу чергу?      
+	Колір  шкіри  і  слизових  оболонок     
-Наявність  рефлексу смоктання     
-Наявність  меконію     
-Кількість  дихань за 1хв                                       
-Частота серцевих скорочень   


#Проводячи патронаж до новонародженої 10 – денної дитини медсестра виявила 
	наступні проблеми: дитина неспокійна, не витримує перерви між годуваннями. Матері  
	не вдається зцідити молоко після годування. Що в першу чергу порекомендуєте мамі?      
+	Провести контрольне зважування  
-Догодовувати дитину сумішами   
-Зменшити час між годуваннями   
-Збільшити кількість годувань                                             
-Провести водно – чайну паузу        

#Мати з 5-річною дитиною прийшла в кабінет  “ Здорової дитини” для проведення 
	антропометрії.  За якою формулою перевіряється маса тіла дитини?                                       
+	10 + 2n           
-75+ 5n            
-80 + 2n         
-90 + 3n                                                            
-95 + n       

#При якому захворюванні виникають такі симптоми, як: полідипсія, поліурія, поліфагія, 
	втрата маси тіла?             
+	Цукровий діабет   
-Анемія  
-Ревматична лихоманка   
-Пієлонефрит                                       
-Гастрит  

#У дитини шести років температура тіла 38С, знижений апетит, блідість шкірних покривів, неспокій, біль у животі.  В загальному аналізі сечі виявлено білок, лейкоцити 60-80 в п/з. Лікар запідозрив гострий пієлонефрит. Медсестринський догляд за даною дитиною.   
+	Строгий ліжковий режим   
-Обмеження прийому рідини       
-Вимірювання артеріального тиску   
-Догляд за шкірними покривами                                                                   
-Дієта  - стіл № 1  


#5-ти  річна дитина  з  діагнозом: гострий гастрит поступила в гастроентерологічне 
відділення. Яку маніпуляцію повинна провести медична сестра в першу чергу?         
+	Провести промивання шлунку                                         
-Підготувати пацієнта та взяти шлунковий вміст фракційним методом  
-Підготувати дитину до рентгенографії травного каналу   
-Підготувати пацієнта до фіброгастроскопії з біопсією                                        
-Нагодувати дитину    

#Мати, з річною дитиною,  прийшла в кабінет профілактичних щеплень для проведення планової вакцинації. Медсестра, провівши щеплення , заповнила наступну медичну документацію:   
+	Ф. 063 - О                                            
-Ф. 015 - О   
-Ф. 058 -О   
-Ф. 060 - О                                             
-Ф. 048 - О  

#У разі вигодовування грудним молоком шлунок спорожнюється через:  
+	+3-4 год.  
-2-2,5 год.  
-5-6 год.  
-7-8 год.  
-9-10 год.  

#Перший перехрест лейкоцитарної формули відбувається після народження  
+на 5  день  
-на 10 день  
-в 4 тижні  
-в 6 тижнів  
-у 8 тижнів  

#У пологовому залі народилась здорова доношена дитина. Коли її вперше прикладуть до грудей матері?  
+в  першу годину після пологів  
-через 1012 годин після народження  
-через добу після народження  
-в 6 тижнів  
-у 8 тижнів  

#Яку облікову форму заводять на першому патронажі   
+112 (О)  
-063 (О)  
-064 (О)  
-058 (О)  
-113 (О)  
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	Назвіть абсолютний протипоказ з боку матері до спільного перебування матері та 
	дитини:   
+психічні  захворювання матері  
-бронхіальна астма у матері  
-виразкова хвороба шлунка у матері  
-лейкоз у матері  
-цироз печінки у матері  

#Акушерка  оглянула доношену дитину 12-ти днів. Її фізичний розвиток вона оцінила як відповідний до віку. Яка маса тіла дитини стала підставою для висновку  
+дорівнює  масі при народженні  
-втрата 200,0 г маси  
-збільшення маси на 150,0г  
-збільшення маси на 200,0г  
-втрата 150,0 г маси  

#Виберіть ознаку характерну для недоношеної дитини:  
+на чолі, щоках, стегнах, плечах, спині, пушкове волосся  
-кістки черепа тверді  
-розвинуті вушні раковини  
-добре виражена підшкірна основа  
-яєчка розмішені в калитці  

#Температура повітря у палатах для виходжування недоношених дітей в пологовому 
	будинку має бути: 
+23-26° С  
-18-20° С   
-15-16° С  
-30-33° С  
-34-38° С  

#Здебільшого проблеми, що виникають у недоношених дітей зумовлені:   
+Функціональною незрілістю  
-Диспропорцією частин тіла  
-Практичною відсутністю підшкірного жирового шару  
-Відкритим малим тім’ячком  
-Перевагою лицевого черепа над мозковим  

#Після скількох років більшість передчасно народжених дітей з масою тіла від 1000 до 
	2000 грам не відрізняються за своїм психомоторним розвитком від доношених 
	немовлят?   
+2-3  
-1-2,5  
-3,5-4  
-4,5-5  
-5,5-6  

#Здорова дитина, яка нормально ссе, за перші 5 хвилин висмоктує понад:   
+50\% необхідного їй молока  
-20\% необхідного їй молока  
-30\% необхідного їй молока  
-40\% необхідного їй молока  
-60\% необхідного їй молока  

#До Вас на ФАП звернулась дівчинка 16 років, яка хворіє на вегето-судинну дистонію, для проходження диспансеризації. Під час забору крові на загальний аналіз вона знепритомніла.  Вкажіть, що буде першочерговим у наданні невідкладної допомоги?  
+Дитину покласти горизонтально,  підняти ноги  
-Оббризкати холодною водою  
-Розтерти тіло дитини  
-Ввести кофеїн підшкірно  
-Холодний компрес на лоб дитини  

#Ви акушерка ФАПу. До Вас звернулась мати з дитиною 3-х тижнів зі скаргами: затруднене носове дихання, серозні виділення з носа. В сім’ї старша дитина 3-років хворіє на ГРВІ. Вкажіть, який препарат найбільш доцільно застосувати для профілактики даної хвороби?  
+Інтерферон  
-Анальгін  
-Фарингосепт  
-Ампіцилін  
-Димедрол  

#На ФАП виписується новонароджена дитина, яка народилась від І передчасних пологів, строком 32 тижні, з масою тіла 1600г, довжиною тіла 40 см. З трьох тижнів їй  потрібно призначити 0,01\% розчин міді сульфату і кобальту сульфату протягом 6-10 тижнів. Вкажіть профілактику якого захворювання Ви будете проводити?    
+Анемії   
-Рахіту  
-Гіпотрофії  
-Паратрофії  
-Спазмофілії  


#Ви – акушерка ФАПу. До Вас звернулась мати з дівчинкою 3 місяців зі скаргами на 
зниження апетиту, млявість. З анамнезу відомо, що дитина народилась недоношеною з масою 1900г, ростом 40см. Переведена на штучне вигодовування з 1-го місяця. При огляді: шкіра бліда. В загальному аналізі крові:  Ер – 3,5х 10 12/л,  НВ – 106г/л. Вкажіть які препарати потрібно призначити дитини?  
+Препарати заліза  
-Кровоспинні препарати  
-Спазмолітики  
-Жарознижувальні препарати  
-Анальгетики  

#До Вас на ФАП звернулась мати з дитиною 10-ти років. Хлопчик хворіє хронічним 
	гепатитом, у зв’язку з погіршенням стану після порушення дієти. Турбує біль в правому підребер’ї.  Вкажіть, які шляхи  передачі гепатиту В?  
+Парентеральний  
-Аліментарний  
-Водний  
-Контактно-побутовий  
-Фекально-оральний  

#Ви запросили на ФАП дитину 12 років, яка хворіє ревматизмом для проведення 
	біцилінопрофілактики. Після внутрішьом’язового введення біциліну-5 у дитини раптово з’явилась млявість, біль за грудиною, затруднене дихання, АТ – 90/50 мм.рт.ст.  Вкажіть, з якого препарату Ви будете починати невідкладну допомогу дитині?    
+0,1\% розчину адреналіну  
-2,5\% - розчину аміназину   
-0,5\% розчину новокаїну  
-5\% розчину глюкози  
-25\% розчин магнію сульфату  

#Дитина 12-ти років лікується в кардіологічному відділенні з діагнозом: “Ревматична хвороба активна фаза  ревматичний поліартрит”.  Вкажіть, який нестероїдний протизапальний препарат необхідно призначити дитині?  
+Індометацин  
-Папаверин   
-Інтерферон  
-Фенобарбітал  
-Пеніцилін  

 Хірургія
	1
	Хворий М. 25р. доставлений в операційну для виконання операції з приводу варикозного 
	розширення вен нижніх кінцівок. Коли можна починати хірургічне втручання?  
+На ІІ стадії наркозу  
-на 2-му рівні ІІІ стадії наркозу  
-на 3-му рівні ІІІ стадії наркозу  
-на 4-му рівні ІІІ стадії наркозу  
-на І стадії наркозу  

#Ви акушерка ФАПу. Вас викликали до потерпілого чоловіка тваринницької ферми, який щойно отримав проникаюче поранення грудної клітки. При огляді із рани виділяється піниста кров. Ваша першочергова дія при наданні невідкладної допомоги:  
+Накласти герметичну пов’язку  
-Ввести протишокові препарати  
-Надати напівсидяче положення  
-Провести знеболювання  
-Транспортування до лікарні  


#Ви акушерка жіночої консультації. До Вас звернулася вагітна жінка, 38 років, зі скаргами на розширення вен лівої нижньої кінцівки, набряк під кінець дня та судоми литкових м’язів. Для уточнення діагнозу які необхідно провести функціональні проби:  
+Троянова -Тренделенбурга  
-Дельбе - Пертеса  
-Оппеля  
-Самюельса  
-Панченко  

#Ви працюєте в хірургічному відділенні. За призначенням лікаря готуєте пацієнтку до 
	оперативного втручання з приводу гострого апендициту. Вкажіть термін підготовки до 
	ургентної операції:  
+2 години  
-12 години  
-6 годин  
-Негайно транспортувати до операційного залу  
-1 годину  

#У пацієнта 28 р. скарги на біль під час дефекації, виділення слизу та крові з відхідника протягом тижня. Який метод дослідження буде інформативним для з’ясування діагнозу:  
+	Ректороманоскопія  
-Гастроскопія  
-Фіброгастроезофагоскопія  
-Ультразвукове обстеження   
-Рентгеноскопія  

#На ФАП звернулась дівчинка 12 р. зі скаргами на біль по всьому животі, який з’явився раптово, декілька годин тому в епігастральній ділянці, після чого локалізувався в правій здухвинній ділянці. Температура тіла 38?С. живіт болісний при пальпації, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Що з переліченого повинна зробити акушерка:  
+	Терміново госпіталізувати  
-Промити шлунок  
-Відпустити додому  
-Викликати батьків  
-Спостерігати   

#У пацієнта 28 р. скарги на біль під час дефекації, виділення слизу та крові з відхідника протягом тижня. Який метод дослідження буде інформативним для з’ясування діагнозу:  
+	Ректороманоскопія  
-Гастроскопія  
-Фіброгастроезофагоскопія  
-Ультразвукове обстеження   
-Рентгеноскопія  


 8
	До акушерки ФАПу звернулась жінка зі скаргами на переймоподібний біль у поперековій	 ділянці справа, часте сечовипускання, іррадіацію болю в промежину, одноразове блювання. Який препарат треба використати при наданні долікарської допомоги:  
+	Баралгін, но-шпа  
-Фітолізін, анальгін  
-Трамадол, галоперідолу  
-Лазикс, еуфілін  
-Цистенал, димедрол   

#Який метод хірургічної обробки рук використовують при відсутності води:  
+	Бруна  
-Альфельда  
-Гроссіха-Філончикова  
-Спасокукоцького-Кочергіна  
-Фюрбрінгера  

#При визначенні групи крові за допомогою стандартних сироваток хворій М, 30 р., 
	аглютинація з’явилась в І і ІІІ лунках. Яка група крові у пацієнтки:  
+	А[ІІ]  
-0[І]  
-АВ[ІV]  
-В[ІІІ]  
-Помилка при визначенні  

#Акушерка виконує функцію операційної сестри. Який вид прибирання операційної 
	застосувати перед початком кожного операційного дня:  
+	Попереднє  
-Заключне  
-Поточне  
-Генеральне   
-Післяопераційне   

#Який із перерахованих препаратів має бути обов’язково введений при підготовці до 
	операції:  
+	Холінолітик   - атропіну сульфат  
-Нейролептик – аміназин  
-Транквілізатор – діазепам  
-Снодійне – фенобарбітал   
-Антигістамінний засіб - димедрол  

#Що характерно для злоякісної пухлини:  
+	Пухлина проростає в сусідні органи  
-Пухлина не дає метастазів  
-Пухлина не здавлює сусідні органи  
-Пухлина відокремлена капсулою  
-Пухлина не проростає в сусідні органи  

#До акушерки ФАПу звернулась жінка 20 р., яка 3 тижні тому народила дитину, вигодовує груддю. Скарги на різкий біль в правій молочній залозі, підвищення температури тіла до 39?С, нездужання. Права молочна залоза збільшена, шкіра в правому нижньому квадраті гіперемована, пальпується болючий інфільтрат до 8 см в діаметрі. Яка проблема у жінки:  
+	Лактаційний мастит  
-Ліпома   
-Мастопатія  
-Рак молочної залози  
-Фіброаденома   

#Яку пробу слід провести для виявлення залишків крові при проведенні 
	передстерилізаційної обробки інструментарію:  
+	Азопірамову  
-Сулемову   
-Тимолову   
-Фенолфталеїнову  
-Пробу на сахарозу  

#На ФАП доставили потерпілого після ДТП. При огляді: без свідомості, зіниці розширені, 
	відсутній пульс на сонних артеріях та самостійне дихання. Що необхідно зробити в першу чергу:  
+	Негайно розпочати СЛР  
-Зняти ЕКГ  
-Виміряти АТ  
-Транспортувати у ВРІТ  
-Покликати на допомогу лікаря  

#На ФАП звернулась дівчинка 12 р. зі скаргами на біль по всьому животі, який з’явився раптово, декілька годин тому в епігастральній ділянці, після чого локалізувався в правій здухвинній ділянці. Температура тіла 38?С. живіт болісний при пальпації, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Що з переліченого повинна зробити акушерка:  
+	Терміново госпіталізувати  
-Промити шлунок  
-Відпустити додому  
-Викликати батьків  
-Спостерігати   

#Яка Ваша першочергова дія, якщо потерпілого витягли з води через 5 хвилин після утоплення? В нього відсутні пульс на сонній артерії і самостійне дихання.   
+	Розпочати серцево-легеневу реанімацію  
-Викликати міліцію  
-Ввести в/в 1 мл 0,05\% розчину строфантину   
-Викликати ШМД  
-Нічого не робити, бо є ознаки смерті  

#Що з перелічених трансфузійних середовищ є найкращим для переливання хворій з крововтратою:  
+	Еритроциатрна маса  
-Плазма   
-Лейкомаса   
-Гемодез   
-Реополіглюкін   

#Що потрібно зробити, якщо перед транспортуванням до лікарні потерпілому наклали джгут, але термін накладання закінчився раніше госпіталізації:  
+	Джгут послабити, кровотечу спинити пальцевим притисканням, після відновлення 
	кровообігу в кінцівці знову накласти джгут  
-Джгут зняти, ввести кровоспинні засоби  
-Ввести серцеві і продовжити транспортування   
-Продовжити транспортування з накладеним джгутом  
-Джгут зняти, накласти давлючу пов’язку  

#Яка Ваша тактика, якщо у хворого 50 років 3 години тому виникло защемлення пахової 
	грижі:   
+	Холод на живіт та транспортування до лікарні  
-Ввести знеболюючі   
-Зрошення грижового випинання хлоретилом  
-Ручне вправлення грижі  
-Комплекс консервативних заходів, розрахований на самовправлення грижі  

#Які засоби для транспортування в травматологічне відділення треба надати чоловіку, який потратив під обвал і у нього відмічається вкорочення лівої нижньої кінцівки:  
+	Шина Дітеріхса  
-Шина Беллера  
-Шина Крамера  
-Шина Єланського  
-Шпиці Кіршнера  

#Лікар призначив накласти герметичну пов’язку потерпілому з відкритим 
	пневмотораксом. Яка з пов’язок буде герметична?  
+	Оклюзійна   
-Колосоподібна  
-Вельпо   
-Дезо   
-Спіральна   

#Яке втручання є доцільним на догоспітальному  етапі, якщо чоловік отримав опік крутим окропом лівої кисті та передпліччя, скаржиться на сильний біль. При огляді: на тильній поверхні лівої кисті та передпліччя пухирі:  
+	Охолодити, накласти асептичну пов’язку    
-Накласти мазеву пов’язку  
-Накласти оцтовий компрес  
-Порадити прикласти грілку  
-Підсікти пухирі та накласти пов’язку  

#У пацієнта 28 р. скарги на біль під час дефекації, виділення слизу та крові з відхідника протягом тижня. Який метод дослідження буде інформативним для з’ясування діагнозу:  
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-Гастроскопія  
-Фіброгастроезофагоскопія  
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#До акушерки ФАПу звернулась жінка зі скаргами на переймоподібний біль у поперековій ділянці справа, часте сечовипускання, іррадіацію болю в промежину, одноразове блювання. Який препарат треба використати при наданні долікарської допомоги:  
+	Баралгін, но-шпа  
-Фітолізін, анальгін  
-Трамадол, галоперідолу  
-Лазикс, еуфілін  
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#Який метод хірургічної обробки рук використовують при відсутності води:  
+	Бруна  
-Альфельда  
-Гроссіха-Філончикова  
-Спасокукоцького-Кочергіна  
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#При визначенні  групи крові за допомогою стандартних сироваток хворій М, 30 р., 
	аглютинація з’явилась в І і ІІІ лунках. Яка група крові у пацієнтки:  
+	А[ІІ]  
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#Акушерка виконує функцію операційної сестри. Який вид прибирання операційної 
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#Жінці 32 років, що оперована з приводу позаматкової вагітності, із замісною метою 
переливалася еритроцитарна маса. Під час проведення гемотрансфузії в неї виникла 
ризька слабкість, сильний біль в поперековій ділянці, тахікардія 110 уд. хв., АТ 80/60 мм рт.ст. Перша допомога полягає у:  
+Припинити переливання, підключити реосорбілакт  
-Спостерігати за хворою  
-Ввести наркотики  
-Провести замінне переливання крові  
-Продовжувати переливання еритроцитарної маси  

#Жінка 22 років з вагітністю 30 тижнів скаржиться на біль внизу живота, більше справа, який з’явився 5 годин тому, нудоту, одноразове блювання. АТ 120/80 мм рт.ст., пульс - 90 уд.хв., ритмічний. При пальпації живота відмічається біль у правій здухвинній ділянці, позитивний симптом Щьоткіна-Блюмберга. Матка в нормальному тонусі. Головка плода рухома над входом в малий таз. Сердцебиття плода 140уд.хв., ясне. В аналізі крові лейкоцитоз 15х109/л, паличкоядерних-25\%. Аналіз сечі без відхилень від норми. Який найбільш імовірний діагноз?  
+Апендицит та вагітність  
-Загроза переривання вагітності  
-Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти  
-Ниркова коліка та вагітність  
-Холецистит та вагітність  

#Пологи завершилися народженням живого хлопчика масою 4500 г, зріст 52 см.Через 
	10хв. почалась маткова кровотеча. Плацента відокремлена рукою, проведений масаж матки на кулаці, внутрішньовенно введено розчин окситоцину. Через 10 хв. кровотеча повторилась. Консервативні методи підвищення скоротливої діяльності матки не дали ефекту. Крововтрата за 40 хв. боротьби з кровотечею складає понад 1200 мл. Яка тактика подальшого ведення пологів.  
+Хірургічна зупинка кровотечі  
-Повторне введення розчину окситоцину  
-Вишкрібання матки  
-Зовнішній масаж матки  
-Накладання швів на шийку матки  

#На 4 добу після кесаревого розтину в зв’язку зі слабістю родової діяльності та 
	довготривалим безводним періодом наступило значне погіршення стану. Скарги на слабкість, запаморочення, болі в животі. Було блювання та діарея. Об’єктивно: 
температура 390С, пульс 120 уд.хв., АТ 115/60 мм рт.ст. Бліда, язик сухий, обкладений, живіт здутий, при пальпації болючий у всіх відділах. Відмічається позитивний симптом Щьоткіна-Блюмберга. Перестальтика не вислуховується. Матка на рівні пупка, тістовидної консистенції, болюча. Виділення гнійно-кров’янисті, значні, із запахом. Вкажіть, яке з ускладнень виникло в післяопераційному періоді.  
+Розлитий перитоніт  
-Непрохідність кишківника  
-Метроендометрит  
-Розходження швів на матці  
-Сепсис  

#Хвора А. 45 років. Скаржиться на невпорядковані часті кровотечі, які підсилюються перед та після менструації. При бімануальному обстеженні відзначається збільшення щільності шийки матки, обмеження її рухомості. Має місце гіпертрофія шийки матки, та інфільтрація верхньої третини піхви. В аналізі хронічний ендоцервіцит та наявність поліпів церві кального каналу, псевдоерозій, що відновлюються після проведеного 
	лікування. Вкажіть ймовірний діагноз:  
+Рак шийки матки  
-Поліп цервікального каналу  
-Дисплазія шийки матки  
-Підслизова фіброміома матки  
-Ерозія шийки матки  

#До акушерки жіночої консультації звернулася жінка 45 років, яка скаржиться на сильний біль у ділянці промежини, який посилюється під час рухів та акту дефекації. Хворіє 5 діб. Під час огляду в періанальній ділянці пухлина до 2х3 см різко болюча при пальпації, в центрі інфільтрату розм’ягчення. Ваш діагноз  
+Гострий підшкірний парапроктит  
-Рак прямої кишки  
-Гострий геморой  
-Хронічний геморой  
-Гострий проктит  

#У вагітної 26 років, раптово, вночі, на фоні повного благополуччя, без пологової 
	діяльності, виникла кровотеча зі статевих шляхів. Жінка звернулась до сусідки – 
	фельдшера ФАПу за допомогою. Визначити, про яке ускладнення вагітності йде мова?
+Передлежання плаценти.  
-Еклампсія.  
-Прееклампсія тяжкого ступеня.  
-Загроза розриву матки.  
-Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти.  

#У породіллі на третій день після виписки із пологового стаціонару піднялась 
	температура тіла, озноб, почастішав пульс, погіршився сон, знизився апетит. При 
	пальпації матка чутлива, виділяються кров’янисті, мутні лохії з неприємним запахом. Вказати, про яке ускладнення післяпологового періоду йде мова?
+Післяпологовий ендометрит.  
-Аднексит.  
-Пельвіоперитоніт  
-Мастит.  
-Післяпологова виразка на промежині.  

#У вагітної 33 років при проведенні активного патронажу на дому в терміні 34 тижні вагітності, фельдшер  виявила скарги на головний біль, підвищення АТ до 
	160/100мм.рт.ст., , набряки на нижніх кінцівках і передній черевній стінці. Визначити про яке ускладнення вагітності йде мова?
+Прееклампсія середнього ступеня тяжкості.  
-Еклампсія.  
-Протеінурія вагітної.  
-Гіпертензія вагітної.  
-Набряки вагітної.  

#Вагітна 19 років, вагітність І, 8 тижнів. Стан вагітної порушений через те, що у неї нудота, блювання до 15 раз на добу, схудла на 5кг за тиждень. Яка тактика ведення цієї вагітної? 
	+ Негайно госпіталізувати у ВПВ для лікування раннього гестозу.  
-Призначити жінці лікування, спостерігати вдома.  
-Провести корекцію харчування, спостерігати вдома.  
-Проводити щоденний активний патронаж на дому.  
-Заспокоїти, дати поради.  

#Вагітність ІІ, термін 36-37 тижнів, з групи високого ризику: 5 років тому перенесла 
	операцію кесарева розтину. В момент огляду: положення плода поперечне, голівка з лівого боку матки, серцебиття плода ясне, ритмічне. Родової діяльності немає. 
	Визначити, яке тяжке ускладнення може статися під час пологів?
+Розрив матки.  
-Розходження лона.  
-Асфіксія новонародженого.  
-Передчасне злиття вод.  
-Слабкість пологової діяльності.  

#Роділля 22 років поступила в пологове відділення з активною родовою діяльністю і через п’ять годин народила живого доношеного хлопчика вагою 3600 г,відмовилась від активного ведення послідового періоду, через 20 хвилин після народження ознаки відокремлення плаценти позитивні, крововтрата 100 мл. Ваша тактика в даному випадку?
+ Запропонувати роділлі потужитись.  
-Провести ручне виділення посліду.  
-Вичікувати до 30 хв самостійного народження посліду.  
-Застосувати зовнішні прийоми видалення посліду.  
-Ввести в/в 1 мл оксітоцину.  

#На 9 добу після пологів у породіллі підвищилась температура тіла до 380С. скаржиться на біль у правій молочній залозі. При огляді встановлено: в правій молочній залозі пальпується інфільтрат, різко болючий, шкіра над ним гіперемована, субареолярна частина і сосок набряклі, болючі. Визначити, яке ускладнення післяпологового періоду у 
	породіллі?
+Лактаційний мастит.  
-Лактостаз.  
-Лакторрея.  
-Мастопатія.  
-Тріщини сосків  

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


#При тимчасовій зупинці артеріальної кровотечі було використано джгут. Про що свідчить мармурово-білий колір кінцівки нижче накладеного джгута?    
+	Джгут накладено вірно    
-Джгут накладено не вірно    
-Джгут накладено слабко    
-Зупиниться тільки венозна кровотеча    
-Зупиниться тільки капілярна кровотеча    

#До Вас звернувся хворий з розтягненням гомілково-ступакового суглобу. Яку пов’язку Ви накладете?  
+	Тугу хрестоподібну  
-Черепашкову  
-Тугу колову  
-Хрестоподібну  
-Тугу спіральну  

#Для провідникової анестезії акушерка застосує розчин новокаїну  
+1\%  
-0,01\%  
-10 \%  
-0,1\%  
-5 \%  

#Яким натягом загоюється рана в разі значного  забруднення рани, вираженого дефекту шкірних покровів, за наявності в рані сторонніх тіл та некротичних тканин?  
+Вторинним   
-Первинним  
-Третинним  
-Під струпом  
-Такого загоєння не існує  

#Назвіть симптом характерний для гострого холецистита:
+Симптом Грекова - Ортнера  
-Симптом  Раздольського  
-Симптом Мейо-Робсона  
-Симптом Грекова - Ортнера  
-Симптом Пастернацкого   

#Назвіть симптом характерний для гострого апендицита:  
+Симптом Ровзінга  
-Симптом  Керте  
-Симптом Грекова - Ортнера  
-Симптом Пастернацкого   
-Симптом Мейо-Робсона  

#Назвіть основний метод лікування лімфангіту в фазі абсцедування:  
+Розріз гнояка, його дренування  
-Вітамінотерапія   
-Пов”язки з фурациліном  
-УВЧ  
-Променева терапія  

#У 60-річної жінки раптово виникла кровотеча з  варікозно розширеної вени правої нижньої кінцівки.Який метод тимчасової зупинки кровотечі потрібно застосувати у даному випадку?  
+Накладання давлячої повязки з серветкою змоченою 3\% розчином перекису водню  
-Максимальне згинання кінцівки  
-Притискання пальцем судини  
-Накладання джгута   
-Накладання джгута-закрутки  

#Хвора скаржиться на відчуття важкості і біль  у нижніх кінцівках, розпирання і судоми у литкових м”язах, пігментація шкіри. Назвіть попередній діагноз:  
+Варикозна хвороба  
-Облітеруючий  атеросклероз  
-Флебіт   
-Ревматоідний артрит  
-Облітеруючий ендартериїт  

#Назвіть симптом характерний для гострого панкреатита:
+Симптом  Керте   
-Симптом Ровзінга  
-Симптом Грекова - Ортнера  
-Симптом Пастернацкого   
-Симптом Мейо-Робсона  

#Назвіть характерний симптом для перитоніту:  
+Симптом Щоткіна -Блюмберга  
-Симптом  Мюссі-Георгієвського  
-Симптом Грекова - Ортнера  
-Симптом Пастернацкого   
-Симптом Мейо-Робсона  

#З метою екстренної профілактики правця нещепленим вводять ППС [протиправцеву 
	сироватку] в дозі:
+3000 МО  
-300 МО  
-2500 МО  
-3 МО  
-25 МО  

#На ФАП звернулась жінка зі скаргами на часте болісне сечовипускання незначними 
	порціями, виділення гнійної сечі, наприкінці сечовипускання  біль посилюється. 
	Встановіть попередній діагноз.
+Гострий цистит   
-Сечокам”яна хвороба  
-Гідронефроз   
-Паранефрит  
-Піонефроз  

#Для обробки рук  перед операцією акушерка використає розчин первомура :
+2.4\%  
-24\%  
-4,8\%  
-48\%  
-0,24  

#Для обробки операційного поля застосовують метод :  
+Гроссіха-Філончікова  
-Бруна   
-Заблудовського  
-Пірогова  
-Спасокукоцького  

#Види затискачів, які використовуються для зупинки кровотечі.
+Кохера, Більрота, Пеана  
-Мікуліча, Люера, Федорова  
-Шапі, Пайра, Пеана  
-Більрота, Люера, Мікуліча  
-Пайра, Кохера, Шапі  

#До загального хірургічного інструментарію належить.
+Ножиці Купера  
-Щипці Левковича  
-Пилка Джиглі  
-Канюля Люера  
-Ранорозширювач Труссо  

#До спеціального хірургічного інструментарію належить.
+Щипці Фарабефа  
-Затискач Мікуліча  
-Зонд Кохера  
-Пластинка Ревердена  
-Голка Дешана  

#Хірургічна операція, яка проводиться негайно або протягом кількох годин за життєвими показами:
+Екстрена  
-Розширена  
-Планова  
-Радикальна  
-Одномоментна  

#Як називається механічна дія на тканини й органи з лікувальною або діагностичною 
	метою?
+Операція  
-Пункція  
-Біопсія  
-Втручання  
-–  


#Шина, яка використовується для скелетного витяжіння.
+Бєлєра  
-Крамера  
-Ентіна  
-Фільберга  
-Еланського  

#Назвіть режим стерилізації перев’язувального матеріалу паровим методом:
+Температура 1320С, тиск 2атм, час 20хв.  
-Температура 1800С, тиск 2атм, час 60хв.  
-Температура 1200С, тиск 1,1атм, час 30хв.  
-Температура 1320С, тиск 1,5атм, час 20хв.  
-Температура 1320С, тиск 1,1атм, час 45хв.  

#Назвіть режим стерилізації хірургічного інструментарію повітряним методом:
+Температура 1800С, час 60хв  
-Температура 1200С, час 45хв  
-Температура 1320С, час 20хв  
-Температура 1600С, час 60хв  
-Температура 1500С, час 160хв  

#Назвіть розчин, який використовують для обробки рук хірурга за методом 
	Спасокукоцького-Кочергіна.
+Нашатирний спирт  
-Етиловий спирт  
-Стериліум  
-Перекис водню  
-Мурашина кислота  

#Назвіть хірургічні інструменти для операцій на прямій кишці.
+Дзеркало ректальне, щипці для біопсії, затискач Люера  
-Канюля Люера, гачок Фолькмана, ранорозширювач Труссо,   
-Цистоскоп, затискач Федорова, катетер  
-Ретрактор, распатор, рашпіль  
-Троакар, голка Дюфо, скальпель  

#Назвіть хірургічний інструмент для перепилювання кісток при трепанації черепа.
+Дротяна пилка  
-Листова пилка  
-Дугова пилка  
-Резекційний ніж  
-Ампутаційний ніж  

#При визначенні групи крові, аглютинація відбулась із першою та четвертою стандартними сироватками. Якої групи досліджувана кров?
+Групу визначити неможливо  
-0??(І)  
-А?(ІІ)  
-В?(ІІІ)  
-АВ0(ІV)  

#При визначенні групи крові, аглютинація відбулась із цоліклонами анти-А та анти-В. Якої групи досліджувана кров?
+АВ0(ІV)  
-0??(І)  
-А?(ІІ)  
-В?(ІІІ)  
-Групу визначити неможливо  


#Назвіть групи крові, з якими цоліклон анти-А дає аглютинацію.
+А?(ІІ) та АВ0(ІV)  
-В?(ІІІ) та АВ0(ІV)  
-0??(І) та А?(ІІ)  
-0??(І) та АВ0(ІV)          
-А?(ІІ) та В?(ІІІ)  

#Назвіть групи крові, з якими цоліклон анти-В дає аглютинацію.
+В?(ІІІ) та АВ0(ІV)  
-А?(ІІ) та АВ0(ІV)  
-0??(І) та А?(ІІ)  
-0??(І) та АВ0(ІV)          
-А?(ІІ) та В?(ІІІ)  

#Назвіть співвідношення кількості стандартної сироватки та крові при визначенні групи 
	крові.
+10:1  
-1:10  
-5:1  
-1:5          
-2:1  

#Назвіть формулу першої групи крові.
+0??(І) та 0(І)  
-0(І?) та 0(І ?)  
-0?(І) та 0?(І)  
-І(0??) та І(0)  
-0(І??) та 0(??І)  

#При визначенні групи крові, аглютинація відбулась із другою та третьою стандартними сироватками. Якої групи досліджувана кров?
+Групу визначити неможливо  
-0??(І)  
-А?(ІІ)  
-В?(ІІІ)  
-АВ0(ІV)  

#Для профілактики розвитку цитратного шоку при переливанні крові на кожні 500 мл 
	влитої крові внутрішньовенно ввести:    
+10 мл 10\%-го розчину хлориду кальцію  
-40 мл 0,9\%-го розчину хлориду кальцію  
-10 мл 40\%-го розчину глюкози  
-10 мл 4\%-го розчину натрію гідрокарбонату  
-1 мл 1\%-го розчину дімедролу  

#При переливанні крові проба на індивідуальну сумісність за системою АВ0 проводиться 	з?
+ 
-Кров‘ю донора і сироваткою реципієнта   
-Кров‘ю реципієнта і сироваткою крові донора  
-Сироваткою крові донора і реципієнта  
-Кров‘ю донора і стандартними сироватками  

#Потерпілий, 30 років 10 хвилин тому випадково вилив на ліву китицю розчин соляної кислоти. Скарги на пекучі болі у ділянці китиці. Об‘єктивно: на тильній поверхні лівої китиці гіперемія шкіри, набряк. Вкажіть першочергову дію при наданні першої медичної допомоги:  
+Промити  рану на протязі 5-15хв. струменем холодної води  
-Промити  рану на протязі 5-15хв. 2\%-им розчином соди  
-Промити  рану на протязі 15хв. струменем 3\%-им розчином перекесу водню  
-Накласти на рану асептичну пов’язку  
-Накласти на рану пов‘язку з 20\%-им розчином глюкохи  

#У потерпілого на стопі різана рана. Профілактику якого захворювання необхідно проводити?  
+Правця  
-Газової гангрени  
-Дифтерії рани  
-Сепсису  
-Бешихи  

#У хворого 20-ти років на стопі рана з гнійним вмістом. Який антисептик застосують для очищення рани від гнійного вмісту?  
+10\%-ий розчин хлориду натрію  
-10\%-ий розчин хлориду кальцію  
-3\%-ий розчин перекису водню  
-5\%-ий розчин хлориду натрію  
-Мазеві пов‘язки  

#У потерпілої на гомілці кусана рана, нанесена лисицею. Яким розчином необхідно промити рану?  
+Емульсією мила  
-3\%-им розчином перекису водню  
-3\%-им розчином пермагенату калію водню  
-Дистильваною водою  
-3\%-им розчином хлориду натрію  

#На ФАП доставлена хвора з різкими болями в животі, нудотою, блюванням. Хворій встановлено попередній діагноз “Гострий живіт”. Надайте першу медичну допомогу.  
+Прикласти холод на живіт  
-Ввести знеболюючі та спазмолітики  
-Ввести тільки знеболюючі  
-Ввести тільки спазмолітики  
-Провести очисну клізму  

#Що робити з хворим з защемленою грижею, якщо під час транспортування хворого у 
	медичний заклад грижа самостійно вправилась?  
+Транспортувати в медичний заклад  
-Відправити хворого додому  
-Ввести знеболюючі  
-Ввести спазмолітини  
-Ввести антибіотики  

#Потерпілий 25-ти років доставлений після автодорожньої пригоди. Скарги на різкі болі в ділянці тазу, неможливість рухати кінцівками. При пальпації кіток тазу різкі болі в ділянці лобкових кісток. Активні рухи в нижніх кінцівках обмежені, позитивний симптом “прилиплої” п‘ятки. Як необхідно виконати транспортну імобілізацію?  
+Укласти на тверді ноші у положенні “жаби”  
-Укласти на тверді ноші на живіт  
-Укласти на звичайні ноші на спину  
-Накласти шину Дітеріхса  
-Накласти шину Крамера  

#У потерпілого на грудній клітці рани. При диханні в рані чути присмоктування повітря. 
	При видисі з рани з кров‘ю виділяються бульбашки газу. На стороні ушкодження дихання не вислуховується. Надайте першу медичну допомогу.  
+Накласти на рану оклюзійну пов‘язку  
-Накласти на рану асептичну пов‘язку  
-Накласти на рану стискальну пов‘зку  
-Накласти на рану пов‘язку з 10\%-им розчином натрію хлориду  
-Накласти на рану хрестовину пов‘язку  

#Потерпілому надається перша медична допомога на місці дії. Об’єктивно: в нижній 
	частині лівого стегна по зовнішній поверхні рана з якої струменем витікає кров темного 
	кольору. Який метод тимчасової зупинки кровотечі оберете?  
+Давляча пов‘язка  
-Накладання джгута  
-Згинання кінцівок в суглобі  
-Пальцеве притиснення артерії  
-Тампонада рани  

#Потерпілий 24 роки впав на витягнуту руку. Скарги на болі, обмеження рухів в лівому 
	стегновому суглобі. Об’єктивно: ліва верхня кінцівка в вимушеному положенні, плечовий суглоб деформований. При пальпації палькується вільна від головки плеча суглобова впадин. Активні рухи в суглобі відсутні, пасивні різко обмежені “крупи нації” болючі. Встановіть попередній діагноз.  
+Вивих плеча  
-Вивих плечового суглоба  
-Забій плеча  
-Перелом плеча  
-Розрив зв'язок плеча  

#Жінка 35 років скаржиться на розпираючий біль в рані правої стопи, яку отримала 5 днів 
	тому, підвищення температури тіла. Об’єктивно: тильна поверхня правої стопи різко набрякла. Шкіра багряного кольору з множинними гематомами. По підошвенній 
	поверхні рана 1,0*1,0 см., з кров’янисто-гнійними виділеннями. При пальпації навколо рани пальпується “рипіння свіжого снігу”. Р – 100 у/х, температура тіла 38,5С. Про яка 
	ускладнення можна подумати?  
+Газова гангрена  
-Правець  
-Нагноєння рани  
-Сепсис  
-Дифтерія рани  

#Чоловік 25 років скаржиться на головну біль, нудоту, блювання. Зі слів 12 годин тому  отримав травму голови, була короткочасна травма свідомості, після чого почував себе задовільно. Об’єктивно: свідомість збережена, шкірні покриви бліді, ліва зіниця дещо ширша, носогубна складка зліва згладжена, кінчик язика відхиляється вліво, м’язева сила в лівій руці зменшена. Пульс 56 у/хв., артеріальний тиск 110/60 мм.рт.ст.. Встановіть попередній діагноз.  
+Стиснення головного мозку  
-Забій головного мозку  
-Струс головного мозку  
-Перелом кісток основи черепа  
-Перелом кісток склепіння черепа  

#Дівчина 20 років скаржиться на розпираючий біль в правій молочній залозі, який посилюється в час менструації, наявність пухлини в залозі, нерегулярність менструації. Об’єктивно: при пальпації залози у верхньозовнішньому квадранті пальпується вогнищеві дрібнозернисті пухлини у вигляді “грона винограду”. Шкірні покриви залози не змінені, сосок незмінений, виділення відсутні. Під пахвові лімфатичні вузли не збільшені. 
	Встановіть попередній діагноз:  
+Дисгормональна гіперплазія залози  
-Фіброміома залози  
-Рак залози  
-Хронічний мастит  
-Цистаденома залози  

#Жінка 40 років скаржиться на часте і болюче сечевипускання, часті позиви на сечопуск, біль в низу живота, підвищення температури тіла. Захворіла раптово після 
	переохолодження. Об’єктивно: при пальпації живота біль в надлобковій ділянці. Сеча візуально мутна, містить кров. Пульс 88 уд/хв., температура тіла 38,6 С. Встановіть попередній діагноз.  
+Гострий цистит  
-Гострий коліт  
-Загострення хронічного пієлонефриту  
-Приступ ниркової коліки  
-Гострий уритрит  

#Жінка 40 років скаржиться на біль в правому підребір’ї з ірадіацією в праве плече, лопатку, нудоту, часте блювання жовчю. Захворіла після надмірного вживання жирної їжі.	 Об’єктивно: шкірні покриви і склери жовтушні. Язик обкладений. При пальпації живота 
	напруження м’язів, різка болючість в правому підребір’ї. Різко болюче постукування по правій реберній дузі. Встановіть попередній діагноз.  
+Гострий холецистит  
-Гострий панкреатит  
-Гострий аднексит  
-Перфоративна виразка дванадцятипалої кишки  
-Правобічна ниркова коліка  

#Мужчина 40 років скаржиться на болі в правій половині грудної клітки. Зі слів: 3години тому впав з висоти. Об’єктивно: шкірні покриви і видимі слизові бліді, ціанотичні. Пульс 90 уд/хв., АТ 150/60 мм.рт.ст. Права половина грудної клітки відстає в акті дихання. При пальпації грудної клітки різка болючість по боковій поверхні. При аускультації дихання 
	справа до 6-го ребра не вислуховується, перкуторно тупий звук. Встановіть попередній діагноз  
+Правобічний гемоторакс  
-Правобічний пневмоторакс  
-Перелом ребер  
-Забій грудної клітки  
-Випітний плеврит  


#Ви акушерка ФАПу, готуєте оглядовий кабінет до роботи. Ви провели 
передстерилізаційну обробку інструментів, провели проби на залишок крові та миючих 
засобів,заклали інструменти в повітряний  стерилізатор та стерилізували їх у продовж 1години. Який температурний режим роботи повітряного стерилізатора потрібно 
	використати? 
+180оС   
-200оС    
-160оС   
-120оС   
-132оС   

#Ви акушерка ФАПу,готуючись до роботи, помили руки під проточною водою з милом, 
	просушили,провели обробку рук у двох тазах за допомогою серветок (по 3 хв. в кожному), витерли стерильним рушником та обробили спиртом, кінчики пальців протерли йодонатом. Який розчин Ви використали при обробці рук у тазах, користуючись цією схемою? 
+0,5\% аміаком  
-0,5\% гібітаном   
-2,4\% розчином первомуру   
-96\% етиловим спиртом   
-2\% дегміном   

#Ви – акушерка ФАПу. До Вас звернулась жінка 42 років із скаргами на головний біль,біль у горлі, утруднене ковтання слабкість,нездужання. З анамнезу відомо, що жінка 7 днів тому наколола руку швацьким шилом, змазала ранку йодом, до лікаря не зверталась. При огляді виявлено, що хвора заторможена, на запитання відповідає коротко. При голосній розмові помітне посмикування мімічних та жувальних м’язів обличчя. Який 
	найбільш ймовірний діагноз?
+Правець  
-Ангіна   
-Ларинготрахеїт   
-Алергічна реакція   
-Анаеробна інфекція   


#Ви – акушерка ФАПу. Вас викликали додому до жінки 58 років, яка страждає на 
варикозну хворобу. Жінка працювала на присадибній ділянці та поранила праву ногу 
гілкою дерева. При обстеженні: на внутрішній  поверхні обох гомілок і стегон під шкірою визначаються синього кольору вузлувато розширені вени. В нижній третині правої гомілки – рана 1,5 на 2,2 см, з нерівними краями, з якої витікає кров темним безперервним струменем. Який найбільш ймовірний діагноз?
+Венозна кровотеча  
-Артеріальна кровотеча   
-Паренхіматозна кровотеча   
-Капілярна кровотеча   
-Дифузне просочування кров’ю тканин   

#Ви – акушерка ФАПу. До Вас звернувся чоловік 63 років зі скаргами на біль у поперековій ділянці. Хворіє впродовж 4 днів. Вранці, в день звернення на ФАП, був озноб. При обстеженні виявлено,     що t - 38,5оС, у поперековій ділянці відмічається щільний інфільтрат діаметром до 5 см, шкіра над ним яскраво-червона, в центрі інфільтрату є декілька отворів,з яких виділяється густий зелений гній. Який найбільш імовірний діагноз? 
+Карбункул  
-Фурункул    
-Бешиха    
-Флегмона    
-Абсцес    

#Ви – акушерка ФАПу. До вас звернувся чоловік 34 років на 10 день після початку 
	захворювання. З анамнезу відомо, що чоловік захворів після переохолодження. 
	Захворювання почалося з підвищення t - 39,2оС, сухого кашлю, болю в лівій половині 
	грудної клітки. Три дні тому з кашлем почала виділятись велика кількість гнійної мокроти з неприємним запахом, при цьому t знизилась до 37,5оС, хворий відчув полегшення. Об’єктивно: притуплення нижче рівня лівої лопатки, в цій же ділянці аускультативно: визначається різке ослаблення дихання, рентгенологічно: чітка порожнина з горизонтальним рівнем рідини. Який найбільш імовірний діагноз?
+Абсцес легенів  
-Гнійний плеврит   
-Туберкульоз легенів     
-Запалення легенів   
-Емпієма плеври   
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	Ви акушерка пологового відділення, за призначенням лікаря, жінці 24 років, після 
	пологів провели переливання 1200 мл одногрупної, консервованої цитратом натрію, 
	крові. Під час переливання жінка скаржилась на похолодання кінцівок, після 
	переливання виникли загальні судоми, жінка втратила свідомість. Що стало найбільш 
	вірогідною причиною даного ускладнення?
+Цитратний шок  
-Гемотрансфузійний шок   
-Гемотрансфузійна реакція   
-Алергічна реакція   
-Пірогенна реакція   

#Ви акушерка пологового відділення, за призначенням лікаря, жінці 34 років, після 
	пологів провели переливання 1500 мл одногрупної, консервованої цитратом натрію, крові. Під час переливання жінка скаржилась на похолодання кінцівок, після 
	переливання виникли загальні судоми, жінка втратила свідомість. Встановлений  
	діагноз: цитратний шок. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика в даному випадку?  
+ Ввести 30 мл 10\%  р-ну кальцію хлориду   
-Ввести 10 мл 10\% р-ну калію хлориду   
-Ввести 20 мл 10\% р-ну кальцію хлориду   
-Ввести 1 мл 1\% р-ну димедролу   
-Ввести 20 мл 40\% р-ну глюкози   

#Ви – акушерка ФАПу. До Вас звернувся чоловік 75 років зі скаргами на болі внизу живота, непродуктивні позиви до сечовиділення. Останній раз сечовиділення було близько 6 
	годин тому. З анамнезу відомо, що впродовж останніх 4 місяців відчуває часті позиви до 
	сечовиділення, особливо вночі, акт сечовиділення утруднений, сеча виділяється тонким 
	струменем, іноді по краплинам. Пальпаторно: внизу живота визначається еластичне 
	утворення, при надавлюванні на яке посилюється позив до сечовиділення. Який 
	найбільш імовірний діагноз?
+Аденома передміхурової залози  
-Цистит    
-Простатит    
-Пухлина сечового міхура   
-Уретрит    
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	Ви – акушерка ФАПу. До Вас  звернулась жінка 45 років зі скаргами на сильний біль у 
	правому підребер’ї, що має іррадіацію у праву лопатку та праве плече. З анамнезу 
	відомо, що болі з’явились після грубого порушення дієти та виникли вперше. При 
	обстеженні виявлено, що шкіра бліда, язик обкладений жовтим нальотом, вологий, t-37, 
	8оС, Ps-96/хв. Живіт звичайної форми, в акті дихання приймає участь. Пальпаторно: 
	відмічається болючість у правому підребер’ї,визначається позитивний симптом Ортнера 
	праворуч та Образцова. Який найбільш імовірний діагноз?
+Гострий холецистит  
-Гострий панкреатит   
-Гострий апендицит   
-Гостра кишкова непрохідність   
-Перитоніт    

#До ФАПу звернувся постраждалий хлопчик 14 років, який отримав хімічний опік кисті 
	лугами. Об’єктивно: ушкоджена поверхня має м’який, пухкий, з нечіткими контурами 
	струп,при спробі його усунути кровотечі немає. Яка найбільш доцільна тактика при 
	наданні долікарської допомоги? 
+Промити під струменем холодної води протягом 10-15 хвилин  
-Накласти асептичну пов’язку   
-Ввести знеболюючі   
-Накласти пов’язку з маззю   
-Промити розчином 2\% лимонної кислоти   

#Ви – акушерка ФАПу. До Вас звернувся чоловік із скаргами на біль у правому плечі, 
	передпліччі, передній поверхні правого стегна. З анамнезу відомо, що близько 30 хвилин тому чоловік перекинув на себе відро з окропом, після чого змазав обпечені поверхні олією. При обстеженні виявлено, що стан хворого середньої важкості, хворий збуджений, просить зняти біль, шкіра бліда, вкрита холодним потом, АТ-100/60 мм рт.ст., Ps-102/хв.. Опікові поверхні вкриті пухирями із рідким, серозним вмістом, світло-жовтого кольору,виражена гіперестезія. Який найбільш імовірний діагноз?
+Опік ІІ ступеня  
-Опік І ступеня   
-Опік ІІІ А ступеня    
-Опік ІІІ Б ступеня   
-Опік ІV ступеня   

#Ви надаєте допомогу постраждалому з електротравмою. Постраждалий без свідомості, тримає в руках електричний дріт. З чого Ви почнете надання невідкладної допомоги? +Звільнити постраждалого від дії електричного струму  
-Викликати швидку допомогу   
-Розпочати ШВЛ   
-Провести непрямий масаж серця   
-Дати понюхати ватку з 10\% розчином аміаку   

#Ви оглядаєте чоловіка 42 років з приводу поранення у грудну клітку. Хворий займає 
	вимушене напівсидячи положення, дихання поверхневе, утруднене, в акті дихання 
	приймають участь допоміжні м’язи. В п’ятому міжребер’ї праворуч знайдена лінійна рана довжиною 2,5 см. При вдиху повітря з характерним свистом засмоктується у грудну клітину, на видиху – повітря не виходить з плевральної порожнини. АТ-90/60 мм рт. ст..Ps-110/хв. Звертає увагу страждальний вираз обличчя хворого та виражений акроціаноз. Який найбільш імовірний діагноз?
+Клапанний пневмоторакс  
-Закритий пневмоторакс  
-Відкритий пневмоторакс  
-Гемоторакс   
-Гемопневмоторакс   

#Ви – акушерка ФАПу. До Вас звернувся юнак 18 років зі скаргами на біль у животі, 
	нездужання, слабкість, нудоту, блювоту, t – 38оС. При огляді, звертає на себе увагу, 
	блідість шкірних покривів, язик обкладений білим нальотом, вологий. Ps -  86/хв., АТ -  
	120/80 мм рт.ст.. Живіт не здутий, в правій здухвинній ділянці відмічається напруження 
	м’язів передньої черевної стінки, пальпація цієї області різко болюча, симптоми 
	Ровзінга, Сітковського, Раздольського, Бартомьє – Міхельсона, Щьоткіна – Блюмберга позитивні.Який найбільш імовірний діагноз?  
+Гострого апендициту  
-Гострого холециститу   
-Гострого панкреатиту   
-Гострої кишкової недостатності   
-Гострого пієлонефриту   

#У жінки 37 років після проведення кесарського січення, на другий день після операції в нижній частині живота визначається округле випинання. Пальпація його викликає біль та позиви до сечовипускання, при перкусії живота виявлено притуплення у нижній 
	частині. Яке ускладнення виникло?  
+Гостра затримка сечі  
-Защемлення грижі живота   
-Гострий цистит   
-Гострий ендометрит   
-Розрив сечового міхура   

#До акушерки ФАПу звернулась жінка зі скаргами на болі в правій паховій ділянці, 
	нудоту,блювоту. Упродовж 2 років має правобічну пахову килу. 6 годин тому грижове випячування збільшилось, самостійно не вправляється. Жінку турбують сильні болі в ділянці грижі, вона стала напружена, болюча.  Який найбільш імовірний діагноз?  
+Защемлена пахова грижа  
-Гостре захворювання яєчника   
-Неускладнена пахова грижа    
-Ретроградна пахова грижа   
-Невправима грижа   

#Ви – акушерка ФАПу. До Вас звернувся пацієнт зі скаргами на біль в ділянці відхідника, що посилюється при акті дефекації, підвищення t- 37,8оС. вважає себе хворим у продовж 3 днів. При обстеженні: навкруг відхідника гіперемія шкіри, набряк, при пальпації визначається болісне ущільнення. При пальцевому ректальному обстеженні має місце 
	болісність лівої бокової стінки прямої кишки. Який найбільш імовірний діагноз?  
+Гострий парапроктит  
-Геморой    
-Тріщина заднього проходу   
-Поліп прямої кишки   
-Рак прямої кишки   

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

#Під час нічного чергування до Вас звернувся пацієнт, якому добу тому було накладено гіпсову пов’язку на нижню кінцівку. Скаржиться на  посилення болю в кінцівці, занімінняпальців, набряк. Які втручання повинна здійснити акушерка?
+Розрізати гіпсову  пов’язку та тимчасово укріпити її бинтом    
-Зняти гіпсову пов’язку    
-Дати знеболюючі    
-Створити підвищене положення кінцівки    
-Порадити терпіти до ранку    

#До акушерки на ФАП звернулась робітниця 50 років зі скаргами на біль в правому 
	підребер’ї з іррадіацією в праву лопатку та ключицю. Захворіла раптово. Знаходиться на диспансерному обліку з приводу жовчокам’яної хвороби. Напередодні були порушення дієти. При догляді: пульс 80, АТ 140/80 мм рт.ст., живіт напружений, болючий в правому підребер’ї. Симптоми подразнення   очеревини позитивні. Які дії акушерки є доцільними?  
+Прикласти міхур з льодом на праве підребер’я та викликати "швидку медичну 
	допомогу "    
-Порадити звернутися до терапевта    
-Дати випити гарячого чаю  
-Ввести спазмолітичні препарати    
-Ввести знеболюючі препарати    

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

#До лікувального закладу транспортують потерпілого з черепно-мозковою травмою. З 
	метою зниження набряку мозку застосують:  
+Дегідраційну терапію     
-Наркотичні засоби    
-Анальгетичні засоби  
-Гіпотензивні засоби    
-Судинорозширювальні засоби    

#Під час гемотрансфузії великих доз крові з метою профілактики цитратного шоку на кожні 500 мл крові вводять:  
+10мл 10\% розчину кальцію хлориду    
-1мл 10\% розчину кальцію хлориду    
-10мл 1\% розчину кальцію хлориду    
-100мл 10\% розчину кальцію хлориду     
-50мл 10\% розчину кальцію хлориду    

#Хворий скаржиться на інтенсивний біль у правому підребер’ї, що іррадіює у праве плече, лопатку, нудоту, повторне блювання. Яка найбільш ймовірна патологія?  
+Гострий холецистит    
-Перфорація виразки шлунка    
-Гострий панкреатит    
-Гострий апендицит    
-Ниркова колька    

#На 7 добу, після операції з приводу перитоніту хворий скаржиться на  переймоподібний біль  в животі, блювання, здуття живота, затримку стільця протягом 2 діб. З чим пов’язані проблеми хворого?  
+Кишкова непрохідність    
-Внутрішньочеревна кровотеча    
-Абсцес черевної порожнини    
-Гострий панкреатит    
-Гострий холецистит    

#Жінка 25 років звернулась до акушерки жіночого оглядового кабінету зі скаргами на біль по всьому животі, який з'явився раптово, декілька годин тому в епігастральній ділянці, після чого локалізувався в правій здухвинній ділянці. Температура тіла 38 С.  Живіт 
	болісний при пальпації у правій здухвинній ділянці, позитивний симптом Щоткіна - 
	Блюмберга. Що з переліченого повинна здійснити акушерка?  
+Терміново госпіталізувати    
-Спостерігати    
-Викликати маму    
-Відпустити додому    
-Промити шлунок    

#Хворий, 30р., поступив у хірургічне відділення зі скаргами на біль у ділянці рани і посмикуванням м'язів, набряк кінцівки, біль у горлі, головний біль, підвищення 
	температури тіла до 39С, серцебиття. З рани виділяються пухирці газу з невеликою 
	кількістю сукровичної рідини. Шкіра холодна на дотик, на ній темно-червоні плями. Під час пальпації кінцівки чути крепітацію. З чим пов'язані проблеми пацієнта?
+Газова гангрена    
-Правець    
-Ангіна    
-Флегмона    
-Бешиха    

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

#Пацієнту 32 роки. Кілька хвилин назад працюючи в коморі перекинув пляшку з азотною 
	кислотою. При огляді: в ділянці гомілки жовтий струп, болючість. Який нейтралізуючий 
	засіб слід застосувати?  
+2\% розчин гідрокарбонату натрію    
-Вапняне молоко    
-Гліцерин    
-5\% розчин міді сульфату    
-5\% розчин натрію тіосульфату     

#Ви з лікарем визначаєте групу крові хворому за допомогою цоліклонів анти-А та анти-В. Аглютинація не відбулась. Яка у хворого група крові.  
+0 ( І )  
-АВ ( ІV )  
-В ( ІІІ )  
-А ( ІІ )  
-Помилка при визначенні     

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

#В хірургічне відділення доставлена хвора, яка скаржиться на біль і випинання в правій 
	паховій ділянці, нудоту, блювання. При обстеженні в правій паховій ділянці болісне 
	випинання, яке не піддається вправленню. З чим пов'язані проблеми пацієнтки?
+Защемлена пахвинна грижа                 
-Гострий лімфаденіт     
-Туберкульоз лімфатичних вузлів         
-Абсцес правої пахвинної ділянки    
-Ниркова колька             

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

#У хворої 40 років, яка хворіє на виразкову хворобу шлунку, після фізичного напруження раптово з’явився “кинджальний” біль у верхніх відділах живота, що розповсюджується по всьому його просторі, напруження м’язів передньої черевної стінки, притуплення 	перкуторного звуку у бокових фланках живота, швидке погіршення загального стану, 
	позитивний симптом Щоткина-Блюмберга. Яке ускладнення виразкової хвороби шлунку найбільш вірогідне?
+Перфорація  
-Шлункова кровотеча       
-Перитоніт  
-Евентрація  
-Пенетрація  

#У хворої 50 років після накладання трахеостоми навкруги трубки з’явились почервоніння шкіри, припухлість, болючість, місцями ерозії з незначними прозорими виділеннями. Який  догляд за трахеостомою є найбільш доцільним в даному випадку?
+Пухирі обробити 1 \% розчином діамантового зеленого, накласти суху асептичну пов’язку    
-Під щиток трубки підкласти марлеву серветку    
-Протерти шкіру камфорним спиртом    
-Нанести пасту Лассара на шкіру    
-Шкіру протерти 70 \% етиловим спиртом    

#На ФАП обратился больной с вывихом ключицы. Какую повязку нужно наложить в 
	качестве оказания ПМП с целью профилактики осложнений?      
+Дезо  
-Спиральная  
-Колосовидная  
-Гипсовая  
-Черепашья  

#На ФАП обратился больной после операции с паховой грыжей. Какие рекомендации вы дадите больному с целью профилактики повторного появления грыжи?     
+Ограничить поднятие тяжести      
-Срочная операция  
-Экстренная I порядка   
-Экстренная II порядка  
-Операция не нужна  

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

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

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

#Акушерку ФАПа вызвали на дом к больной с проникающим ранением живота, 
	сопровождающимся эвентерацией кишечника. Какой объем помощи должен быть оказан больной?  
+Необходимо чистой простынёй подвязать петли кишечника (ни в коем случае не вправлять их обратно в брюшную полость), ввести обезболивающие и доставить больную в  хирургическое отделение.  
-Ввести обезболивающие  
-Наложить повязку на выпавшие петли кишечника  
-Накормить  
-Оставить больную дома  

#Акушерка вызвана на дом к больной с острым аппендицитом. Какая помощь должна быть оказана больной?     
+На живот положить пузырь со льдом и доставить больного в х/о.  
-Ввести анальгин  
-Ввести спазмолитики  
-Рекомендовать обратиться к гастроэнтерологу  
-Оставить больного дома  

#Акушерку ФАПа вызвали к беременной с почечной коликой. Какой объем помощи 
	должен быть оказан больной?      
+Ввести анальгетики и спазмолитики     
-Ввести анальгетики  
-Ввести спазмолитики  
-На область почек положить грелку  
-Направить больного к урологу в поликлинику  

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

#На ФАП обратился больной 60 лет с жалобами на резкую потерю веса в течении 1,5 мес. В анамнезе: нерегулярное питание, слизисто-гнойное выделение из прямой кишки, чередующиеся с запорами, приступообразная боль в животе, боль при акте дефекации, ложные позывы. Какие рекомендации вы можете дать больному?     
+Обратиться к онкологу     
-Обратиться к терапевту  
-Обратиться к гастроэнтерологу      
-Назначить диету  
-Назначить анальгин      

#На ФАПе проводили стерилизацию инструментов в сухожаровом шкафу при t 1800С. Какое время должны были проводить стерилизацию?     
+60 мин.  
-70 мин.  
-30 мин.  
-45 мин.  
-80 мин.     

#На ФАПе проводили предстерилизационную обработку хирургического инструментария. 
	На какое время должны замочить инструменты в 3\% растворе хлорамина?            
+60 мин.  
-50 мин.  
-40 мин.  
-30 мин.  
-15 мин.  

#На ФАП обратилась женщина, которая повредила голень в области средней третьей. При осмотре: рана 2*1 см, из раны непрерывной струей вытекает кровь темного цвета. Определите вид кровотечения?       
+Венозное  
-Артериальное  
-Паренхиматозное     
-Капиллярное     
-Смешанное     

#В отделение поступила больная с диагнозом столбняк. В какую палату нужно поместить больную?     
+Отдельную свето и звукоизолированную       
-В общую палату  
-В послеоперационную палату     
-В палату гнойного хирургического отделения  
-В палату интенсивной терапии      

#На ФАПе проводилась обработка колотой раны стопы. Рану промыли, края обработали йодонатом и наложили асептическую повязку. Через неделю после травмы появилось подергивание жевательных и мимических мышц лица. Какие ошибки были допущены?   
+Не провели профилактику столбняка  
-Не наложили герметическую повязку  
-Не наложили повязку с мазью Вишневского  
-Не наложили повязку с гипертоническим раствором     
-Не провели обезболивание     

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

#Акушерку ФАПа вызвали к беременной с почечной коликой. Какой объем помощи 
	должен быть оказан больной?      
+Ввести анальгетики и спазмолитики     
-Ввести анальгетики  
-Ввести спазмолитики  
-На область почек положить грелку  
-Направить больного к урологу в поликлинику  

#Вы проводите на ФАПе предстерилизационную очистку инструментов. После замачивания и мытья в моющем растворе, промывания под проточной водой и ополаскивания дистиллированной водой, проведены пробы на белок и на моющие. Какой этап предстерилизационной очистки пропущен?  
+Высушивание  
-Протирание спиртом  
-Обжигание  
-Протирание пеленками  
-Прокаливание  

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

#Как называется способ переливания крови, при котором женщине после Кесарева 
	сечения переливают ее же заранее заготовленную кровь?  
+Аутогемотрансфузия  
-Реинфузия  
-Прямой  
-Непрямой  
-Обратный  

#С помощью какой аппаратуры можно провести стерилизацию инятрументов на ФАПе?  
+Сухожарового шкафа  
-Автоклава  
-Ионизатора  
-Газовой камеры  
-Кипятильника  

#Какой вид уборки должен бытьпроведен на ФАПе в конце рабочего дня?  
+Заключительная  
-Текущая  
-Предварительная  
-Генеральная  
-Влажная  

#Каким способом можно остановить кровотечение из сонной артерии?  
+Микулича  
-Кохера  
-Спасокукоцкого-Кочергина  
-Гроссиха  
-Федорова  

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

#Школьник, который на перемене ударился головой об стенку на несколько секунд 
	потерял сознание. Ваша тактика.  
+У ребенка сотрясение головного мозга, необходима госпитализация в 
	нейрохирургическое отделение  
-У ребенка ушиб мягких тканей головы, холод на голову и отправите домой  
-У ребенка ушиб мягких тканей головы, пусть продолжает занятия в школе  
-У ребенка ушиб мозга, необходима госпитализация в неврологию  
-Отправите ребенка на рентгенографию  

#К вам на ФАП обратилась беременная женщина с жалобами на болезненность и 
	жгутообразное утолщение подкожных вен левой нижней конечности, повышение 
	температуры тела. Ваша тактика.  
+Госпитализация в экстренную хирургию в горизонтальном положении  
-Дать направление в городскую поликлинику  
-Вызвать на себя сосудистого хирурга  
-Положить компресс и отправить домой  
-Дать антикоагулянты  

#На ФАП доставлен пациент с ножевым ранением грудной клетки слева. Из раны на 
	вдохе и выдохе слышны свистящие звуки. Ваша тактика.  
+У пациента открытый пневмоторакс. Необходимо наложить окклюзионную повязку и экстренно госпитализировать в хирургическое отделение  
-Обезболить и оставить под наблюдением на ФАПе  
-Наложить асептическую повязку на рану и отправить домой  
-Наложить шину Крамера и оставить на ФАПе  
-Сделать ЭКГ и отправить в кардиологию  

#Какие достоверные признаки необходимо проверить при подозрении на перелом 
	ребер?  
+Крепитацию, усиление боли при осевой нагрузке  
-Симптом Кохера-Волковича  
-Симптом лигатуры  
-Наличие гематомы  
-Симптом Мерфи  

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

#Пациент на пятые сутки после ПХО раны бедра выписан из стационара для 
	дальнейшего наблюдения на ФАПе. На какие сутки вы запланируете снятие швов?  
+На 6-7 сутки  
-На 9-10  
-На 10 день  
-На 12 сутки  
-На 20-е сутки  

#На ФАПе пациенту был диагностирован открытый перелом голени. С чего начать 
	неотложную помощь?
+Остановки кровотечения  
-Обезболивания  
-Иммобилизации  
-Фиксации  
-Скелетного вытягивания  

#В подмышечной области слева у пациента имеется гиперемия, отек, резкая боль. О 
	каком заболевании следует думать?  
+Гидраденит  
-Лимфаденит  
-Рожистое воспаление  
-Злокачественная опухоль  
-Туберкулез легких  

#Вы фельдшер скорой помощи. Осматривая пациента с ранением бедра вы заметили 
	резкий нарастающий отек вокруг раны и крепитацию мягких тканей вокруг раны по типу звука лопающихся пузырей. Ваш предварительный диагноз.  
+Газовая гангрена  
-Рожистое воспаление  
-Тромбофлебит  
-Инфицирование раны  
-Лимфангит  

#К вам обратился пациент с жалобами на боли в области мошонки, отек здесь же и 
	повышение температуры тела до 38°. Ваша тактика.  
+Срочно направить в урологическое отделение  
-Направление на рентгенографию  
-Направить к терапевту  
-Дать антибиотики и отправить домой  
-Направить к кожвенерологу  

#У беременной женщины срок 20 недель появились резкие боли в пояснице с 
	иррадиацией в пах, дизурические явления. При мочеиспускании признаки гематурии. 
	Для какого заболевания характерна данная симптоматика?  
+МКБ  
-Угроза выкидыша  
-Острый аппендицит  
-Апоплексия яичника  
-Внематочная беременность  

#Вы работаете акушеркой в роддоме. При определении группы крови методом 
	цоликлонов через 3 минуты наступила агглютинация с Цоликлоном анти-А, а с 
	Цоликлоном анти-В не наступила агглютинация.  Какая это группа крови?    
+Вторая группа.    
-Четвёртая группа.    
-Третья группа.    
-Сомнительная группа.     
-Первая группа.     

#Вы работаете акушеркой в гинекологическом кабинете, осматриваете женщину с подозрением на мастопатию. Какие рекомендации необходимо дать этой пациентке?   
+Обратиться к мамологу и сделать маммографию.    
-Обратиться к хирургу для оперативного лечения.    
-Обратиться к эндокринологу.    
-Обратиться к семейному врачу.     
-Обратиться к ведущему онкологу.     

#Вы работаете акушеркой в гинекологическом отделении. В палате лежит пациентка после ампутации матки по поводу злокачественной опухоли шейки матки. Какие методы 
	лечения могут быть использованы?       
+Химиолечение и лучевая терапия.    
-Лечение народными средствами.    
-Иглоукалывание.    
-Гипнозотерапия.     
-Санаторно–курортное лечение.     

#Вы работаете акушеркой в ФАП. К Вам обратился пациент с носовым кровотечением. Какие будут Ваши действия?      
+Успокоить, усадить пациента с наклоном головы книзу, прижать крылья носа.   
-Успокоить, уложить на кушетку лицом вверх.    
-Запрокинуть голову назад.    
-Успокоить, уложить пациента на кушетку лицом вниз.     
-Усадить пациента, наложить жгуты на верхние и нижние конечности.    

#Вы работаете акушеркой в гинекологическом отделении.  При вечернем обходе в гинекологическом отделении акушерка увидела: повязка в области послеоперационной раны обильно промокла кровью.  Какие действия акушерки?    
+На область раны положить пузырь со льдом и немедленно сообщить врачу.   
-Немедленно перевязать, вызвать врача.    
-Внутривенно ввести аминокапроновую кислоту.    
-Дать таблетку валидола, сообщить врачу.     
-Измерить АД, пульс, ЧДД, сообщить врачу.     

#Вы работаете акушеркой приёмного отделения. Какие симптомы при лёгочном 
	кровотечении?      
+Пенистая, ярко-красная кровь изо рта.    
-Тёмная кровь при рвоте.    
-Тёмная кровь из носа.    
-“Ржавая” мокрота.     
-Рвота “кофейной гущей”.     

#Вы работаете акушеркой гинекологического отделения. Какие признаки сухой гангрены?      
+Чёткая “демаркационная” граница между живой и мертвой тканью.   
-Отсутствие чувствительности в проксимальном участке.    
-Синюшность и резкая отёчность.    
-“Шагреневая” кожа поражённого участка.     
-Сгибательно–разгибательная контрактура.     

#Вы работаете акушеркой приёмного покоя. Какие симптомы перелома основания 
	черепа?      
+Кровотечение из ушей, носа, изо рта.    
-Кровотечение из раны в области темени.    
-Рвота сгустками тёмной крови.    
-Пенистая алая кровь при кашле.     
-Сине-багровый цвет лица, шейные вены вздутые.     

#Вы работаете акушеркой приёмного отделения роддома.  Какие признаки у пациентки при эвентрации?       
+Выпадение из раны живота органов брюшной полости.    
-Отсутствие кала в течении 3-х дней.    
-Острая задержка мочи.    
-Резко выражен симптом Щёткина.     
-Резко выражен симптом Пастернацкого.     

#Вы работаете акушеркой в роддоме. Пациентке во время операции перелили 
собственную кровь. Как называется этот метод?      
+Реинфузия.    
-Гетеротрансфузия.    
-Гомотрансфузия.    
-Гибернация.    
-Гипербарическая оксигенация.     

#Вы работаете в гинекологическом отделении, для предстоящей операции из 
	холодильника приготовили флакон с цельной кровью. Какой вид должна иметь кровь годная для операции?   
+Кровь имеет 3 слоя [эритроциты, плазма, сыворотка].    
-Кровь имеет 2 слоя с тёмными включениями.    
-Кровь имеет 4 слоя.    
-Кровь не имеет слоёв – это тёмно-красная масса крови.     
-Кровь имеет 3 слоя, на флаконе нет паспорта.     

#Вы работаете в приёмном покое акушеркой. Какой симптом наиболее информативен при почечной колике?      
+Пастернацкого.    
-Ровзинга.    
-Ситковского.    
-Воскресенского.      
-Щёткина.      

#Вы работаете акушеркой приёмного отделения роддома. При переломе костей таза, как следует транспортировать пациентку?     
+В положении “лягушки” [Волковича].    
-На жёстких носилках, на спине.    
-На мягких носилках, на животе.    
-На шине Беллера.     
-На шине Еланского.     

#Вы работаете в гинекологическом отделении акушеркой. Когда начинается 
	профилактика послеоперационных осложнений?       
+При подготовке больной в предоперационный период.    
-Строгое соблюдение асептики во время операции.    
-Строгое соблюдение антисептики во время операции.    
-Строгое соблюдение асептики и антисептики после операции.     
-Тщательная уборка послеоперационных палат.     

#Вы работаете акушеркой в роддоме. Что необходимо произвести перед переливанием крови для предупреждения цитратного шока?       
+Перед переливанием крови в/в 10\% – 10,0 глюконат кальция.    
-Перед переливанием выпить чай с лимоном.    
-Перед переливанием в/в ввести гидрокортизон.    
-Перед переливанием выпить 50,0 мл красного вина.     
-Перед переливанием хорошо выспаться.     

#Вы работаете акушеркой в гинекологическом отделении, в палате интенсивной терапии находится послеоперационная пациентка, ей прописан строгий постельный режим. Как 
	предупредить развитие пролежней?    
+2 – 3 раза в день расправлять складки постели больной спину, конечности протирать камфорным спиртом.   
-2 – 3 раза в день кварцевать палату.    
-Не менее 3-х раз проветривать палату.    
-Периодически больной давать увлажнённый кислород.     
-Производить в/м инъекции только в передние отделы бедер.     

#Вы работаете акушеркой в гинекологическом отделении. Пациентке необходимо в/в перелить плазму крови. Для профилактики гемотрансфузионных осложнений необходимо:      
+Произвести биологическую пробу.    
-Произвести пробу на совместимость по Rh–фактору.     
-Произвести пробу на индивидуальную совместимость.    
-Произвести серологическую реакцию.     
-Произвести реакцию преципитации.     

#Вы работаете акушеркой в роддоме, определяете индивидуальную совместимость по группе крови. На какой реакции основана эта манипуляция?     
+Агглютинации.    
-Верификации.    
-Дарсонвализации.    
-Градации.     
-Сигнализации.     

#Вы работаете акушеркой в гинекологическом отделении. К Вам привезли пациентку, которой в домашних условиях бабка – повитуха сделала аборт на 8-й неделе. Какие препараты необходимо ввести для экстренной профилактики столбняка, если срок 
	ревакцинации вышел?   
+0,5 мл СА и 3000 МЕ ПСС по Безредке.    
-Дробно 0,5 мл СА.    
-3000 МЕ ПСС по Безредко.    
-1500 МЕ ПСС в/в.     
-300 МЕ ПСС и 2,0 мл СА.     

#Вы работаете акушеркой в гинекологии. Пациентке производится масочный наркоз, 
	произошла асфиксия вследствие западения языка. Что необходимо сделать, чтобы предупредить западение языка?    
+Выдвинуть нижнюю челюсть.    
-Максимально открыть рот.    
-Дать понюхать ватку с нашатырным спиртом.    
-Произвести 2 – 3 прекардиальных удара.     
-Срочно перейти на в/в наркоз.     

#Вы работаете акушеркой в женской консультации. Из стерилизационной принесли бикс с перевязочным материалом. Какой срок стерильности материала?     
+До 3-х суток.    
-До 2-х суток.    
-До 4-х суток.    
-До 5-и суток.    
-До 6-и суток.     

#Вы работаете акушеркой в ФАП. Каким методом контроля стерильности наиболее часто пользуются операционные сестры?     
+Недостоверным.    
-Достоверным.    
-Огульным.    
-Специфическим.     
-Параспецифическим.     

#Вы работаете акушеркой в отделении патологии новорожденных. У младенца внезапно произошла остановка дыхания и остановка сердца. Какие должны быть действия акушерки?     
+Немедленно начать реанимацию и голосом вызвать врача.    
-Для наблюдения оставить санитарку и самой найти врача.    
-Приготовить дефибриллятор и вызвать врача.    
-Немедленно в пупочную вену ввести 1,0 мл адреналина.     
-Похлопать младенца по щекам, затем положить тёплую грелку на грудную клетку, 
	вызвать врача.     

#Вы работаете акушеркой в гинекологическом отделении. У пациентки внезапно развился спонтанный пневмоторакс. Какой дренаж Вы должны приготовить?     
+Дренаж по Бюлау – Петрова.     
-Ирригационный дренаж.    
-Абдоминальный дренаж.    
-Суботина – Пертеса      
-Систему дренажа по Монро     

#Вы работаете акушеркой в приёмном покое роддома. Осматриваете пациентку – 
	роженицу, у которой на голени наложен аппарат Илизарова. Какие возможны 
	осложнения у роженицы?      
+Остеомиелит костей голени.    
-Влажная гангрена.    
-Сухая гангрена.    
-Эпидермофития.     
-Рвота беременных.     

#Во время работы строитель получил удар по голени, обратился в ФАП к акушерке, где 
	при осмотре обнаружена в средней трети голени рана 2,0 х 3,0 см из которой тонкой 
	струйкой вытекает кровь тёмного цвета. Как остановить кровотечение?     
+Наложить давящую повязку.    
-Наложить жгут Эсмарха.    
-Максимально согнуть ногу в коленном суставе.    
-Наложить повязку с гипертоническим раствором.     
-Наложить повязку с левомиколем.     


#При недотриманні техніки безпеки на робочому місці робітник отримав травму. 
Сокирою наніс удар по правій гомілці. З рани пульсуючою струминою_витікає 
яскраво-червона кров. Для якого виду кровотечі це характерно?  
+	Артеріальної   
-Венозної  
-Капілярної  
-Змішаної  
-Внутрішньої  

#Під час проведення спортивних змагань школяр отримав отримав травму колінного 
	суглобу. Після надання невідкладної допомоги йому наклали бинтову пов'язку. Який тип 
	пов'язки застосували?  
+	Черепашачу   
-Колову, тугу  
-Спіральну  
-Косинкову  
-Хрестоподібну  

#Природженим захворюванням, при якому сповільнюються процеси згортання крові 
	називається?  
+	Гемофілія   
-Гематурія  
-Метрорагія  
-Гемоторакс  
-Анемія  

#В хірургічний кабінет поліклініки звернулась пацієнтка зі скаргами на ущільнення в 
	правій молочній залозі, яке вона сама випадково виявила. Виберіть симптом, який є характерним для раку молочної залози?  
+	Симптом „лимонної кірки"  
-Пігментація шкіри  
-Місцеве підвищення температури тіла  
-Місцеве відчуття болю  
-Порушення загального стану  

#Лікар-маммолог проводить обстеження молочних залоз у пацієнтки 45 років. 
	Симптомом якого захворювання є втягнутий і деформований сосок молочної залози?  
+	Раку молочної залози  
-Мастопатії  
-Бешихового запалення шкіри  
-Гінекомастії  
-Природженої вади  
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	Ви надаєте допомогу потерпілому з травмою правої верхньої кінцівки. Який з 
	перерахованих транспортних засобів застосуєте?  
+	Шину Крамера  
-Медичну косинку  
-Шину Дітеріхса  
-Шину Фільбера  
-Ремінь  

#Ви працюєте завідувачем ФАПу. До Вас за допомогою звернувся пацієнт зі скаргами на 
	біль в животі, нудоту, блювання. При огляді Ви запідозрили „гострий живіт". Яку допомогу слід надати?  
+	Покласти холод на живіт і викликати швидку допомогу  
-Промити шлунок  
-Обмежити прийом їжі та води  
-Дати знеболюючі  
-Покласти грілку на живіт  

#Ви завідувач ФАПу надаєте допомогу потерпілому з різаною раною долоні. Який 
	названих препаратів застосуєте для обробки рани?  
+	З \% розчин перекису водню  
-9 \% фізіологічний розчин  
-50 \% розчин анальгіну  
-70 \% етиловий спирт  
-10 \% нашатирний спирт  

#На ФАП доставлено потерпілого, який при недотриманні техніки безпеки отримав удар в живіт. Ваша тактика до приїзду бригади швидкої допомоги?  
+	Прикласти міхур з льодом  
-Ввести знеболюючі  
-Дати тепле пиття  
-Прикласти грілку до живота  
-Очікувати приїзду бригади швидкої допомоги  

#Ви надаєте допомогу пацієнтці з приступом ниркової кольки. Виберіть_симптом, 
	найбільш характерний для даної патології:  
+	Біль у попереку з іррадіацією в праву ногу  
-Біль у попереку з іррадіацією під праву лопатку  
-Біль оперізуючого характеру  
-Біль в епігастрії  
-Біль у правому підребер'ї  

#Ви працюєте завідувачем ФАПу. До вас за порадою звернувся пацієнт з гіпсовою 
	пов'язкою „чобіток", який скаржиться на біль, оніміння та набряк пальців кінцівки. Що 
	порадите пацієнту?  
+	Підвищене положення кінцівки  
-Введення знеболюючих  
-Розтирання пальців стопи  
-Зняти гіпсову пов'язку  
-Активні рухи в колінному суглобі  

#До Вас за порадою звернуласть сусідка зі скаргами на часті позиви на сечовипускання, різі. Біль і різі внизу живота з'явилися після купання в річці в прохолодній воді.Температура тіла в межах норми. Про яке захворювання слід подумати?  
+	Гострий цистит  
-Гострий панкреатит  
-Гострий холецистит  
-Гострий апендицит  
-Перитоніт  

#Для оцінки стерильності матеріалу під час автоклавування використовують різні засоби, які змінюють свої фізичні властивості при температурі вище 120 С. Який з названих засобів змінює свій колір?  
+	Термоіндикативний папір  
-Резорцин  
-Бензойна вислота  
-Антипірин  
-Сечовина  

#Операційна сестра готується до обробки рук за методом Спасокукоцького-Кочергіна. Що вона повинна приготувати для обробки рук?  
+	Дві емальовані миски   
-Два рушники  
-Дві пластмасові миски  
-Один рушник  
-0,5 \% розчини нашатирного спирту  

#До Вас звернувся сусід зі скаргами на переймоподібний біль в животі, нудоту, блювання, затримку стільця. При огляді Ви запідозрили „гострий живіт". Ваші дії в даній ситуації?  
+	Покласти холод на живіт і викликати швидку допомогу  
-Знеболити  
-Обмежити прийом їжі  
-Ввести спазмолітики  
-Спостерігати за пацієнтом протягом 3-х год  

#Пацієнта готують до операції під місцевою анестезією. Який з названих анестетиків 
	найчастіше застосовують для місцевого знеболювання?  
+	Лідокаїн   
-Кетанов  
-Кетанест  
-Ксикаїн  
-Морфій  

#Потерпілому з артеріальною кровотечою в середній третині плеча накладено джгут 
	Есмарха. Визначіть час максимального знаходження джгута зимою.  
+	1 год   
-30 хв  
-40 хв  
-2 год  
-90 хв  

#Як називається гостре гнійне запалення волосяного мішечка і сальної залози, причиною якого збудники стафілокок та стрептокок ?  
+	Фурункул   
-Абсцес  
-Бешига  
-Флегмона  
-Лімфаденіт  

#До механічної антисептики відноситься:  
+Первинна хірургічна обробка ран   
-Застосування бактеріофагів    
-Застосування протеолітичних ферментів  
-Застосування сироваток, вакцин  
-Застосування пероксиду водню  

#Джерелом імплантаційної інфекції є:  
+Шовний матеріал   
-Руки хірурга і його помічників    
-Забруднене повітря  
-Кашель  
-Розмови в операційній  

#Ви – операційна сестра операційного блоку пологового відділення. Виберіть 
	антисептичні речовини для обробки операційного поля, якщо у Вашому розпорядженні є наступні:  
+Йодонат   
-5\% спиртовий розчин йоду  
-10\% спиртовий розчин йоду  
-Розчин Люголя  
-Розчин фурациліну  

#У вагітної П., 23 роки, після операції апендектомії, виявлено ГРЗ. Які найбільш 
	оптимальні заходи з метою запобігання поширення внутрішньої лікарняної інфекції слід використати?
+Своєчасну ізоляцію пацієнтки  
-Використання антисептичних речовин  
-Проведення ефективної стерилізації  
-Бактеріологічний контроль   
-Гігієнічна обробка рук  

#Контактна інфекція – це інфекція, яка попадає в рану:
+З хірургічними інструментами  
-Лімфогенним шляхом  
-Із повітря  
-Із носоглотки пацієнта   
-Гематогенним шляхом  

#На протязі якого часу матеріал, який зберігався в біксі після стерилізації, буде придатний до користування, якщо бікс ні разу не відкривався:
+3 доби  
-1 доба  
-2 доби  
-4 доби  
-5 діб  

#До фізичної антисептики відноситься:
+Застосування дренажів  
-Застосування вакцин  
-Застосування сироваток  
-Застосування бетадину  
-Видалення згустків крові, сторонніх тіл  

#Інструменти в сухожаровій шафі стерилізують при температурі:  
+1800 60 хвилин  
-1200 80 хвилин  
-1500 60 хвилин  
-1600 45 хвилин  
-2000 65 хвилин  

#Ви – перев'язувальна медична сестра пологового відділення. З метою прискорення очищення рани від некротичних тканин на рану нанесено хімотрипсин. Який вид антисептики використано:  
+Біологічну  
-Механічну  
-Хімічну  
-Фізичну  
-Змішану  

#Ви накрили стерильний перев'язувальний стіл. На протязі якого часу від вважається 
	стерильним, якщо він був відкритий:  
+6 годин  
-8 годин  
-24 годин  
-48 годин  
-72 години  

#Ви асестуєте лікарю під час проведення первинної хірургічної обробки рани. Після її 
	проведення рану зашили і дренували. Вид антисептики, який використано у даному 
	випадку:  
+Фізичний  
-Механічний  
-Хімічний  
-Біологічний  
-Змішаний  

#Вагітна М., 24 роки, 13 тижнів вагітності, під час автодорожньої пригоди отримала 
	перелом нижньої щелепи. Вид пов'язки, яку використаєте при наданні невідкладної 
	допомоги:  
+Вуздечка  
-Чепець  
-Шапка Гіпократа  
-Косинкова  
-Пращоподібна  

#Пацієнтці М., 31 рік., виконується операція під інтубаційним наркозом. Анестезіолог 
	перевіряє рогівкові рефлекси. Вкажіть, на якій стадії він відсутній:  
+Хірургічній стадії, ІІ рівень  
-Стадії аналгезії  
-Стадії збудження  
-Хірургічній стадії, І рівень  
-Хірургічній стадії, ІІІ рівень  

#В хірургічне відділення поступила пацієнтка з клінікою гострого панарицію. Який вид 
	знеболювання слід використати:  
+Провідникову анестезію за Оберстом-Лукашевичем  
-Футлярну анестезію  
-Інфільтраційну анестезію  
-Перидуральну анестезію  
-Спинномозкову анестезію  

#У пацієнтки під час наркозу наступила зупинка серцевої діяльності. До яких заходів слід приступити в першу чергу:  
+Масажу серця  
-В/в краплинне введення кровозамінників  
-В/серцеве введення адреналіну  
-Введення знеболювальних засобів  
-Введення десинсибілізуючих засобів  

#У хірургічне відділення поступила пацієнтка з клінікою гострого апендициту. Вкажіть 
	медикаментозні засоби, які використаєте з метою премедикації:  
+Антропін сульфат, промедол, дімедрол  
-Анальгін, дімедрол, дібазол  
-Атропін сульфат, хлористий кальцій  
-Промедол, вікасол, дімедрол  
-Атропін сульфат, платифілін, димедрол  

#До вас  звернувся учень четвертого класу, який впав з велосипеда і скаржиться на 
	сильний біль в ділянці нижньої третини правого передпліччя. При огляді виражена 
	деформація  передпліччя. Який вид пошкодження у пацієнта?  
+Перелом  
-Забій  
-Вивих  
-Розтягнення зв'язок  
-Розрив зв'язок  

#На третю добу після опіку у пацієнта  підвищилася температура тіла , пацієнт в'ялий, загальмований. Дихання поверхневе, пульс частий, слабого наповнення і напруження, АТ знижений. В сечі з'явився білок, циліндри, еритроцити. В якому періоді опікового хвороби знаходиться пацієнт?  
+Токсемії  
-Септикотоксемії  
-Опікового шоку  
-Реконвалесценсії  
-Травматичного шоку  

#Ви - акушерка ФАПу. При огляді пацієнтки виставили діагноз перелом середньої третини передпліччя. Виберіть абсолютні симтоми  цього перелому:  
+Деформація, крепітація  
-Набряк  
-Крововилив  
-Відсутність рухів у ліктьовому суглобі  
-Рухи у ліктьовому суглобі не порушені  

#Для зупинки  гемофільної кровотечі застосовують:  
+Антигемофільний гама-глобулін  
-Еритромасу  
-Вітамін К  
-Хлористий кальцій  
-Цитратну кров  

#При визначенні групи крові з допомогою стандартних сироваток реакція гемаглютинації не пройшла  ні з одною сироваткою. Яка група досліджуваної  крові:   
+О(І)  
-А(ІІ)  
-В(ІІІ)  
-АВ(ІV)  
-Ні одна із них  

#При визначенні групи крові з допомогою  цоліклонів анти-А і анти-В реакція аглютинації пройшла з цоліклонами  анти-А і анти-В.  До якої групи відноситься  досліджувана кров:   
+О(І)  
-А(ІІ)  
-В(ІІІ)  
-АВ(ІV)  
-Ні одна із перелічених  

#Ви здійснюєте догляд за пацієнтом з опіковим шоком. Специфічними ознаками опікового шоку від травматичного є:   
+Відсутність крововтрати і виражена плазмовтрата
-Відсутність крововтрати і порушення свідомості  
-Пониження АТ, брадикардія  
-Підвищення температури тіла  
-Часте блювання  

#Під час проведення перев'язки множинних інфікованих ран і ссадин, які локалізовані на 
	верхніх і нижніх кінцівках, нанесені собакою, пацієнтка поскаржилася, що три дні турбують утруднене відкривання рота, болі в горлі, посіпування м'язів, неспокій, 
	безсоння, почуття страху. Температура тіла 37,50 С.  Попередній діагноз.  
+Правець   
-Ангіна  
-Сепсис  
-Глоссит  
-Стоматит  


#Виберіть метод, яким проводиться переливання крові при проведенні біологічної проби на індивідуальну сумісність крові донора і реципієнта в/в:   
+Струминно  
-Крапельно  
-Під тиском  
-Шприцем  
-Ні одним із переліченого  

#Абсолютним показанням до переливання крові є:   
+Масивна крововтрата  
-Гіпопротеїнемія  
-Аліментарна дистрофія  
-Стимуляція імунітету  
-Хронічна анемія  

#Реінфузія вилитої в черевну порожнину крові можлива тільки при:   
+Пораненні печінки, селезінки  
-Проникаючому пораненні з пошкодженням кишки  
-Тупій травмі живота з розривом сечового міхура  
-Вогнестрільному пораненні з пошкодженням шлунка  
-Всіх вище перерахованих випадках  


#Ви доглядаєте за хворою, яка при пологах втратила багато крові. Вирішено провести гемотрансфузію. При визначенні групи крові стандартними сироватками Ви побачили аглютинацію з сироватками 0(І) і А(ІІ) груп. З сироваткою В(ІІІ) групи аглютинація не відбулася. Яка група крові у хворої?  
+В(ІІІ)  
-0(І)  
-АВ(IV)  
-А(ІІ)  
-Помилка при визначенні  


















































































































































