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Внутрішня медицина

#На ФАП звернувся чоловік 54 років зі скаргами на кашель з виділенням невеликої кількості слизово-гнійного мокротиння, задишку при незначному фізичному навантаженні, підвищення температури тіла до 37,40С, загальну слабкість. Хворіє близько 10 років. Робота пов’язана з переохолодженнями. Курить з юнацького віку по 1 пачці цигарок на день. Грудна клітка діжкоподібної форми. Перкуторно – коробковий звук. Аускультативно –  середньопухирчасті хрипи.  Найімовірніший попередній діагноз?   
+Хронічний обструктивний бронхіт  
-	Бронхоектатична хвороба  
-	Гострий бронхіт  
-Бронхіальна астма  
-Хронічний катаральний бронхіт  

#До фельдшера здоровпункту, звернулась пацієнтка, яка хворіє на жовчнокам’яну хворобу, зі скаргами на сильний біль у правому підребер’ї. Які засоби домедикаментозної терапії 	допоможуть зменшити біль.  
+Грілка на ділянку правого підребір’я  
-	Міхур з льодом  
-	Гірчичники на грудну клітку  
-Банки на грудну клітку  
-Зігріваючий компрес  

#Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта 40 р., який після переохолодження відчув озноб, біль в грудній клітці справа, температура тіла підви-щилась до 39?С.  З’явився кашель із виділенням “іржавого” мокротиння. Хворіє другий день.  Після об’єктивного обстеження фельдшер виявив ознаки негоспітальної правосторонньої лобарної пневмонії. Вкажіть основи етіотропної терапії:  
+Антибіотики   
-	Муколітики  
-	Антигістамінні   
-Глюкокортикостероїди   
-Бронхолітики   

#Хвора 30 років скаржиться на біль у поперековій ділянці ліворуч, часте болісне сечовипускання, підвищення температури тіла до 38,70С. Захворіла раптово після переохолодження. Живіт м’який, болючий  в лівій половині. АТ 100/60 мм. рт. ст., пульс 90 за хв. Симптом Пастернацького позитивний ліворуч. Які зміни в сечі можна очікувати?  
+Піурія  
-	Гематурія  
-	Зниження питомої ваги  
-Кристалурія  
-Глюкозурія  

#Хворий 46 років,  звернувся на ФАП  зі скаргами на сильні болі в правій половині живота, поперековій ділянці справа, які віддають в калитку, стегно, часте болюче сечовиділення невеликими порціями, блювання. Об’єктивно:  хворий стогне, неспокійний. Шкіра бліда, волога, температура тіла 36,9°С. Пульс 92 уд/хв.. Живіт здутий, болючий при пальпації в правій половині. Симптом Пастернацького позитивний справа. Ваш ймовірний діагноз?  
+Ниркова колька.  
-	Гострий гломерулонефрит.  
-	Гострий пієлонефрит.  
-Хронічний гломерулонефрит.  
-Хронічний пієлонефрит.  

#Хворий К., 25 рокiв звернувся до фельдшера ФАПу зi скаргами: на головний бiль, набряки на обличчi, сеча кольору “м`ясних помиi`в”, тупий бiль у поперековiй  дiлянцi, пiдвищення температури до 37.4С. Об`єктивно: Шкiра блiда. Набряки на обличчi. Пульс 72 удари за 1 хв., ритмiчний, напружений. АТ – 180/110 мм.рт.ст. Добова кiльксть сечi – 400мл. Найiмовiрнiший попереднiй дiагноз?  
+Гострий гломерулонефрит  
-	Гострий пiєлонефрит  
-	Хронiчний гломерулонефрит  
-Хронiчний пiєлонефрит  
-Гiпертонiчна хвороба  

#До фельдшера ФАПу звернулась хвора 35 р., зі скаргами на часте сечовипускання, біль в попереку, підвищення  t0 – 38,60С. Хворіє  3 дні. Об’єктивно: шкіра бліда, АТ – 120/70 мм. рт. ст., Ps – 100/хв., симптом Пастернацького позитивний зліва. Аналіз сечі – велика кількість бактерій та лейкоцитів. Для якого захворювання характерні дані ознаки?  
+Пієлонефрит  
-	Гломерулонефрит  
-	Ниркова колька  
-Цистіт  
-Ниркова недостатність  

#До фельдшера ФАПу звернулася хвора, 37 років, зі скаргами на серцебиття, підвищену дратівливість, плаксивість, тремтіння тіла, загальну слабкість, t0 – 37-37,50С, пронос, схуднення. В анамнезі часті нервові перенапруження впродовж 3-х років. Об’єктивно: хвора зниженого харчування. Шкіра волога, тремор пальців рук. Позитивні очні симптоми.  Щитоподібна залоза збільшена. Тахікардія, тони серця звучні. Рs – 110/хв., АТ – 160/70 мм.рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз.   
+Дифузний токсичний зоб.  
-	Гіпертонічна хвороба.  
-	Гіпотиріоз  
-Ендемічний зоб  
-Хвороба Іценка-Кушинга.  

#Виклик ШМД до хворого Ж.,62 років, який скаржиться на раптовий напад інтенсивного стисного, пекучого загруднинного болю, з характерною іррадіацією, під час фізичного навантаження, тривалістю більше 6 хв. При огляді: блідість шкіри та ціаноз губ, холодні кінцівки. Тони серця приглушені, поодинокі екстрасистоли. Яка невідкладна допомога необхідна хворому?  
+Нітрогліцерин 1 – 2 таблетки під язик   
-	Анальгін  по 0,5  3 рази на добу   
-	Верапаміл 0,08 по 1 таблетки 4 рази на добу   
-Корвалол по 15 – 30 крапель 2 – 3 рази на добу   
-Діазепам 0,005 по 1 таблетки 2 рази на добу   

#У хворої З., 68 років, відмічається виділення великої кількості харкотиння (більше 300 мл) "повним ротом", з неприємним запахом. Про яке захворювання можна подумати?  
+Абсцес легень     
-	Інфаркт легені  
-	Рак  легені  
-Бронхіальна астма  
-Крупозна пневмонія  

#Хвора 49 р. 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. Вважає себе хворою протягом останнього року, коли на фоні порушень менструально-оваріального циклу з’явились і стали наростати вищезазначені симптоми. В аналізі крові: H- – 65 г/л, ер. – 3,2*1012/л, кол.пок. – 0,6. В мазку крові: анізоцитоз, пойкілоцитоз. Вкажіть, для якої з анемій найбільш характерна дана клінічна картина?  
+Залізодефіцитної  
-	Постгеморагічної  
-	Гемолітичної  
-Гіпопластичної  
-Мегалобластичної  

#Хворий 60 років скаржиться на біль за грудиною стискуючого характеру при ходьбі до 200 м. Біль продовжується до 10 хв., супроводжується відчуттям нестачі повітря, пітливістю. Протягом останніх 2 тижнів біль з’явився в спокої, став частішим, перестав зніматись однією таблеткою нітрогліцерину. Який найбільш імовірний діагноз?   
+ІХС. Прогресуюча стенокардія  
-	ІХС. Дрібновогнищевий інфаркт міокарда  
-	ІХС .Стабільна стенокардія IV ФК   
-ІХС. Стабільна стенокардія III ФК   
-ІХС. Нестабільна стенокардія    

#Чоловік 58 років, що перебував одну добу в палаті інтенсивної терапії з приводу інфаркту міокарда, раптово втратив свідомість. Об'єктивно: шкіра бліда, пульс на A.carotis відсутній, на ЕКГ - фібриляція шлуночків. Які заходи найбільш доцільно провести?    
+Електроімпульсну терапію  
-	Введення внутрішньовенно лідокаїну   
-	Введення внутрішньосерцево адреналіну  
-Вагусні проби  
-Чрезстравохідну кардіостімуляцію   

#У хворого 50 років після надмірного вживання їжі та алкоголю раптово виник інтенсивний біль в епігастральній ділянці та правому підребер'ї, який супроводжувався нудотою, блюванням та здуттям живота. Пульс 100/хв, аритмічний, екстрасистолія. АТ - 90/60 мм рт.ст. Тони серця різко послаблені. Пальпаторно: розлите напруження і болючість верхньої половини черевної стінки. Лейкоцитоз -13,8 х 109/л. ЕКГ - інтервал ST у відведеннях ІІІ і +VF вище ізолінії на 6 мм. Яка патологія розвинулась у хворого?   
+ІХС. Гострий інфаркт міокарда  
-	Гострий панкреатит  
-	Гострий холецистит  
-Перфорація виразки шлунка  
-Харчова токсикоінфекція  

#Хворий 50 років скаржиться на появу три тижні тому сильних ангінозних нападів за	грудиною з іррадіацією в шию та нижню щелепу, тривалістю до 10 хв. За останній час болі почастішали до 10-15 раз на добу. В анамнезі - зловживання алкоголем. Який найвірогідніший діагноз?   
+ІХС.Нестабільна стенокардія   
-	Невралгія   
-	ІХС. Інфаркт міокарда    
-Міозит  
-Алкогольна міокардиодистрофія    

#Чоловік 42 років доставлений у лікарню зі скаргам на стискаючий та пекучий біль в ділянці серця з ірадіацією в ліве плече та ліву лопатку, задишку, різку кволість. Больовий синдром виник вперше в житті після емоційного перенапруження, триває близько години. Об'єктивно: Ps - 98/хв, ритмічний. Ат - 130/80 мм рт.ст. Тони серця приглушені, шумів немає. На ЕКГ депресія сегменту ST та негативний зубець Т у відведеннях І, +vL, V1-V4. Який найбільш ймовірний діагноз?  
+ІХС, Дрібновогнищевий інфаркт міокарда   
-	ІХС. Стенокардія напруги   
-	ІХС.Нестабільна стенокардія   
-Невралгія  
-Нейро-циркуляторна дистонія  

#Чоловік, 52 років, хворіє на гіпертонічну хворобу. Вдома трапився мозковий інсульт з порушенням свідомості, вогнищевою симптоматикою. Яку тактику повинен застосувати фельдшер ФАПу?   
+Термінова госпіталізація у спеціалізований стаціонар   
-	Зачекати повернення свідомості, потім - лікувати   
-	Спостерігати за станом  
-Лікування у денному саціонарі амбулаторії сімейного лікаря  
-Викликати невропатолога для подальшого лікування вдома   

#У хворої К., 50 років, з мітральною вадою серця, у стоматологічному кабінеті під час екстракції зуба виник напад задишки, який супроводжувався серцебиттям, кашлем з виділенням рожевого пінистого харкотиння. Об’єктивно:  стан  важкий, акроціаноз, 
ортопное, ЧД - 36/хв. В легенях: послаблене везикулярне дихання, звучні різнокаліберні вологі хрипи. АТ - 90/50 мм. рт. ст., пульс - 120/хв. Який Ваш діагноз?   
+Гостра лівошлуночкова недостатність   
-	Тромбоемболія легеневої артерії    
-	Кардіогенний шок   
-Гострий бронхоспазм   
-Анафілактичний шок   

#Хворий Чоловік 38 років протягом двох тижнів відзначає зтискаючий біль у верхній третині грудини, що виникає при підйомі на 3-й поверх та триває до 5-10 хвилин. Об'єктивно: ЧСС=82 в хвилину; АТ= 120/80 мм.рт.ст. На ЕКГ: згладжені зубці Т в V1-V4. Який найбільш вірогідний діагноз?   
+ІХС.Стенокардія,що вперше виникла     
-	ІХС. Інфаркт міокарду  
-	ІХС.Стенокардія напруження III ф. к.    
-ІХС. Стенокардія напруженняIV ф.к  
-Вегето-судинна дистонія  

#Молода жінка втратила за 3 місяці 8 кг ваги, скаржиться на серцебиття, потовщення шиї, відчуття “комка” при ковтанні, дратливість,тремтіння пальців рук, випинання очей, субфебрильну температуру. Найбільш вірогідний попередній діагноз?  
+Тиреотоксикоз      
-	Істерія  
-	Пухлина мозоку  
-Хроніосепсіс  
-Ревматизм.    

#Хворий 38 років скаржиться на головний біль,підвищення АТ,набряки на різних ділянках тіла. Хворіє біля 7 років.Періодично відмічає сечу кольору м`ясних помоїв,набряки на обличчі.АТ підвищується останні 4 роки. Стан погіршився тиждень назад,коли з`явилися набряки на обличчі,ногах і поясниці. АТ 190/130 мм рт.ст. Тони серця правильні, ослаблені,акцент ІІт над аортою.Аналіз сечі: біл-2,2 г/л,лейк-3-5 в п/зору, ер-10-14 в п/зору, циліндри гіалінові і зернисті 6-8 в п/зору. Креатинін крові 0.07 ммоль/л. Найбільш ймовірний діагноз?  
+Хронічний гломерулонефріт     
-	Хронічний пієлонефріт    
-	Туберкульоз нирок    
-Сечокам`яна хвороба    
-Гіпертонічна хвороба    

#Хворий 54 роки  давно страждає кашлем з виділенням гнійного харкотиння до150 мл за добу. В останній рік  схуд, посилилась задишка, з’явилися набряки на нижніх кінцівках, ціаноз губ, пальці у вигляді ”барабанних   паличок”. Важкий  видих. Над легенями – притуплений тимпаніт більше справа; дихання везикулярне послаблене, в нижньо-задніх відділах  вологі та розсіяні сухі хрипи, більше на видосі. Який діагноз найбільш вірогідний?       
+Бронхоектатична хвороба        
-	Пневмонія     
-	Хронічний обструктивний бронхіт     
-Абсцес легені     
-Рак легенів     

#Хворий З., 55 років страждає на виразкову хворобу шлунку протягом 10 років. За останні 6 місяців схуд на 15 кг, посилилась слабкість, з’явилась анорексія, відраза до м’ясної їжі, блювота, відчуття порушення прохідності їжі. Яке найбільш вірогідне ускладнення протягом хвороби розвинулось у хворого?      
+Малігнізація.            
-	Стеноз воротара     
-	Перфорація 	  
-Пенетрація  
-Кровотеча  

#На ФАП звернулась жінка 26 років зі скаргами на загальну слабкість, зміни смаку (бажання їсти крейду, сирий фарш). Згадані вище скарги виникли під час вагітності, продовжуються 1,5 року.  Найімовірніший попередній діагноз?  
+Залізодефіцитна анемія  
-	В12-дефіцитна анемія  
-	Гемолітична анемія  
-Гіпопластична анемія  
-Хронічна постгеморагічна анемія  

#Фельдшера викликали до чоловіка 52 років зі скаргами на біль у правій половині грудної клітки, кашель з виділенням невеликої кількості „іржавого” мокротиння, підвищення 
	температури до 400С. Перкуторно – тупий звук  від кута правої  лопатки донизу. Аускультативно - ослаблене везикулярне дихання. Найімовірніший попередній діагноз?  
+Крупозна пневмонія  
-	Гострий бронхіт  
-	Бронхоектатична хвороба  
-Емфізема легень  
-Пневмосклероз  

#На ФАП звернувся чоловік 33 років зі скаргами на загальну слабкість, підвищення 	температури тіла до 37.60С, вологий кашель.  Працює  у колективі, де щойно працював колега із відкритою формою туберкульозу. Найімовірніший попередній діагноз?  
+Туберкульоз легень  
-	Бронхіальна астма  
-	Крупозна пневмонія  
-Емфізема легень  
-Рак легень  

#V1,  V2,  V3,  V4,  V5,  V6 – так на ЕКГ позначають:  
+Грудні відведення  
-	Посилені однополюсні відведення від кінцівок  
-	Стандартні відведення від лівої та правої рук  
-Стандартні відведення від правої руки та лівої ноги  
-Стандартні відведення від лівої руки та лівої ноги  

#До чоловіка 50 років викликали ШМД, скарги якого на інтенсивний пекучий біль за грудиною  з іррадіацією у ліву руку, який триває понад годину, не знімається нітрогліцерином.  На ЕКГ – відсутній зубець R, глибокий QS.  Д-з: ІХС.  Інфаркт міокарда. Невідкладна допомога:  
+Фентаніл, дроперідол  
-	Еуфілін, ефедрин  
-	Папаверин, лазикс  
-Дибазол, атропін  
-Строфантин, корглікон  

#До жінки 52 років викликали ШМД, скарги якої  на головний біль.  АТ 220/120 мм рт ст. В анамнезі – гіпертонічна хвороба.  Діагноз: неускладнений гіпертонічний криз.  
Невідкладна допомога:  
+Каптоприл  
-	Строфантин  
-	Папаверин  
-Анальгін  
-Преднізолон  

#До фельдшера звернувся чоловік 44 років зі скаргами на біль та бурчання у навколопупковій ділянці, рідкі випорожнення до 8 разів на добу.  В анамнезі – дизентерія. Хворіє 6 років. Дефіцит маси тіла 10 кг. Найімовірніший попередній діагноз?  
+Хронічний ентерит  
-	Хронічний панкреатит  
-	Хронічний гастрит (тип А)  
-Хронічний гастрит (тип В)  
-Виразкова хвороба 12-ти палої кишки  

#До фельдшера звернулась жінка 20 років зі скаргами на ниючий біль у правому підребер’ї, нудоту, гіркоту у роті. Найімовірніший попередній діагноз?  
+Гіпомоторна дискінезія жовчного міхура  
-	Гіпермоторна дискінезія жовчного міхура  
-	Жовчнокам’яна хвороба  
-Панкреатит  
-Ентероколіт  

#До фельдшера звернувся  чоловік 34 років зі скаргами на  набряки на обличчі, поперековій ділянці, ногах.  Хворіє три роки.   В сечі висока протеїнурія. В анамнезі – гострий гломерулонефрит.  Найімовірніший попередній діагноз?  
+Хронічний гломерулонефрит  
-	Гострий гломерулонефрит  
-	Гострий пієлонефрит  
-Нирковокам’яна хвороба  
-Цистит  

#До фельдшера звернулась  жінка 35 років зі скаргами на дратівливість, плаксивість, серцебиття. При огляді: екзофтальм. Збільшена щитоподібна залоза.   Пульс 100 за хвилину. Найімовірніший попередній діагноз?  
+Дифузний токсичний зоб  
-	Гіпотиреоз  
-	Аритмія  
-Акромегалія  
-Цукровий діабет  

#До фельдшера звернувся чоловік 25 років зі скаргами на кашель з виділенням мокротиння до 300 мл, яке виділяється “повним ротом”, переважно вранці. При огляді: пальці у вигляді “барабанних паличок”.  Аускультативно – вологі хрипи. Найімовірніший попередній діагноз?  
+Бронхоектатична хвороба  
-	Бронхіт  
-	Пневмонія  
-Бронхіальна астма  
-Рак легень  

#Фельдшера викликали до жінки 52 років зі скаргами на нестерпний біль за грудиною з іррадіацією у ліву руку, триває понад годину, не знімається нітрогліцерином.  Діагноз: Гострий інфаркт міокарда.  Яку допомогу може надати фельдшер ФАПу?  
+Анальгін, димедрол, викликати ШМД  
-	Анальгін, димедрол, залишити вдома  
-	Дибазол, димедрол, залишити вдома  
-Папаверин, но-шпу, залишити вдома  
-Новокаїн, димедрол, залишити вдома  

#До чоловіка 47 років викликали ШМД.  Скарги на перебої серцевого ритму, серцебиття.  Тривалий час   лікується з приводу екстрасистолії. Що з переліченого може використати фельдшер у даному випадку?  
+Новокаїнамід, ритмілен  
-	Оксацилін, атропін  
-	Ампіокс, папаверин  
-Ампіцилін, платифілін  
-Димедрол, лазикс  

#На здоровпункті  швейної фабрики проводиться диспансеризація.  Жінці із 
	ревмокардитом призначена вторинна профілактика ревматизма.  Що до неї відноситься?	  
+Біцилінопрофілактика  
-	Своєчасне виявлення стрептококової  інфекції  
-	Своєчасне лікування стрептококової  інфекції  
-Загартовування організму  
-Дотримання санітарно-гігієнічних норм у побуті  

#На здоровпункті   металургійного заводу проводиться диспансеризація.  Чоловіку із 
	виразковою хворобою шлунка призначена вторинна профілактика. Що до неї 
	відноситься?  
+Антихелікобактерна терапія  
-	Боротьба із закрепами  
-	Біцилінопрофілактика  
-Своєчасне лікування вірусного гепатита  
-Своєчасне лікування   гострих інфекцій  

#З метою реалізації державної науково-технічної програми “Атеросклероз”, фельдшер здоровпункту хлібозаводу провидить бесіду із робітниками.  Яку пораду запропонує фельдшер?  
+Перевіряти рівень холестерину у крові щороку  
-	Перевіряти рівень  цукру у крові щороку  
-	Перевіряти рівень креатинину у крові щороку  
-Уникати переохолодження  
-Уникати  емоційного перенапруження  

#До фельдшера звернулась жінка 42 років зі скаргами на кровотечі із носа, ясен, різнокольорові геморагії на тілі, які локалізуються під гумками панчіх, у місцях тертя одягу.  Об’єктивно: “шкіра леопарда”, позитивні симптоми щипка та джгута.  Найімовірніший 
	попередній діагноз?  
+Тромбоцитопенічна пурпура  
-	Гемофілія  
-	Геморагічний васкуліт  
-Гемолітична анемія  
-Залізодефіцитна анемія  

#До чоловіка 52 років викликали ШМД.  Скарги хворого  на нападоподібний біль у правому підребер’ї з іррадіацією під праву лопатку, триває біля трьох годин. Теплом біль не зняв. Діаноз: печінкова колька.  Невідкладна допомога:   
+Анальнін, но-шпа  
-	Строфантин, корглікон  
-	Дибазол, магнію сульфат  
-Преднізолон, гідрокортизон  
-Алупент, сальбутамол  

#До жінки 22 років викликали ШМД.  Скарги хворої  на  підвищення температури тіла до 390С, озноб, біль у лівій поперековій ділянці, які з’явились після переохолодження. Прийом но- шпи  стан не поліпшив. Діагноз: гострий пієлонефрит.  Дії фельдшера?  
+Госпіталізація в урологічне відділення  
-	Введення антибіотиків, залишити вдома  
-	Сульфаніламідні, залишити вдома  
-Протизапальні, залишити вдома  
-Стероїдні гормони, залишити вдома  

#До чоловіка 35 років викликали ШМД.  Скарги хворого  на утруднення носового дихання та ковтання. Обличчя, слизова оболонка носа, гортані та язика набряклі.  Ці симптоми з’явились після укусу комахи. Введення димедролу стан не поліпшило.  Діагноз: набряк Квінке.  Невідкладна допомога:  
+Преднізолон  
-	Аспірин  
-	Баралгін  
-Клофелін  
-Мезатон  

#До чоловіка 22 років викликали ШМД,  скарги якого  на головний   біль, тупий біль у попереку. Тиждень тому переніс ангіну. Об’єктивно: обличчя одутле, сеча кольору  “м’ясних помий”, АТ 160/110 мм рт ст.  Прийом бісептолу стан не поліпшив. Діагноз: гострий гломерулонефрит.  Дії фельдшера:  
+Госпіталізація  
-	Симптоматична терапія, залишити вдома  
-	Патогенетична терапія, залишити вдома  
-Антибіотики, залишити вдома  
-Сульфаніламідні, залишити вдома  

#До жінки 30 років викликали ШМД. Після введення 32 ОД інсуліну  через 30 хвилин у жінки з’явились різка слабкість, відчуття голоду, серцебиття. Вона втратила свідомість. Діагноз: Гіпоглікемічна кома. Невідкладна допомога:  
+Розчин глюкози 40% - 60 мл в/в  
-	Розчин глюкози 5% - 60 мл в/в  
-	Інсулін 20 ОД в/м  
-Розчин  еуфіліну  2,4% - 10 мл в/в  
-Фізрозчин 20 мл в/в  

#До чоловіка 49 років викликали ШМД, у якого  блювання “кавовою гущею”, загальна слабкість.  В анамнезі – виразкова хвороба шлунка.  Фельдшер діагностував шлункову кровотечу. Невідкладна допомога:  
+Міхур з льодом, 4 мл 12,5%  дицинону  
-	Грілку на надчеревну ділянку, 4 мл 12,5%  дицинону  
-	Міхур з льодом, нітрогліцерин сублінгвально  
-Міхур з льодом, 0,5 мл 0,005% р-ну строфантину в/в  
-Міхур з льодом, 4 мл лазиксу в/в  

#Пацієнт 42 роки скаржиться на приступи загрудинних болів, що виникають при фізичному навантаженні по 3-5 хвилин, купіруються прийманням нітрогліцерину.
+стенокардія напруги  
-	стабільна стенокардія  
-	спонтанна стенокардія  
-стенокардія спокою  
-інфаркт міокарда  

#Дієта пацієнта з хронічним гломерулонефритом в межах:  
+стіл № 7  
-	стіл № 15  
-	стіл № 1  
-стіл № 5  
-стіл № 9  

#Недостатність в їжі якої речовини приводить до захворювання ендемічним зобом?  
+недостатність йоду  
-	недостатність магнію  
-	недостатність білку  
-недостатність натрію  
-недостатність калію  

#Зоб, екзофтальм, збільшення щитоподібної залози, тахікардія є характерним для:  
+базедової хвороби  
-	мікседеми  
-	ендемічного зобу  
-захворювання серцево-судинної системи  
-захворювання шлунково-кишкового тракту  

#Для цукрового діабету І типу характерно:  
+зникнення або повне припинення утворення інсуліну  
-	захворювання пацієнта похилого віку  
-	підвищення артеріального тиску  
-захворювання шлунка  
-лейкоцитоз  

#У пацієнта полідипсія, поліурія, сухість у роті, загальна слабкість. Для якого захворювання характерні ці скарги?  
+цукровий діабет  
-	мікседема  
-	рак шлунка  
-виразкова хвороба  
-ендемічний зоб  

#Дієта пацієнта з цукровим діабетом:  
+стіл № 9  
-	стіл № 5   
-	стіл № 1  
-стіл № 15  
-стіл № 7  

#Для визначення цукру в сечі експрес-методом можна примінити:  
+глюкотест  
-	ацидотест  
-	реакцію з йодом  
-визначення РН сечі  
-визначення питомої ваги сечі  

#При скринінгу населення для виявлення порушень вуглеводного обміну використовується:	  
+визначення глюкозурованого гемоглобіну  
-	загальний аналіз сечі  
-	загальний аналіз крові   
-визначення наявності цукру в сечі  
-рентгенологічне обстеження  

#Вказати симптом, який не характерний для приступу серцевої астми:  
+продовжений видих  
-	перкуторно – коробковий звук  
-	дрібно пухирчасті хрипи  
-набряки на кінцівках  
-високий артеріальний тиск  

#Основные функции фельдшера ФАПа при оказании скорой помощи:  
+Экстренная помощь на месте происшествия с последующей госпитализацией при 
	необходимости  
-	Разработка стандартов медицинских технологий  
-	Участие в разработке комплексного плана санитарно-оздоровительных мероприятий  
-Организация профосмотров населения  
-Анализ заболеваемости работающих  

#Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия, которые проводятся на ФАПе:  
+Выявление инфекционных больных и наблюдение за контактными  
-	Оказание социальной помощи разным группам населения  
-	Экспертиза временной утраты трудоспособности больным  
-Направление на МСЭК  
-Анализ причин, ведущих к инвалидности  

#Первичная лечебно-профилактическая помощь как составляющая часть первичной медико-санитарной помощи предусматривает:  
+Диагностику и лечение основных наиболее распространенных заболеваний  
-	Лечение в специализированных отделениях больницы  
-	Лечение в диспансерах  
-Участие в работе МСЭК  
-Перевод больных из одного отделения в другое стационара  

#На приеме пациентка 25 л. жалуется на сердцебиения, похудание. При осмотре 
	пучеглазие. Пульс 132/мин, АД – 145/80 мм рт.ст. Наиболее вероятный диагноз?  
+Тиреотоксикоз   
-	Гипотиреоз  
-	Микседема  
-Гипертоническая болезнь  
-Аритмия  

#На приеме у фельдшера пациент 52 л., у которого при пальпации щитовидной железы выявлен узел размером 1х1 см. Тактика фельдшера.  
+Направить на консультацию к хирургу-эндокринологу  
-	Назначить обследование  
-	Назначить морказолил   
-Госпитализировать в терапевтическое отделение  
-Наблюдать за пациентом  

#На приеме пациентка 46 л., у которой после удаления части щитовидной железы появились слабость, сонливость, зябкость, повышение массы тела. Признаками какого заболевания могут бать эти симптомы?  
+Гипотиреоз   
-	Тиреотоксикоз  
-	Ожирение  
-Эндемический зоб  
-Базедова болезнь  

#Больной с компенсированным сахарным диабетом идет на занятия по плаванию. Рекомендации фельдшера:  
+Поесть перед занятием  
-	Увеличить дозу инсулина  
-	Уменьшить дозу инсулина  
-Не заниматься спортом  
-Все неверно  

#Фельдшер ФАПа на вызове у пациента К. 22 л. Жалобы на отеки на лице, боли в пояснице с обеих сторон, повышение t0 до 390С.  Моча красноватая. Вероятный диагноз:  
+Острый гломерулонефрит  
-	Острый пиелонефрит  
-	Мочекаменная болезнь  
-Цистит  
-Хронический пиелонефрит  

#Пациент просит фельдшера оценить результаты УЗИ органов брюшной полости: в брюшной полости большое количество свободной жидкости, контуры печени неровные, селезенка 170х110 мм. Это:  
+Цирроз печени  
-	Норма  
-	Хронический гепатит  
-Холецистит  
-Панкреатит  

#Пациентка 56 л. с избыточной массой тела жалуется на боли в правом подреберье после приема жирной пищи на протяжении года. Симптом Ортнера слабо 
	положительный справа. Печень не увеличена. Наиболее вероятен диагноз:  
+Хронический холецистит  
-	Хронический панкреатит  
-	Острый гастрит  
-Хронический гепатит  
-Язвенная болезнь  

#Бригада скорой помощи вызвана к пациенту 20 л., у которого после употребления несвежих котлет появились боли в эпигастрии, рвота, понос, повысилась  t0 до 37,80С. 
Действия фельдшера.  
+Промывание желудка, транспортировка в инфекционное  отделение  
-	Назначить антибиотики  
-	Ввести спазмолитики  
-Вызвать терапевта на дом  
-Транспортировать в терапевтическое отделение  

#На приеме пациент К. 33 л. жалуется на боли в эпигастрии через 30-40 минут после приема пищи. Спрашивает у фельдшера какое обследование является приоритетным для уточнения диагноза?  
+Фиброгастродуоденоскопия  
-	Колоноскопия  
-	Рентген желудка  
-Желудочное зондирование  
-Кал на скрытую кровь  

#У пациента 38 л. с бронхиальной астмой приступ длится около суток, не снимается беротеком. Действия фельдшера скорой помощи.  
+Ввести преднизолон в/в, транспортировать в реанимацию  
-	В/в адреналин  
-	Транспортировка в терапевтическое отделение  
-Теплое питье  
-Все неверно  

#Пациент 37 л. с бронхиальной астмой сдал общий анализ мокроты. Спрашивает у 
	фельдшера, какие изменения в мокроте подтверждают его диагноз?  
+Спирали Куршмана  
-	Эластические волокна  
-	Лейкоциты  
-Эритроциты  
-Пробки Дитриха   

#Бригада скорой помощи вызвана к пациентке А. 26 л. Жалобы на повышение t0 до 390 , боли в грудной клетке перкуторно ниже угла лопатки справа звук тупой, здесь же прослушивается бронхиальное дыхание, крепитация. Наиболее вероятный диагноз:  
+Крупозная пневмония  
-	Очаговая пневмония  
-	Экссудативный плеврит  
-Сухой плеврит  
-Острый бронхит  

#Пациентка Х. 24 л. получала амбулаторное лечение по поводу очаговой пневмонии. Сегодня состояние ухудшилось, повысилась t0 до 390С , появилась одышка и боль в грудной клетке, усиливающаяся при дыхании. Над легкими справа ниже угла лопатки тупой звук, дыхание не выслушивается. Вызвана бригада СМП. Наиболее вероятен диагноз.  
+Экссудативный плеврит  
-	Крупозная пневмония  
-	Сухой плеврит  
-Абсцесс легких  
-Бронхоэктатическая болезнь  

#Пациент 57 л. жалуется на головную боль, боли в сердце. АД – 200/110 мм рт.ст. Какие манипуляции может использовать фельдшер СМП для оказания домедикаментозной помощи?  
+Кровопускание  
-	Оксигенотерапия  
-	Грелка  
-Пузырь со льдом  
-Горчичник на область сердца  

#Женщина в душном помещении почувствовала дурноту и потеряла сознание. Действия фельдшера ФАПа  
+Дать понюхать нашатырный спирт  
-	Ввести адреналин  
-	Провести кровопускание  
-Дать подышать кислородом  
-Поставить горчичники   

#Фельдшер СМП оценивает ЭКГ пациента с подозрением на инфаркт миокарда, какие изменения на ЭКГ характерны для острого инфаркта миокарда?  
+Дуга Парди  
-	Снижение интервала ST  
-	Отрицательный зубец Р  
-Тахикардия  
-Брадикардия  

#На приеме у фельдшера пациент 36 лет жалуется на увеличенные шейные лимфоузлы. В общем анализе крови: эритроциты 3,5х1012/л гемоглобин – 100 г/л, лейкоциты – 20х109/л  палочкоядерные – 5, сегментоядерные – 15, пролимфоциты – 10, лимфоциты – 70. Наиболее вероятен диагноз:  
+Хронический лимфолейкоз  
-	Хронический миелолейкоз  
-	Острый лейкоз  
-Лимфогрануломатоз  
-Болезнь Верльгофа  

#На приеме у фельдшера пациентка 32 лет с признаками общеанемического синдрома и шаткой походкой. В общем анализе крови гиперхромная анемия, макроцитоз. Это анемия:  
+В-12 дефицитная  
-	Гемолитическая   
-	Железодефицитная   
-Апластическая   
-Постгеморрагическая   

#Пациент Ф. 20 л. жалуется на боли в коленном суставе, носовые кровотечения. Подобное заболевание было у дедушки. Наиболее вероятен диагноз:  
+Гемофилия  
-	Ревматизм   
-	Ревматоидный артрит   
-Лейкоз   
-Тромбоцитопеническая пурпура  

#Пациентка 42 л. жалуется на слабость, одышку, пристрастие есть мел. Кожные покровы бледные. В общем анализе крови гипохромная анемия. Какие препараты будут использованы для лечения пациентки?  
+Препараты железа  
-	Витамин В12   
-	Фолиевая кислота  
-Преднизолон  
-Витами Д  

#Пациент спрашивает фельдшера ФАПа как правильно собрать мочу по Нечипоренко?  
+В любое время суток среднюю порцию мочи после подмывания  
-	Мочу за 3 часа  
-	Утром одномоментно 200 мл  
-Мочу за сутки  
-В стерильную банку 200 мл  

#Фельдшер СП накладывает электроды для снятия ЭКГ. Куда необходимо наложить 
	красный электрод?  
+Правая рука  
-	Левая рука  
-	Правая нога  
-Левая нога  
-Верх ушка сердца  

#Фельдшер СП транспортирует больного гипертонической болезнью в стационар. 
	Пациент спрашивает, какие из перечисленных продуктов ему нельзя употреблять?  
+Соленые огурцы  
-	Кефир   
-	Сок  
-Печенье  
-Вареная курица  

#Какая манипуляция может быть использована фельдшером СП для снижения АД?  
+Кровопускание  
-	Грелка на нижние конечности  
-	Пузырь со льдом  
-Банки на грудную клетку  
-Оксигенотерапия   

#На ФАП привезли новую медицинскую аппаратуру для проведения физиотерапевтических процедур. Какой инструктаж должен провести ответственный за технику безопасности?  
+внеплановый  
-	вводный  
-	первичный  
-повторный  
-целевой  

#Федьдшер здравпункта систематически нарушает трудовую дисциплину.К какому виду ответственности не обходимо привлечь фельдшера?  
+дисциплинарной ответсвенности  
-	материальной ответственности  
-	административной ответственности  
-уголовной ответственности  
-все, перечисленное выше, правильно  

#Классической формой хронического лимфолейкоза есть:  
+Прогрессирующие увеличение лимфоузлов печени, абсолютный лимфоцитоз  
-	Анемия, лейкопения  
-	Спленомегалия  
-Увеличение лимфоузлов легких  
-Умеренный лимфоцитоз  

#Принципы лечения острых лейкозов :  
+Удлинение ремиссии, поддерживающая терапия строго по протоколу  
-	Лечение любыми цитостатиками  
-	Лечение непрерывное до улучшения состояния  
-Лечение до улучшения показателей крови  
-Симптоматическая терапия  

#Количество эритроцитов (*1012/л) в крови здорового мужчины:  
+4,0-5,1  
-	5,2-5,7  
-	3,0-3,9  
-2,0-3,0  
-5,1-6,1  

#Количество эритроцитов (*1012/л) в крови здоровой женщины:  
+3,7-4,7  
-	5,7-6,7  
-	1,7-2,5  
-2,7-3,5  
-4,8-5,7  

#Какие группы лимфоузлов поражаются при саркоидозе?  
+Бронхопульмональные и папатрахиальные  
-	Лимфоузлы брюшины  
-	Параортальные  
-Паховые  
-Переферические  

#У кого чаще наблюдается анемия вследствие дефицита фолевой кислоты?  
+У молодых женщин и детей  
-	У мужчин  
-	У лиц обеих полов старше 40 лет  
-У лиц обеих полов старше 50 лет  
-У лиц пожилового возраста  

#Наиболее часто встречается клиническая форма геморрагического васкулита?  
+Простая  
-	Кардиальная  
-	Церебральная  
-Суставная  
-Брюшная  

#Нормальной электрической осью сердца (угол Альфа в градусах) является?  
+От 130 до 170  
-	От 0 до 50  
-	От 50 до 100  
-От 170 до 250  
-От 250  и выше  

#Какие продукты не рекомендуються у потреблять пациентам с повышенным уровнем в крови липопротеидов низкой плотности?  
+Печень, почки  
-	Овощи, фрукты  
-	Картофель  
-Овсяника и каши  
-Куриное мясо  

#Типичная иррадиация боли при стенокардии:  
+В левое плечо, предплечье, кисть  
-	Вдоль позвоночника  
-	В шею  
-В правое плечо, предплечье, кисть  
-В лопатку  

#Содержание общего холестерина в крови у лиц пожилого и старческого возраста  
+5,43±0,08 ммоль  
-	4,15±0,05 моль  
-	5,15±0,04 моль  
-5,81±0,01 моль  
-6,95±0,05 моль  

#Наиболее характерным клиническим признаком стабильной стенокардии является:  
+Эффективность нитроглицерина  
-	Нормализация ЭГК во время приступа  
-	Нормализация ЭКГ после физической нагрузки  
-Иррадиация боли  
-Боль сдавливающего характера  

#К ишемической болезни не относится:  
+Сердечная недостаточность  
-	Внезапная коронарная смерть  
-	Стенокардия  
-Острый инфаркт миокарда  
-Кардиосклероз  

#Наиболее часто встречаемый атипичний вариант острого инфаркта миокарда:  
+Гастралгический  
-	Бессимптомный  
-	Ангинозный  
-Астматический  
-Аритмический  

#Для клинических проявлений гипертензивных кризов І порядка не характерно:  
+Длительность несколько суток  
-	Острое начало  
-	Выраженные вегетативные проявления  
-Повышение артериального давления за счет систолического,тахикария  
-На ЭКГ- депрессия сегмента ST  

#Больным с хронической сердечной недостаточностью показана диета:  
+10  
-	7  
-	9  
-5  
-15  

#Ведущими симптомами острой правожелудочковой недостаточностью являются:  
+Одышка, чувство стеснения в гуди, набухание вен шеи  
-	Удушье  
-	Чувство слабости  
-Жажда  
-Анорексия  

#О переходе интерстициального отека легких в альвеолярный свидетельствует:  
+Появление влажных хрипов  
-	Появление кашля  
-	Появление удушья  
-Акцент ІІ тона над легочной артерией  
-Систолический шум на верхушке сердца  

#Асцит. гидроторакс, аносарка могут наблюдается у больных с недостаточностью 	кровообращения при:  
+ІІІ стадия  
-	ІІ –Б  
-	І ФК  
-ІІ-А  
-І стадия  

#Наиболее частое осложнение в остром периоде инфаркта миокарда :  
+Шок рефлекторный, кардиогенный, аритмичный  
-	Гипергликимия  
-	Анемия  
-Гипогликемия  
-Гипертензия  

#Объем циркулирующей крови при хронической недостаточности кровообращения :  
+Увеличен  
-	Почти не меняется  
-	Уменьшен  
-Увеличен или уменьшен в зависимости от стадии  
-Увеличен или уменьшен в зависимости от причины  

#Главный клинический признак хронического обструктивного бронхита:  
+Одышка  
-	Приступы удушья  
-	Отхождения мокроты  
-Лихорадка  
-Озноб  

#Признаками, свидетельствующие о завершении приступа удушья при бронхиальной астме является:  
+Отхождение густой стекловидной мокроты  
-	Восстановление кашля  
-	Увеличение сухих хрипов  
-Десинхронизация работы дыхательных мышц  
-Цианоз  

#Длительность антибактериальной терапии при легком среднетяжелом течении пневмонии  при отсутствии осложнений:  
+10-14 дней  
-	2-3 дня после снижения температуры  
-	5-7 дней  
-1 месяц  
-Больше 1 месяца  

#Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта додому. Пацієнт скаржиться на зниження апетиту, тяжкість у надчеревній ділянці і правому підребер’ї, блювання, здуття живота, слабкість. Об’єктивно: на шкірі обличчя і спіни “судинні зірочки”, долоні гіперемійовані, живіт різко збільшений, навколо пупка венозна сітка у вигляді “голови медузи”. Фельдшер запідозрив у хворого:  
+цироз печінки  
-	хронічний гепатит  
-	хронічний гастрит  
-хронічний панкреатит  
-хронічний холецистит  

#До фельдшера ФАПу звернулась пацієнтка зі скаргами на серцебиття, поганий сон, 
	дратівливість, пітливість, плаксивість. При огляді: очі широко розплющені, блищать, 
	мигання рідке, шкіра волога, гаряча, руки тремтять. Збільшена щитоподібна залоза. Температура тіла 39,30С, пульс – 140/хв. АТ 150/70 мм рт. ст. Основним у 
	встановленні діагнозу захворювання є визначення:  
+підвищення концентрації Т3 і Т4  в крові  
-	підвищення концентрації глюкози в крові  
-	зменшення кількості лейкоцитів в крові  
-підвищення рівня тестостерону в крові  
-зменшення концентрації Т3 і Т4 в крові  

#Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта, який скаржиться на кашель з виділенням гнійного харкотиння з неприємним запахом вранці (до 200 мл), підвищення температури тіла до 37,80С. При огляді пальці мають вигляд “барабанних паличок”, а нігті 
	“годинникових скелець”. Фельдшер запідозрив у хворого:  
+бронхоектатичну хворобу  
-	пневмонію  
-	туберкульоз  
-плеврит  
-пневмоконіоз  

#До фельдшера звернулась пацієнтка зі скаргами на мерзлякуватість, закрепи, 
	сонливість, зниження пам’яті. Об’єктивно – обличчя амімічне, набряки, очні щілини звужені, товсті ніс і губи. Шкіра суха, зморшкувата. Перелічені симптоми характерні для:  
+гіпотиреозу  
-	гіпертиреозу  
-	спорадичного зоба  
-еутиреоїдного зоба  
-гіпертиреоїдного зоба  

#Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта зі скаргами на набряк обличчя переважено 	вранці, кров’янисте забарвлення сечі, біль у попереку, головний біль. Два тижня тому 
	переніс ангіну. Клінічна картина цього захворювання характеризується наявністю таких синдромів:  
+гіпертензивного, сечового, набрякового  
-	інтоксикації, судомного, сечового  
-	інтоксикації, гіпотензивного, судомного  
-інтоксикації, гіпертензивного, судомного  
-гіпертензивного, судомного, набрякового  

#Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта зі скаргами на постійний біль у животі, який починається надвечір, відрижку, що має запах зіпсованого яйця, блювання їжею, з’їденою напередодні. В анамнезі виразкова хвороба шлунка. Під час огляду живота в надчеревній ділянці видно перистальтичній антиперистальтичні скорочення шлунка. Фельдшер запідозрив, що у пацієнта виникло таке ускладнення:  
+пілоростеноз  
-	пенетрація  
-	перфорація  
-шлункова кровотеча  
-малігнізація  

#До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт зі скаргами на біль у верхній половині живота оперезуючого характеру, часті проноси, здуття живота. Об’єктивно: при пальпації біль у зоні Шофара, Дежардена. Фельдшер поставив діагноз:  
+хронічній панкреатит  
-	хронічний гастрит  
-	хронічний гепатит  
-хронічний ентерит  
-хронічний коліт  

#Пацієнтка звернулась до фельдшера ФАПу зі скаргами на підвищення температури тіла до субфебрильних цифр ввечері, біль в колінних, ліктьових суглобах “летючого характеру”. В анамнезі – часті ангіни. Перелічені симптоми характерні для:   
+ревматичного поліартриту  
-	остеоартрозу  
-	ревматоїдного артриту  
-подагри  
-системної склеродермії  

#До фельдшера ФАПу звернулась пацієнтка зі скаргами на періодичний мігруючий біль в 
	дрібних суглобах кистей і стоп, який триває близько місяця, підвищення температури тіла до 380С, появу висипки на шкірі обличчя. При огляді: на шкірі обличчя в ділянці спинки носа і виличних кісток еритематозні висипання, що нагадують “метелика”. Особливості підвищення температури тіла у хворих на це захворювання такі:  
+підвищення температури тіла рідко супроводжується ознобом і знижується після призначення глюкокортикостероїдів  
-	підвищення температури тіла часто супроводжується ознобом і знижується після прийому протизапальних  
-	підвищення температури тіла рідко супроводжується ознобом і знижується після прийому жарознижувальних  
-підвищення температури тіла супроводжується ознобом і знижується після прийому антибактеріальних препаратів  
-температура тіла знижується після прийому спазмолітіків і протизапальних 
	нестероїдних препаратів  

#Фельдшер ШМД обслуговує виклик до пацієнта, який скаржиться на серцебиття, відчуття стискання в ділянці серця, запаморочення, задишку, відчуття страху смерті. При обстеженні: на ЕКГ ознаки шлуночкової пароксизмальної тахікардії. Для невідкладної допомоги фельдшер використав:  
+кордарон  
-	баралгін  
-	еуфілін  
-дигоксин  
-ізадрин  

#Фельдшера ШМД викликали до пацієнта з інфарктом міокарда. Стан хворого тяжкий, скарги на задишку, загальну різку слабкість, шкіра землисто – сіра, АТ- 60/40 мм рт.ст., пульс 100/хв., слабкого наповнення і напруження. Тони серці глухі. Для невідкладної допомоги фельдшер застосує:    
+нітрогліцерин, анальгін, но – шпа   
-	еуфілін, супрастин, преднізолон   
-	допамін, оксинопан, реополіглюкін  
-платифілін, баралгін, тавегіл  
-папаверин, дибазол, магнія сульфат  

#Фельдшер ШМД обслуговує виклик до пацієнта з гострою лівошлуночковою 
	недостатністю. Для невідкладної допомоги фельдшер використає:     
+лазікс, морфін, нітрогліцерин  
-	адреналін, мезатон, преднізолон  
-	аспірин, атенолол, еуфілін  
-сальбутамол, еуфілін, інгакорт  
-вікасол, сусак – мітте, калія хлорид  

#Фельдшер ШМД прибув на виклик до пацієнтки, яка скаржиться на біль у потилиці, шум у вухах, мерехтіння мушок перед очима. Скарги з’явились через 2 години після неприємного повідомлення. Об’єктивно: хвора збуджена, обличчя гіперемійоване, пульс 100/хв, ритмічний, АТ- 190/100 мм рт. ст. В першу чергу фельдшер застосує:  
+лазікс  
-	анальгін  
-	АТФ  
-аміналон  
-преднізолон  

#Фельдшерська бригада ШМД виїхала на виклик до пацієнта. Пацієнт скаржиться на виділення крові при кашлю, загальну слабкість, пітливість, особливо вночі, температуру тіла 37,40С протягом 3 місяців. Об’єктивно: під час кашлю виділяється змішана з харкотинням яскраво – червона піниста кров. З метою надання допомоги фельдшер застосував:   
+амінокапронову кислоту  
-	натрія хлорид  
-	димедрол  
-неогемодез  
-розчин Рінгера  

#Фельдшер ШМД обслуговує виклик до пацієнта з бронхіальною астмою. Напад ядухи триває 3 години. Інгаляції сальбутамолу, внутрішньовенне введення еуфіліну ефекту не дали. Об’єктивно: вимушене положення тіла, дистанційні сухі хрипи. Для надання невідкладної допомоги доцільно застосувати:  
+преднізолон  
-	лазолван  
-	вікасол  
-супрастин  
-астмопент  

#Фельдшер ШМД обслуговує виклик додому. У пацієнта після ін’єкції звичайного інсуліну 
	погіршилося самопочуття, виникли судомні посмикування, потім він знепритомнів. Об’єктивно: шкіра бліда, волога, ЧД 20/хв. Для невідкладної допомоги фельдшер 
	застосує:  
+розчин глюкози  
-	розчин Рінгера  
-	інсулін  
-кордіамін  
-неогемодез  

#Фельдшера ШМД викликали до пацієнта, у якого через 30 хвилин після укусу бджоли з’явились різка слабкість, головний біль, нудота, охриплість голосу. Об’єктивно: шкірні покрови обличчя, повіки, губи набрякли. Набряк не свербить, щільний, при натисканні не залишається ямки. Пульс – 88/хв, ритмічний. АТ – 110/60 мм рт. ст. Фельдшер застосував для невідкладної допомоги:  
+преднізолон  
-	корглікон  
-	мезатон  
-но - шпу  
-анальгін  

#Ви - фельдшер ШМД, обслуговуєте виклик до пацієнта зі скаргами на біль за грудиною стискаючого характеру, який віддає у ліву руку, лопатку, тривалістю більше 30 хв. Застосування нітрогліцерину не дало ефекту. На ЕКГ моно-фазна крива. Ви застосували для невідкладної допомоги:   
+дроперідол, фентаніл  
-	папаверин, дімедрол  
-	кордіамін, атропін  
-платифілін, дімедрол  
-лазикс, атропін  

#Фельдшер ШМД обслуговує виклик до пацієнта, який скаржиться на біль у ділянці серця стискаючого характеру з іррадіацією в ліве плече, лопатку. Біль триває 5 хвилин. Для невідкладної допомоги фельдшер використає в першу чергу:  
+нітрогліцерин  
-	еуфілін  
-	димедрол  
-натрія хлорид  
-преднізолон  

#Фельдшер здоровпункту проводить санітарно–освітню роботу серед працівників заводу і звернув увагу на основну причину хронічних обструктивних захворювань легень:  
+тютюнопаління  
-	нервово – психічні стреси  
-	гіподинамія  
-нестача вітамінів в їжі  
-зловживання алкоголем  

#Пацієнт звернувся до фельдшера здоровпункту з тим, що в нього періодично виникає біль у потиличній ділянці, миготіння “метеликів” перед очима, шум у вухах, нудота. Артеріальний тиск піднімається до 200/100 мм рт.ст. Який гуморальний фактор не відіграє певної ролі в патогенезі цього захворювання:   
+тестостерон  
-	ренін  
-	ангіотензин І  
-ангіотензин ІІ  
-адреналін  

#Ви – фельдшер здоровпункту. Пацієнтка, яка знаходиться на диспансерному спостереженні з приводу інфекційно–алергічного міокардиту, скаржиться на біль у ділянці, серцебиття, загальну слабкість. До профілактичних заходів при цьому захворюванні не відноситься:  
+застосування біциліну – 5   
-	виключення тяжкої фізичної праці  
-	попередження інфекційних захворювань  
-адекватна терапія інфекційних процесів  
-санація вогнищ хронічної інфекції  

#У хворого 43 років з інфільтративним туберкульозом правої легені на 3-й день 
	перебування в протитуберкульозному диспансері визначається раптове погіршення стану:різка слабкість, запаморочення, кашель з виділенням  яскраво-червоної пінистої мокроти. При огляді: частота дихань 42 в хв.., вологі різнокаліберні хрипи при аускультації, пульс ниткоподібний, АТ 90\60 мм.рт.ст. Який найпростіший метод фізіотерапії показаний при наданні невідкладної допомоги?  
+Міхур з льодом на грудну клітку  
-	Постановка банок  
-	Постановка гірчичників  
-Використання грілки  
-Гарячі ніжні ванни  

#Хворий скаржиться на різкий головний біль у потилиці пульсуючого характеру, миготіння “комашок” перед очима, нудоту, артеріальний тиск 180/120 мм. рт. ст.. Який стан розвинувся у хворого?  
+Гіпертонічний криз  
-	Напад стенокардії  
-	Гострий інфаркт міокарда  
-Гостре порушення мозкового кровообігу  
-Струс головного мозку  

#Хворий скаржиться на оперізуючий біль у животі після вживання їжі, нудоту, метеоризм, пронос. Симптоми спостерігаються протягом року, пов’язані з прийманням їжі та посилюються після їди. Фельдшер має запідозрити у хворого:  
+Хронічний панкреатит  
-	Хронічний гастрит  
-	Цироз печінки  
-Хронічний холецистит  
-Хронічний гепатит  

#Хворий звернувся зі скаргами на спрагу, свербіж шкіри, значне сечовиділення. Після обстеження встановлений діагноз – цукровий діабет І типа . Призначена інсулінотерапія. За якими показниками розраховується доза інсуліну?  
+Вміст глюкози в крові та сечі  
-	Ступінь тяжкості цукрового діабету  
-	Водний баланс  
-Добовий діурез  
-Питома вага сечі  

#Хвора 26 років, страждає на ІХС протягом 10 років, спостерігаються напади болю за грудниною стискаючі , до 5 хвилин, знімаються прийняттям 1 таблетки нітрогліцерину. Під час останнього нападу біль був особливо сильним, тривалішим - до 15 хвилин, вщух після прийому другої таблетки нітрогліцерину; АТ- 160/100 мм.рт.ст. Як фельдшер має оцінити таку клінічну ситуацію?  
+Прогресуюча стенокардія  
-	Стабільна стенокардія  
-	Інфаркт міокарда  
-Гіпертонічний криз  
-Серцева недостатність  

#Хвора 28 років знаходиться на диспансерному обліку з приводу бронхіальної астми. 1-2 рази на місяць спостерігаються напади ядухи з експіраторною задишкою, сухим кашлем, сльозотечею, нежиттю, припиняються відходженням в’язкого склоподібного мокротиння. Які засоби необхідно призначити  для профілактики нападів?  
+Інгаляції сальбутамолу  
-	Інгаляції фітонцидів  
-	Преднізолон внутрішньовенно  
-Еуфілін внутрішньовенно  
-Преднізолон внутрішньо  

#Хвора 26 років страждає на хронічну мієлолейкемію, пройшла курс хіміотерапії та променевої терапії; готується до оперативного втручання. Який радикальний метод лікування призначається при цьому захворюванні:  
+Трансплантація кісткового мозку  
-	Резекція кісткового мозку  
-	Резекція лімфовузлів  
-Видалення селезінки  
-Лейкоцитоферез  

#Хворий 28 років звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на слабкість,  втомлюваність , підвищення температури  до 38,50С, сухий кашель. Захворів гостро, 3 доби тому, пов’язує з переохолодженням. Об’єктивно: частота дихань 32 за хвилину, аускультативно – сухі хрипи  на тлі ослабленого дихання в нижніх відділах правої легені, тони серця ритмічні, дещо приглушені, пульс 98 за хвилину, АТ- 110/70 мм.рт.ст. Для якого 	захворювання характерна така картина?  
+Вогнищева пневмонія  
-	Крупозна пневмонія  
-	Бронхіальна астма  
-Серцева астма  
-Гострий бронхіт  

#Жінка 25 років звернулась до фельдшера ФАПу зі скаргами на посилене випадіння 
	волосся, ламкість нігтів, сухість та лущення шкіри, стомлюваність, бажання їсти крейду. 
	Фельдшер визначив  такі симптоми схожі на анемію та призначив клінічний аналіз крові. Яка з анемій частіше має місце?  
+Залізодефіцитна анемія  
-	Постгеморагічна анемія  
-	В12-фолієводефіцитна анемія  
-Апластична анемія  
-Гемолітична анемія  

#Хвора 64 років страждає на гіпертонічну хворобу протягом 12 років. Останнім часом стали непокоїти задишка при фізичному навантаженні, набряки на ногах надвечір, біль у 	правому підребер’ї. Ці симптоми характерні для:  
+Хронічної серцевої недостатності  
-	Кардіоміопатії  
-	Міокардіодистрофії  
-Кардіосклероза  
-Міокардита  

#Хвора 50 років протягом 8 років страждає на гіпертонічну хворобу, приймає призначені лікарем засоби. Які продукти фельдшер має рекомендувати хворій для корекції гіпокаліємії?  
+Печену картоплю, родзинки, банани, сухофрукти  
-	Печінку, м'ясо, яйця  
-	Молоко, сир,сметану  
-Зелену цибулю, лимони, відвар шипшини  
-Морепродукти  

#Хвора 50 років звернулась зі скаргами на біль у ділянці серця після психоемоційного навантаження . Після ретельного опитування фельдшер провів об`єктивне обстеження. Який метод об`єктивного обстеження є найбільш інформативним у даному випадку?  
+ЕКГ  
-	Аускультація серця  
-	Біохімічний аналіз крові  
-Тонометрія та дослідження пульсу  
-Ультразвукове дослідження серця  

#У хворої загострення хронічного пієлонефриту. Фельдшер ФАПу призначив дослідження сечі. Які зміни характерні в аналізі сечі очікує фельдшер?  
+Лейкоцитурія, бактеріурія  
-	Мікрогематурія,протеїнурія, циліндрурія  
-	Олігурія  
-Оксалатурія  
-Глюкозурія  

#У хворої 54 років визначено зниження функціональної активності щитоподібної залози. Який діагноз може припустити фельдшер?  
+Гіпотиреоз  
-	Ендемічний зоб  
-	Тиреотоксикоз  
-Тиреоідит  
-Хвороба Іценко-Кушинга  

#Хвора 22 років страждає на тиреотоксикоз. Які клінічні симптоми виявить фельдшер при об`єктивному обстеженні:  
+Збудження, дратівливість, екзофтальм, гіпертонію,тахікардію, схуднення  
-	Загальмованість, млявість, гіпотонію, брадикардію, ожиріння, набряки  
-	Ожиріння , стрії на шкірі,гіпертонію  
-Збільшення щитоподібної залози, її болючисть, дратівливість  
-Бронзове забарвлення шкіри, схуднення, гіпотонію  

#Хворий 58 років знаходиться на диспансерному обліку протягом 12 років з приводу хронічного гепатиту. Звернувся  до фельдшера ФАПу зі скаргами на біль у правому підребер`ї, втрату апетиту, нудоту, слабкість, збільшення живота,появу “судинних зірочок” на шкірі грудей, та спині. Яке ускладнення припускає фельдшер після 
	обстеження хворого?  
+Цироз печінки  
-	Загострення хронічного гепатиту  
-	Рак печінки  
-Жовчнокам`яна хвороба  
-Печінкова недостатність  

#Хвора 22 років 2 тижні тому перенесла ангіну. Звернулась до фельдшера ФАПу зі скаргами на неприємні відчуття у ділянці серця. При  огляді: шкіра бліда, температура 37,30С,тони серця приглушені, АТ- 100/60 мм.рт. ст.. Для якого ускладнення характерні такі симптоми?  
+Ревмокардит  
-	Ревматичний поліартрит  
-	Ревматична пневмонія  
-Нейроревматизм  
-Ревматичний нефрит  

#У хворого на гіпертонічну хворобу останнім часом з`явився інтенсивний пекучий біль в серці, оніміння лівої руки, що триває більше години. Фельдшер, після огляду хворого, припускає ускладнення гіпертонічної хвороби:  
+Інфаркт міокарду  
-	Інсульт  
-	Міокардит  
-Перикардит  
-Гостра судинна недостатність  

#На диспансерному обліку на ФАПі знаходиться хворий 27 років з діагнозом гемофілія. Чим характеризується  клінічний перебіг цього захворювання?  
+Частими зовнішніми та внутрішніми кровотечами  
-	Геморагічним висипом на шкірі  
-	Частими інфекційними захворюваннями  
-Симптомами порушення обміну речовин  
-Гепатоспленомегалією  

#У хворої 52 років, що страждає на жовчокам`яну хворобу, напад печінкової кольки. Надаючи невідкладну допомогу, фельдшер враховує основний патогенетичний механізм цього стану:  
+Порушення виведення жовчі через жовчовивідні шляхи  
-	Гостре запалення печінки  
-	Гостре запалення жовчного міхура  
-Некроз гепатоцитів  
-Гостре запалення жовчовивідних шляхів  

#До фельдшера ФАПу звернувся юнак 19 років  у якого через 2 тижні після перенесеної ангіни з’явились набряки на обличчі, головний біль, протягом доби 3 рази відзначалась блювота. Об'єктивно: АТ 180/100 мм.рт.ст., сеча кольору “м’ясних помиїв”. Який найбільш імовірний діагноз визначить фельдшер?  
+Гломерулонефрит  
-	Інтерстиціальний нефрит  
-	Пієлонефрит  
-Цистит  
-Уретрит  

#Жінка 22 років госпіталізується до стаціонару за направленням фельдшера ФАПу зі скаргами на біль у м'язах і суглобах. При огляді обличчя в ділянці перенісся та щік знайдена еритема з набряком у вигляді метелика. Яке захворювання є найбільш 
	вірогідним у даному випадку?    
+Системний червоний вовчак  
-	Ревматизм   
-	Вузликовий периартеріїт  
-Дерматоміозит  
-Ревматоїдний артрит  

#У юнака 20 років, що протягом трьох років хворіє на цукровий діабет, розвилася гіперглікемічна кома. Фельдшер швидкої допомоги  після огляду пацієнта вважає , що причиною, яка  могла привести до цього  ускладнення є:  
+Недостатнє введення інсуліну  
-	Надмірне введення інсуліну  
-	Недостатнє приймання їжі  
-Недостатній прийом рідини  
-Призначення бігуанідів  

#У стаціонар  за направленням фельдшера здоров пункту поступив 27-річний робітник зі скаргами на голодні нічні болі в животі, з переважною локалізацією в епігастральній ділянці. З анамнезу відомо, що з 18-річного віку хворіє хронічним гастритом з підвищеною кислотоутворюючою функцією. Який імовірний діагноз передбачить фельдшер?  
+Виразкова хвороба шлунка   
-	Хронічний панкреатит   
-	Хронічний холецистит  
-Дискінезія шлунково-кишкового тракту  
-Глистяна інвазія  

#Ви працюєте фельдшером ФАПу. До вас звернулася хвора, 42 років, зі скаргами на біль в епігастральній ділянці, нудоту, блювання, слинотечу, головний біль, різку загальну слабкість. Із анамнезу відомо, що вона 2 години тому вживала недоброякісну їжу. Ваші дії:    
+промиєте шлунок    
-	введете спазмолітики    
-	дасте випити шлунковий сік    
-заспокоїте пацієнтку, дасте теплу грілку    
-дасте випити розчину содової води    

#До фельдшера ФАПу звернулася хвора зі скаргами на біль у поперекової ділянці, болюче сечовипускання, слабкість, головний біль, підвищення t тіла до 38,80С. Погіршення стану пов'язує з переохолодженням. Об’єктивно: шкіра бліда, набряків немає. АТ -120/70 мм. рт. ст. Пульс – 90/хв. С-м Пастернацького позитивний зліва. Яке дослідження дозволить підібрати ефективну терапію?  
+бактеріологічне дослідження сечі  
-	аналіз сечі за Зимницьким    
-	урографію    
-Загальний аналіз  крові    
-Загальний аналіз сечі    

#До фельдшера звернулася пацієнтка, 38 років, зі скаргами на біль у колінних, ліктьових суглобах “летючого характеру”, який посилюється при рухах, температуру – 37,5°С ввечері.  В анамнезі  - часті ангіни. При огляді суглобів спостерігаються припухлість, почервоніння. Ваш попередній діагноз:  
+ревматичний артрит  
-	туберкульозний артирит    
-	ревматоїдний артирит    
-гонорейний артрит    
-деформуючий остеоартроз    

#Ви працюєте фельдшером ФАПу. Пацієнтці С., 23 років, встановлено діагноз “Залізодефіцитна анемія”. Який  продукт харчування  Ви повинні порекомендувати 	пацієнтці в першу чергу?    
+м’ясні продукти  
-	молочні продукти    
-	овочі    
-фрукти    
-морську капусту    

#Фельдшером ФАПу пацієнту  поставлено попередній діагноз “Хронічний панкреатит”. Яке  обстеження необхідно провести для підтвердження діагнозу?  
+аналіз сечі на діастазу  
-	фіброгастроскопію  
-	дуоденальне зондування    
-холецистографію  
-колоноскопію  

#Ви працюєте фельдшером  ФАПу. До Вас звернувся пацієнт 42 років, з діагнозом 
	“Хронічний гастрит типу В”. Який препарат Ви застосуєте для зниження секреції соляної кислоти?     
+ранітидин    
-	раунатин    
-	регідрон    
-реланіум    
-ретаболіл    

#Ви працюєте фельдшером ФАПу. До Вас звернулася вагітна пацієнтка 22 років, мешканка Прикарпаття, з метою перевірки стану здоров’я. Скарг немає. Старша сестра пацієнтки була прооперована з приводу вузлового зобу. Під час об’єктивного обстеження відхилень від норми не виявлено. Які поради слід надати пацієнтці?  
+вживати препарати йоду і йодовану сіль  
-	вживати препарати заліза, гранати, яблука.    
-	вживати ферменти, обмежити молоко  
-вживати мінеральну воду і лимони.    
-вживати відвари шипшини і ромашки.    

#Ви працюєте фельдшером здоровпункту. До Вас звернулася працівниця зі скаргами на утруднене дихання та ковтання, збільшення розмірів шиї. При огляді: щитоподібна залоза різко збільшена у розмірах, м`яка, неболюча. Жінка довший час проживала у Прикарпатті.  Яке захворювання слід запідозріти?  
+ендемічний зоб  
-	гіпотиреоз  
-	ожиріння    
-бронхіальну астму  
-пухлину шиї  

#Виклик фельдшера ШМД до хворого. Стан середньої важкості. Об’єктивно: АТ-180/110 	мм рт.ст., пульс – 82/хв.  Скарги на сильний головний біль в потиличній ділянці, шум у вухах, нудоту. Попередній діагноз:  
+гіпертонічний криз  
-	інфаркт міокарда  
-	стеноз мітрального отвору  
-стенокардія напруження  
-рефлекторна стенокардія  

#До фельдшера ФАПу звернувся хворий С., 40 років, на другий день захворювання, зі скаргами на біль у поперековій ділянці, підвищення температури. Об’єктивно: сеча 
каламутна, гнійні виділення симптом Пастернацького позитивний справа. Яку патологію нирок можна запідозрити:  
+гострий пієлонефрит  
-	гострий гломерулонферит  
-	хронічний гломерулонефрит  
-туберкульоз нирок  
-амілоїдоз нирок  

#Хворий Б., 27 років, звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на задишку змішаного характеру у спокої,   підвищення t0 тіла до 37,80С. Три роки перебував у місцях позбавлення волі. Об?єктивно: відставання правої половини грудної клітки в акті дихання. Перкуторно -  справа нижче кута лопатки тупість, там же аускультативно – дихання не прослуховується.  Який діагноз є найбільш ймовірним?  
+Ексудативний плеврит  
-	Сухий плеврит  
-	Емфізема легень  
-Пневмонія  
-Хронічний бронхіт  

#Фельдшер ШМД прибув на виклик до хворого М., 36 років, з приводу нападу ядухи, що триває близько трьох діб. Інгалятором користувався 18 – 20 разів на добу. Стан тяжкий, вимушене положення із фіксацією плечового поясу. Частота дихальних рухів 32/хв. Дистанційні різнокаліберні хрипи, аускультативно – дихання суттєво послаблене, поодинокі сухі хрипи. АТ- 110/70 мм.рт.ст, Рs- 120/хв, ритмічний. Препаратам якої групи  слід надати перевагу при наданні невідкладної допомоги?  
+Гормони  
-	Адреноміметики  
-	Холіноміметики  
-Метилксантини  
-Серцеві глікозиди  

#До фельдшера ФАПу звернувся хворий П., 52 років, механізатор, зі скаргами на кашель зі слизово – гнійним мокротинням, задишку змішаного характеру у спокої, слабкість, 
	пітливість. Хворіє хронічним бронхітом протягом 15 років. Багато палить, постійно – 	контакт з пилом. Останні два тижні почав відмічати напад ядухи вночі, посилення задишки. Об’єктивно: ЧДР 24/хв. Грудна клітка бочкоподібна. Пальці у вигляді “барабанних паличок”. Перкуторно – над легенями легеневий звук із коробковим відтінком. Аускультативно – дихання послаблене, сухі свистячі, деручі хрипи. Яке 
	ускладнення хронічного бронхіту розвинулось у хворого?  
+Емфізема з бронхоспастичним сидромом  
-	Дифузний пневмосклероз  
-	Хронічне легеневе серце  
-Пневмонія  
-Бронхоектатична хвороба  

#До фельдшера ФАПу звернувся хворий Л., 38 років, зі скаргами на підвищення t0 тіла до 390С, задишку змішаного характеру при незначному фізичному навантаженні, кашель із мокротинням коричневого кольору, біль під правою лопаткою при диханні, кашлі. Захворів гостро, три дні тому, після переохолодження. Об’єктивно: герпетичні висипи на губах, перкуторно – притуплення під кутом лопатки справа, там же аускультативно крепітація на висоті вдиху. Який діагноз є найбільш ймовірним?  
+Позагоспітальна пневмонія нижньої долі правої легені  
-	Правобічний ексудативний плеврит  
-	Інфільтративний ТВС правої легені  
-Бронхоектатична хвороба  
-Рак правої легені  

#Фельдшера ШМД викликали до хворої 48 років, що скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, блювання, серцебиття. Хвора збуджена, обличчя гіперемійоване. АТ-  200/100 мм. рт.ст. Пульс - 120/хв., ритмічний. Тони серця звучні, акцент ІІ тону на аорті. Яким препаратам слід надати перевагу при надані невідкладної допомоги цій 
хворій?  
+? – адреноблокатори  
-	Інгібітори АПФ  
-	Сечогінні засоби  
-Антагоністи Са  
-Спазмолітики  

#До чоловіка 50 років викликали фельдшера ФАПу в зв’язку зі скаргами на пекучий біль за грудиною з іррадіацією в ліву руку та плече, що триває більше години і не знімається нітрогліцерином, виник після фізичного навантаження. Хворий неспокійний, шкіра бліда,  вкрита потом. АТ 130/70 мм.рт.ст., Рs – 100/хв., ритмічний. Тони серця глухі, на ЕКГ – глибокий зубець Q, підвищений сегмент ST, зубець Т негативний. Яким буде ймовірний 	діагноз?  
+Гострий інфаркт міокарда  
-	Стенокардія напруги  
-	Нестабільна стенокардія  
-Гіпертонічний криз  
-Гостра лівошлуночкова  недостатність  

#Фельдшера ФАПу викликали до хворого 40 років, що скаржиться на пульсуючий головний біль, запаморочення, нудоту, стискаючий біль в серці, задишку. Хворіє гіпертонічною хворобою 10 років. Стан погіршився на протязі трьох днів, після авралу на роботі. АТ –210/130 мм рт.ст. Пульс – 90/хв. Тони серця ритмічні,  акцент ІІ тону над аортою, ЧДР – 22/хв., дихання везикулярне. Набряки на гомілках.  Яке ускладнення розвинулось у хворого?  
+Гіпертонічний криз другого порядку  
-	Гіпертонічний криз першого порядку  
-	Гостра серцева недостатність  
-Стенокардія  
-Інфаркт міокарда  

#Хворий Д., 52 років, звернувся до фельдшера ФАПу в зв’язку зі стійким підвищенням АТ до 190/100 мм рт.ст. Скаржиться на серцебиття, біль у навколосерцевій ділянці, головний біль, дратівливість. Об’єктивно:гіперемія обличчя. Набряки відсутні. Ліва межа серця на 2 см назовні від лівої середньоключичної лінії. Рs – 106/хв, напружений, акцент другого тону на аорті. Аналіз сечі – норма. Препарати якої групи є найбільш доцільними для стартової терапії?  
+-et+– блокатори  
-	Антагоністи Са  
-	Інгібітори АПФ  
-Блокатори рецепторів ангіотензину  
-Сечогінні препарати  

#У хворого Б, 65 років після фізичної праці на присадибній ділянці раптово з’явився інтенсивний, пекучого характеру загрудинний біль, тривалістю 1,5 години, із іррадіацією у ліве плече, щелепу. Родичі викликали бригаду ШМД. Хворий збуджений , блідий, вкритий холодним потом. АТ- 60/40 мм.тр.ст., Рs – 100/хв, тони послаблені. Частота дихальних рухів 22/хв, в нижніх долях легенів поодинокі вологі хрипи. Від госпіталізації категорично відмовляється. Яка тактика фельдшера є доцільною?  
+Морфін, ізотек, допамін в/в, госпіталізація у спеціалізоване відділення  
-	Лазікс, корглікон, преднізолон в/в, спостереження сімейного лікаря  
-	Еуфілін, нітрогліцерин, дібазол, амбулаторне лікування нітратами  
-Строфантін, лазікс, реополіглюкін, спостереження в динаміці  
-Морфін, аналгін, строфантін, госпіталізація за бажанням хворого  

#Хвора К, 21 рік, звернулась до фельдшера здоров пункту зі скаргами на підвищення t0  тіла до 37,30С, слабкість, пітливість, серцебиття, біль в ділянці серця, біль, почервоніння,	 набряк колінних суглобів. Два тижні тому перенесла ангіну. Об’єктивно: на гомілках блідо- рожева кільцевидна висипка.  АТ- 110/70 мм рт.ст. Ліва межа серця на 0,5 см назовні від лівої середньо ключичної лінії, на верхівці –м’який систолічний шум. Аналіз крові – лейк.- 10,2 х 109/л, ШОЕ – 35 мм/год. Якою повинна бути вторинна профілактика даного захворювання після проведення курсу лікування у стаціонарі?  
+Біцилін – 5 впродовж 5 років щомісяця  
-	Біцилін – 5 впродовж 3 років щомісяця  
-	Біцилін – 3 при інтеркурентній інфекції  
-Бензілпеніцилін навесні та восени  
-Аспірин навесні та восени  

#До фельдшера ФАПу звернувся хворий Б, 42 років зі скаргами на стискаючий біль у правому підребір’ї із іррадіацією під праву лопатку (посилюється після жирної, смаженої їжі), нудоту, сухість та гіркоту в роті, періодично – металевий присмак. Вважає себе хворим останні два роки, самостійно лікувався аллахолом. Об’єктивно: шкіра звичайного кольору, склери субіктеричні. Язик сухуватий, обкладений жовто – білим нальотом. Живіт
помірно болісний в точці Кера. Який найбільш вірогідний діагноз?  
+Хронічний холецистит  
-	Хронічний гепатит  
-	Цироз печінки  
-Хронічний панкреатит  
-Дискінезія жовчно – вивідних шляхів  

#До фельдшера здоровпункту звернувся хворий С, 38 років, що перебуває на “Д” обліку з приводу виразкової хвороби 12 – ти палої кишки. Загострення щорічні, сезонні , двічі перебіг захворювання ускладнювався шлунково – кишковими кровотечами.    . Хворий палить, дієти не дотримується. У теперішній час скарг не пред’являє, але стурбований подальшим перебігом хвороби. Які профілактичні засоби є найбільш ефективними для запобігання рецидиву ВХ?  
+Сезонний (весна - осінь) прийом ІПН, антибіотиків,плівкоутворюючих  
-	Сезонний (літо - зима) прийом антацидів  
-	Сезонний прийом блокаторів Н – гістаміно – рецепторів  
-Відмова від паління, суворе дотримання дієти  
-Щорічне санаторно-курортне лікування, прийом антацидів  

#До фельдшера ФАПу звернулась хвора П, 45 років, зі скаргами на жовтяницю, носові кровотечі,  появу синців на тулубі, кінцівках, схуднення, збільшення живота, важкість у підребір’ях, слабкість, адинамію. В анамнезі – періодичне зловживання алкоголем, безконтрольний прийом НПЗП, анальгетиків (з приводу артралгій) останні два роки. Об’єктивно: іктеричність шкіри, склер, дефіцит ваги, “судинні зірочки” на шкірі, живіт збільшений у об’ємі, пупок випнутий, виражена судинна сітка на черевній стінці. Який діагноз є найбільш ймовірним?  
+Цироз печінки. Портальна гіпертензія  
-	Гострий інфекційний гепатит  
-	Хронічний гепатит  
-Хронічний холецистит  
-Жовчно - кам’яна хвороба  

#Хворий Д, 45 років, тракторист, звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на щоденну блювоту їжею, з’їденою напередодні, відчуття важкості, розпирання у епігастрії, втрату ваги (близько 10 – ти кг за останні два місяці), сухість в роті, відрижку тухлим, слабкість, адинамію. Тривало займався самолікуванням ранітідіном в зв’язку із періодичним болем (переважно навесні) у епігастрії. Часто турбували печія, нудота, закрепи. Об’єктивно: дефіцит ваги 15 кг. Шкіра бліда, суха. Аускультативно – нижня межа шлунку на 5 см нижче пупка. Яке ускладнення є найбільш ймовірним?  
+Стеноз пілоричного відділу шлунка  
-	Рак шлунка  
-	Пенетраця виразки шлунка  
-Шлунково – кишкова кровотеча  
-Загострення хронічного панкреатиту  

#Хворий Т, 51рік, звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на біль ріжучого характеру у лівому підребір’ї  переважно після жирної їжі із іррадіацією у поперековий відділ хребта, нудоту, відрижку повітрям, мазеподібні випорожнення 3 – 4 рази на добу. Об’єктивно: дефіцит ваги 8 кг. Пальпаторно – болючість  у лівому підребір’ї, зоні Шофарра. Які додаткові обстеження є найбільш інформативними?  
+? - амілаза крові, копрограма, УЗО – органів черевної порожнини  
-	Діастаза сечі, дуоденальне зондування, рентгеноскопія шлунку  
-	ФГДС, аналіз шлункового соку, копрограма  
-Рентгеноскопія шлунку, ФГДС, копрограма  
-Аналіз калу на приховану кров, дуоденальне зондування, УЗО – органів черевної порожнини  

#Хворий П, 37 років, економіст, звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на біль у 	епігастрії, переважно “нічний”, “голодний”, печію, відрижку кислим, закрепи, нудоту, 
	періодично блювоту кислим на висоті болю із подальшим зменшенням больового синдрому. Відмічає сезонні загострення (весна - осінь), останнє погіршення стану на фоні психоемоційних навантажень. Об’єктивно: червоний дермографізм. Пальпаторно – болючість в зоні проекції бульби 12-ти палої кишки. Яка схема лікування є найбільш ефективною?  
+Омепразол, антибіотики (2), плівкоутворювачі  
-	Блокатори Н-гістамінорецепторів, антибіотики, спазмолітики  
-	Спазмолітики, плівкоутворювачі, анальгетики  
-Спазмолітики, антациди, прокінетики  
-Антибіотики, антациди, прокінетики  

#Хвора Г, 23 років, звернулась на ФАП зі скаргами на інтенсивний біль у поперековій ділянці справа без іррадіації, підвищення t0 до 390С, остуду, нудоту, сухість в роті, часте 
сечовипускання, виділення каламутної, із пластівцями та осадом, сечі. Об’єктивно: шкіра бліда, волога. АТ- 130/80 мм рт.ст. Рs – 100/хв. Живіт м’який,  безболісний. Симптом Пастернацького позитивний справа.В аналізі сечі – білок 0,68 г/л,  L – 30 – 35 в п/з, Ер – 2-3 в  п/з, бактерії, слиз. Ваш попередній діагноз?  
+Гострий правобічний пієлонефрит  
-	Хронічний правобічний пієлонефрит  
-	Гострий гломерулонефрит  
-Хронічний гломерулонефрит  
-Сечокам’яна хвороба  

#На ФАП звернувся хворий Ю, 53 років зі скаргами на оніміння, парестезії кінцівок, незначне похитування при ходьбі, пекучість кінчика язика, слабкість, адинамію. Вісім років тому – субтотальна резекція шлунку. Об’єктивно: шкіра бліда із жовтяничним відтінком. Язик яскраво – червоний, “лакований”, зниження чутливості кінцівок. Загальний аналіз крові: Ер – 2,6 Х 1012/л, Н- – 72 г/л, КП – 1,3, тільця Жолі. Ваш попередній діагноз?  
+В12-дефіцитна анемія  
-	Залізодефіцитна анемія  
-	Гемолітична анемія  
-Гіпопластична анемія  
-Хронічний лімфолейкоз  

#Родичами хворого Н., 56 років, викликана бригада ШМД з приводу появи значно уповільненої мови, загальмованості у хворого. Останні 3 місяці відмічав сонливість, мерзлякуватість зниження апетиту, закрепи, збільшення ваги, лущення шкіри. Два роки тому переніс струмектомію з приводу ДТЗ. Об'єктивно:  шкіра суха, груба, холодна, із жовтуватим відтінком. Щільні набряки обличчя, кінцівок. АТ 90/60 мм.рт.мт. Ps – 55/хв. Чим зумовлений стан хворого. Ваша тактика?  
+Гіпотіреоз. Госпіталізація у терапевтичне відділення  
-	Ішемічний інсульт, госпіталізація у неврологіне відділення   
-	Серцева недостатність, госпіталізація у кардіологічне відділення   
-Рецидив дифузного зобу, спостереження у ендокринолога  
-Гострий гломерулонефрит, госпіталізація у терпевтичне відділення  

#Хвора В., 38 років звернулась до фельдшера ФАПу зі скаргами на безсоння, дратівливість, пітливість, тремор кінцівок, серцебиття, схуднення на фоні підвищеного апетиту, появу пігментації навколо очей. Стан погіршився за  останні 3 місяці, після 
психотравми.  Об'єктивно: Дефіцит ваги 10 кг. Щитоподібна залоза дещо збільшена., блиск очей. Рідке кліпання очима. Екзофтальм. АТ 160/100 мм.рт.ст. Ps- 108 уд/хв.  
+Тіреотоксикоз  
-	Гіпотіреоз   
-	Ендемічне воло   
-Гострий тіреоїдіт   
-Гіпертонічна хвороба  

#На ФАП звернувся хворий К, 25 років, зі скаргами на спрагу, сухість в роті, схуднення, часте сечовипускання, збільшення добового діурезу, слабкість, адинамію, нудоту. Вважає себе хворим 3 місяці, після психотравми. Об'єктивно: Дефіцит ваги 8 кг, шкіра суха, гіперемія щік. АТ – 130/80 мм.рт.ст. Ps 100 в/хв, язик сухий. Живіт дещо болісний у епігастрії. ЧДР – 22 в/хв. Запах ацетону у видихуваному повітрі. Вкажіть попередній діагноз.  
+Цукровий діабет  
-	Хронічний пієлонефрит  
-	Хронічний гепатит   
-Тіреотоксикоз    
-Хронічний панкреатит  

#Хвора К., 49 років, звернулась до фельдшера ФАПу зі скаргами на інтенсивний біль у суглобах кистей, ліктьових, колінних, появу ділянок гіперемії на спинці носа та щоках, лущення шкіри носа та щік. Підвищена температура тіла до 37,80С, слабкість, серцебиття, помірна задишка при фізичному навантаженні. Вважає себе хворою після перенесеної ГРВІ, лікування антибіотиками. Об'єктивно: гіперемія, лущення шкіри спинки носа та щік, систолічний шум на верхівці, АТ 110/70- мм.рт.ст., пульс 96/хв. Аналіз крові: ШОЕ – 50 мм/год,  L – 8,9 х 109/л. Аналіз сечі – білок 0,56 г/л. Найбільш ймовірний діагноз  
+Системний червоний вовчак  
-	Ревматоїдний артрит  
-	Дерматоміозит   
-Ревматизм   
-Системна склеродермія  

#На ФАП звернулась хвора П., 42 років, зі скаргами на біль у дрібних суглобах кистей, скутість у суглобах, підвищення температури тіла до 37, 80С. Захворіла після переохолодження тиждень тому. Об'єктивно:  ІІ,ІІІ п'ястно – фалангові та міжфалангові проксимальні суглоби ІІ, ІІІ пальців набряклі, гарячі на дотик, дефігуровані, рухи різко болісні. Аналіз крові L – 7,2х109 ШОЕ – 52 мм/год. Ваш попередній діагноз?  
+Ревматоїдний артрит  
-	Подагра   
-	Ревматизм   
-Дерформуючий остеоартроз  
-Системний червоний вовчак  

#У хворого 53 років, шахтаря, після охолодження підвищилась температура тіла 37,70С, з’явився озноб, пітливість, незначний кашель. Всі симптоми турбують хворого протягом місяця. Рентгенологічно: негомогенне вогнище в правій легені. Який діагноз поставить фельдшер?  
+Вогнищевий туберкульоз  
-	Загострення хронічного бронхіту  
-	Вогнищева пневмонія  
-Крупозна пневмонія  
-Емфізема легень  

#Пацієнтка 50 років, поскаржилась фельдшеру, що вчора сеча стала кольору “м’ясних помиїв”. Для якого захворювання характерний даний  симптом?  
+Гострого гломерулонефриту  
-	Сечокам’яної хвороби  
-	Гострого гепатиту  
-Гострого пієлонефриту  
-Гострого циститу  

#У хворого К. на фоні гострого інфаркту міокарда та підвищеного АТ розвинувся набряк легень. Який препарат використає фельдшер для розвантаження малого кола 
	кровообігу?  
+Фуросемід  
-	Астрофантин  
-	Анаприлін  
-Гепарин  
-Мезатон  

#Хворий стоїть на “Д” обліку з приводу ревматоїдного артриту. Фельдшер призначає профілактичне лікування. Який лікувальний засіб доцільніше призначити хворому?  
+Діклофенак  
-	Цитрамон  
-	Преднізолон  
-Тріхапол  
-Діпразін  

#Хворому М. 20 років, призначена протитуберкульозна хіміопрофілактика. Який препарат використає для цього фельдшер?  
+Ізоніазід  
-	Лінкоміцин  
-	Гентаміцин  
-Цефазолін  
-Ампіцилін  

#Хворого турбує кашель з виділенням до 200 мл на добу гнійного харкотиння з 
неприємним запахом, особливо вранці повним ротом, Т 370С. З анамнезу: 12 років хворіє на хронічний бронхіт. Виділення харкотиння посилюється у положенні хворого на лівому боці. Пальці мають вигляд барабанних паличок, нігті – годинникових скелець. Про яку патологію подумає фельдшер в першу чергу?   
+Бронхоектатична хвороба  
-	Туберкульоз легень  
-	Абсцес легень  
-Хронічний гнійно-обструктивний бронхіт  
-Пневмоконіоз   

#Обстежуючи пацієнта фельдшер визначив у нього наступні симптоми: сухість шкіри, ламкість і викришування нігтів, випадання волосся, заїди, спотворення смаку (вживає крейду, вапно, гіпс). Який синдром основного захворювання запідозрить фельдшер?  
+Сидеропенічний  
-	Анемічний  
-	Пухлинної інтоксикації  
-Геморагічний  
-Неврологічний  

#Хворий 61 рік, хворіє на хронічний гастрит типу А 15 років, постійні загострення восени та весною. За останні півроку схуд на 12 кг, з’явилася відраза до м’ясних страв. Який з 	додаткових методів обстеження є найбільш показовий для встановлення діагнозу?  
+Фіброгастроскопія з біопсією  
-	Аналіз шлункового вмісту  
-	Рентгенографія шлунку з -+SO4  
-Колоноскопія   
-УЗД  

#До фельдшера здоровпункту звернувся хворий, в якого при ендоскопічному обстеженні шлунку виявили Heli-o-+-ter pylori. Який з даних лікарських засобів має антибактеріальну дію на  Heli-o-+-ter pylori?  
+Кларитроміцин  
-	Ампіцилін  
-	Еритроміцин  
-Стрептоміцин  
-Цефазолін  

#На ФАП до фельдшера звернувся хворий, який стоїть на “Д” обліку з приводу мітральної вади серця. В якій точці найкраще вислуховується мітральний клапан?  
+Верхівка серця  
-	В ІІ міжребер’ї справа  
-	В точці Боткіна  
-Біля основи мечоподібного відростка  
-В ІІ міжребер’ї зліва  

#Хворий С., 54 р. стоїть на “Д” обліку з приводу ішемічної хвороби серця. Періодично звертається до фельдшера ФАПу для контролю ЕКГ. В якій точці реєструється ЕКГ з грудної клітки в першій позиції (V 1)?  
+Біля правого краю грудини в 4 міжребер’ї   
-	Біля лівого краю грудини 4 міжребер’ї  
-	На лівій передньоаксілярній лінії в 5 міжребер’ї  
-На середньоаксілярній лінії в 5 міжребер’ї  
-На лівій середньоключичній 5 міжребер’ї  

#До фельдшера на ФАП звернувся пацієнт з болями за грудиною інтенсивного пекучого, стискаючого характеру. Який варіант дій медичного працівника ви вважаєте найбільш правильним в даній ситуації?  
+Заспокойте хворого, дайте нітрогліцерин, введіть анальгетики, зніміть ЕКГ, викличте швидку допомогу  
-	Заспокойте хворого, викличте швидку медичну допомогу, працівники якої нададуть хворому потрібну допомогу  
-	Заспокойте хворого, дайте нітрогліцерин, введіть анальгетики і зверніться до дільничного терапевта  
-Заспокойте хворого, відправте хворого в найближчу лікарню будь-яким транспортом негайно  
-Заспокойте хворого, введіть наркотичні анальгетики, викличте швидку медичну допомогу  

#Чоловік 37 років хворіє на інсулінозалежний цукровий діабет. Перехворів на ангіну, після 	чого посилилась спрага, з’явилася нудота, блювання, болі в животі, сонливість. Вночі втратив свідомість. Об’єктивно: пульс – 125/хв., АТ – 80/45 мм. рт. ст., шкіра суха. Дихання шумне. Печінка +4 см. Глюкоза крові 28 ммоль/л. Яке ускладнення основного захворювання виникло у хворого?  
+Кетоацидотична кома  
-	Уремічна кома  
-	Гіперосмолярна кома  
-Гіпоглікемічна кома  
-Печінкова кома  

#Чоловік 35 років скаржиться фельдшеру “Швидкої допомоги” на постійні тупі болі в 
	верхній половині живота, які посилюються після вживання жирної або солодкої їжі. Біль 
	має оперізуючий характер, -упроводжується нудотою, блюванням, здуттям живота, частим випорожненням. За останні два місяці схуд на 5 кг. Об’єктивно: живіт здутий, болісний в лівому підребір’ї. Про яке захворювання може думати фельдшер?  
+Хронічний панкреатит стадії загострення  
-	Хронічний холецистит стадії загострення  
-	Виразкову хворобу шлунка в стадії загострення  
-Хронічний ентероколіт стадії загострення  
-Хронічний гастрит тип А в стадії загострення  

#Чоловік 60 років протягом 25 років хворіє на виразку шлунка. Протягом останнього року характер болів змінився: вони стали постійними, знизився апетит, з’явилась слабкість, зниження кислотності шлункового соку. Яке ускладнення виразкової хвороби може запідозрити фельдшер у хворого?  
+Малігнізація виразки  
-	Перфорація виразки  
-	Пенетраця виразки  
-Шлункова кровотеча  
-Стеноз пілоруса  

#У пацієнта 42 років скарги на слабкість, задишку, серцебиття, стискаючі болі в ділянці серця, запаморочення. Виражена блідість шкіри, пульсація сонних артерій, хитання голови. Верхівковий поштовх посилений, розлитий, піднімаючий. Пульс високий, 90/хв. АТ – 130/60 мм рт. ст. Аускультативно: І-й тон послаблений на верхівці серця, ІІ-й тон послаблений на аорті, діастолічний шум на аорті та в т. Боткіна-Ерба. В анамнезі ревматизм. Який попередній діагноз поставить фельдшер?  
+Недостатність клапанів аорти  
-	Незрощення міжшлуночкової перетинки  
-	Недостатність мі трального клапана  
-Стеноз мітрального отвору  
-Стеноз гирла аорти  

#При обстеженні пацієнта 48 років фельдшер виявив симптоми: жовтяницю, задишку, “судинні зірочки”, печінкові долоні, асцит, симптом “голови медузи”. Для якого захворювання характерні дані симптоми?  
+Цироз печінки  
-	Холангіту  
-	Панкреатиту  
-Холециститу  
-Жовчокам’яної хвороби  

#Пацієнту К., 46 років із виразковою хворобою шлунка фельдшер призначив ранітідін. До якої групи препаратів відноситься цей препарат?  
+Блокаторів гістамінових Н-рецепторів  
-	?-адреноблокаторів  
-	М-холіноблокаторів  
-Симпатолітиків  
-Блокаторів протонової помпи  

#Пацієнту 48 років із гіпертонічною хворобою фельдшер призначив каптопріл. До якої групи препаратів належить цей препарат?  
+Інгібіторів АПФ  
-	Блокаторів кальцієвих канальців  
-	а-адреноблокаторів  
-Гангліоблокаторів   
-?-адреноблокаторів  

#Хворий К., 30 р., стоїть на “Д” обліку з приводу хронічного мієлолейкозу. Що є найбільш характерним клінічним симптомом розгорнутої стадії хронічного мієлолейкозу?  
+Спленомегалія  
-	Гепатомегалія   
-	Збільшення лімфатичних вузлів  
-Кровоточивість  
-Гарячка  

#Фельдшер поставив діагноз хворому: негоспітальна пневмонія. Який антибіотик використає фельдшер на початковій стадії лікування пневмонії, що виникла під впливом пневмококів і стрептококів?  
+Цефтріаксон  
-	Канаміцин  
-	Тетрациклін  
-Стрептоміцин  
-Левоміцин  

#У хворого розвинувся приступ бронхіальної астми. Яку групу препаратів застосує фельдшер для зняття приступу?  
+?2-агоністи  
-	Антибіотики  
-	Відхаркувальні  
-Протикашльові  
-Сульфаміламіди  

#При об’єктивному обстеженні хворого, фельдшер виявив асиметрію грудної клітки з відставанням її правої половини в акті дихання, втягнення міжреберних проміжків справа, посилене голосове тремтіння на хворій стороні. Перкуторний звук справа притуплений.	Який ваш висновок щодо характеру процесу?  
+Запалення легеневої тканини  
-	Підвищена повітряність  
-	Пневмосклероз  
-Емфізема легенів  
-Бронхоспазм  

#У чоловіка 25 років, при аускультації легень фельдшер визначив на висоті вдиху мілкий тріск, що нагадує тертя волосся біля вуха. Як називається даний симптом?  
+Крепітація  
-	Шум тертя плеври  
-	Вологі хрипи  
-Сухі хрипи  
-Шум тертя перикарда  

#Який тип кровоточивості характерний для гемофілії:  
+Гематомний  
-	Петехіально екхімозний  
-	Синячково-гематомний  
-Васкулітно-пурпурний  
-Ангіоматозний  

#До Вас звернулась пацієнтка  із діагнозом залізодефіцитна анемія. Який продукт харчування  першочергово Ви порекомендуєте  пацієнтці для вживання  ?    
+Печінку   
-	Квасолю   
-	Яблука    
-Лимони   
-Гречану кашу   

#Пацієнтку 49 р. доставлено  на ФАП  без свідомості. Шкіра суха, очні яблука м"які, шумне глибоке дихання Куссмауля ,  відчувається  запах ацетону з рота . Який  патологічний стан спостерігається  у пацієнтки?    
+гіперглікемічна кома     
-	печінкова кома   
-	уремічна кома    
-гіпоглікемічна кома    
-запаморочення    

#У пацієнтки  40 р., виникли інтенсивний  біль у  правому  підребер’ї, який  іррадіює в праве плече, лопатку, нудота, повторне блювання. Позитивні симптоми  Ортнера, Мерфі. Про яке захворювання свідчать дані ознаки?  
+гострий  холецистит    
-	ниркову кольку    
-	гострий  панкреатит    
-пенетрацію виразки    
-перфоративну виразку  

#Пацієнтка 30 р., скаржиться  на серцебиття,  неспокійний сон,  роздратованість, пітливість. Хворіє  приблизно півроку . Шкіра  волога, спостерігається  тремор кінцівок, збільшення щитоподібної залози І ст. Тони серця голосні ,  миготлива аритмія, пульс 100/хв, АТ – 140/80 мм рт ст. Для якого захворювання характерні дані ознаки ?    
+дифузне тиреотоксичне воло  	   
-	рак щитоподібної залози       
-	гіпотиреоз    
-ендемічне воло    
-тиреоїдит      

#Генетична схильність, надмірне вживання солі, атеросклероз, який призводить до ішемії нирок з виділенням риніну, призводить до такого захворювання:     
+Гіпертонічна хвороба    
-	Міокардит    
-	Ревматизм     
-Стенокардія     
-Інфаркт міокарду    

#У хворої на бронхіальну астму почався сухий кашель, виникла гостра нестача повітря, дихання утруднилось, видих здійснюється зі свистом і чути на віддалі. Які препарати використаєте   для надання невідкладної допомоги?     
+10 мл 2,4% розчину еуфіліну +10 мл 0,9% розчину хлориду натрію    
-	1 мл 0,05% розчину  строфантину  
-	1 мл 0,06% розчину корглікону  
-4 мл 1% розчину дибазолу  
-10 мл 40% розчину  глюкози  

#Пацієнтка 28 років, скаржиться на нездужання, головний біль, задишку , мутну сечу червонуватого кольору ,що з'явилися через 2 тижні після  перенесеної ангіни. Об’єктивно: Рs 88 за хв., напружений, ритмічний, АТ 170/95 мм рт. ст. Стан задовільний. Шкіра блідо-рожевого кольору, обличчя набрякле. Для якого захворювання характерні дані проблеми?  
+Гострого гломерулонефриту  
-	Гострого пієлонефриту  
-	Хронічного пієлонефриту  
-Сечокам'яної хвороби  
-Хронічного гломерулонефриту    

#У пацієнтки М., 43 років з  гіпертонічною хворобою  виник  сильний головний біль, запаморочення,  блювання,  мерехтіння "мушок " перед очима, АТ 195/100 мм рт ст. Який лікарський препарат  використаєте    для надання невідкладної допомоги ?    
+5 мл 25%розчину  магнію сульфату  
-	1мл 0,05% розчину строфантину  
-	1 мл 3% розчину преднізолону  
-1мл 1% розчину мезатону  
-1 мл 1% розчину димедролу  

#Вас викликали до пацієнтки , яка скаржиться на: гострий біль у ділянці серця   
	стискаючого характеру , який віддає в ліву  руку, триває понад 30 хвилин. Зі слів 
	пацієнтки: приймала нітрогліцерин  під язик тричі , але біль не проходив.  Яке 
	захворювання Ви запідозрите?  
+інфаркт міокарда    
-	серцеву астму    
-	набряк легенів    
-стенокардію  
-бронхіальну астму    

#У пацієнтки, яка хворіє цукровим діабетом виникли такі проблеми: відчуття  голоду	, тремтіння тіла, судоми, запаморочення. Це свідчить про:   
+гіпоглікемію    
-	гіперглікемію  
-	гіпертермію    
-гіпертензію  
-гіпотермію  

#До Вас звернулася жінка 28 років із проханням  вказати причину залізодефіцитної анемії: 
	+тривалі і значні  менструальні крововтрати    
-	дія іонізуючого випромінювання    
-	дія токсичних хімічних речовин      
-гемоліз еритроцитів  
-дефіцит вітаміну В12  

#Пацієнтка 39 років, скаржиться на зниження працездатності, слабкість. Спотворення 
	смаку (їсть крейду), появу „ заїдів“ у кутиках рота, підвищену ламкість нігтів, волосся. Вважає себе хворою протягом останнього року, коли появились розлади оваріально–менструального циклу.загальний аналіз крові: Н- 60 г/л, ер.-3.0*1012/л, к.п.- 0,7. Для якої анемії характерні дані ознаки?   
+залізодефіцитної    
-	гемолітичної  
-	гіпостатичної    
-постгемолітичної  
-мегалобластичної  

#На ФАП звернулась пацієнтка із скаргами на напад сильного головного болю, серцебиття, нудоту, блювання. Гіперемія шкіри обличчя, тремтіння всього тіла. Рs -100/хв., АТ – 240/120 мм рт. ст.,межі серця розширені, тони ослаблені, акцент ІІ тону над аортою. Вкажіть, яке ускладнення виникло.   
+гіпертензивний криз   
-	серцева астма  
-	інфаркт міокарду  
-судинна недостатність  
-інсульт   

#На ФАП звернулась пацієнтка із скаргами на  кашель із виділенням «іржавого» харкотиння, підвищення температури тіла до 390С, загальну слабкість. Шкіра суха, гаряча на дотик,ЧД -30/хв., над легенями справа- притуплений перкуторний звук, 
ослаблене везикулярне дихання, крепітація. Який попередній діагноз Ви поставите?  
+крупозна пневмонія   
-	гострий бронхіт  
-	сухий плеврит  
-туберкульоз легенів  
-бронхіальна астма   

#У  хворої, 50 років, раптово виник гострий біль у поперековій ділянці з правого боку, який іррадіює на  внутрішню поверхню стегна і в статеві органи, біль при сечовипусканні. Дані симптоми  характерні для:  
+Ниркової кольки    
-	Печінкової кольки    
-	Гострого апендициту    
-Гострого холециститу    
-Гострого панкреатиту    

#До ранніх симптомів туберкульозної інтоксикації відносяться такі симптоми:  
+Субфебрильна температура     
-	Болі в грудній клітці  
-	Задишка     
-Кровохаркання   
-Шум тертя плеври  

#В маніпуляційному кабінеті, після введення  цефтріаксону, жінка 30 років відчула себе погано: з'явилося почуття задухи, втратила свідомість, АТ 60/30 мл рт.ст.. Вкажіть, яке ускладнення виникло у пацієнтки ?    
+Анафілактичний шок    
-	Серцева астма  
-	Токсико-інфекційний шок    
-Кардіогенний шок    
-Непритомність  

#Хвора, 30 р., скаржиться на остуду, біль в поперековій ділянці тупого характеру, дизурічні явища, слабкість, головний біль. Об’єктивно: позитивний симптом Пастернацького. У сечі: лейкоцитурія, протеїнурія, бактеріурія. Для якого захворювання характерні ці проблеми?  
+Гострий пієлонефрит    
-	Гострий гломерулонефрит    
-	Хронічний пієлонефрит    
-Хронічний гломерулонефрит    
-Нирково-кам’яна хвороба    

#У чоловіка 62 років після фізичної праці виник стискаючий загрудинний біль з іррадіацією у ліву лопатку. Який із препаратів доцільніше призначити пацієнту?  
+Нітрогліцерин під язик    
-	Строфантин  
-	Кордіамін    
-Аспаркам  
-Дибазол  


#Пацієнт скаржиться на біль в грудній клітці зліва, який посилюється під час кашлю, дихання. Аускультативно: дихання ослаблене, шум тертя плеври. Який найбільш імовірний діагноз?  
+Сухий плеврит    
-	Сухий перикардит    
-	Ексудативний перикардит    
-Стенокардія     
-Ексудативний плеврит    

#У пацієнта зненацька виник приступ ядухи. Лікувався з приводу бронхіальної астми. Що потрібно використати в першу чергу для поліпшення стану пацієнта?  
+Аерозоль із сальбутамолом     
-	Содові інгаляції  
-	Дихальну гімнастику    
-Масаж грудної клітки    
-Киснева терапія    

#У пацієнта скарги на періодичні сезонні болі в епігастральній ділянці, які виникають через 3-4 години після приймання їжі. При якому захворюванні біль маю таку характеристику?  
+Виразкова хвороба 12-палої кишки    
-	Виразкова хвороба шлунка    
-	Дискінезія жовчних шляхів    
-Хронічний гепатит    
-Жовчно – кам’яна хвороба    

#Основний метод виявлення туберкульозу легень при масових обстеженнях?  
+Флюорографія    
-	Бронхографія     
-	Спірографія     
-Комп’ютерна томографія    
-Рентгеноскопія     

#Пацієнт скаржиться на кашель з виділенням гнійного харкотиння, особливо вранці, задишку, серцебиття. Хворіє протягом 30 років. Під час огляду кінцівок пальці рук у вигляді „ барабанних паличок “, нігті у вигляді „ годинникових скелець “. Для якого захворювання це характерно?  
+Бронхоектатична хвороба    
-	Рак легень    
-	Бронхіальна астма    
-Вогнищева пневмонія    
-Ексудативний плеврит    

#Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта  53 років, який  скаржиться на слабість, підвищення температури тіла до 39,2°С, кашель із виділенням іржавого харкотиння, болі в нижній частині грудної клітки справа, які посилюються при кашлі, задишку. Шкіра 
	обличчя гіперемійована, синюшність носогубного трикутника. Частота дихання 46 за хвилину: В легенях справа у підлопатковій ділянці: притуплений перкуторний звук, аускультативно дихання з бронхіальним відтінком вологі, дрібноміхурцеві хрипи. Ймовірний діагноз?   
+Крупозна пневмонія  
-	Трахеїт  
-	Вогнищева пневмонія  
-Бронхіт  
-Плеврит  

#Виберіть основний діагностичний симптом ексудативного плевриту.   
+Відсутність дихання  
-	Сухі свистячі хрипи  
-	Вологі дрібнопухирчасті хрипи  
-Шум тертя плеври  
-Посилене голосове тремтіння  

#У пацієнта Т. 58 років,  на фоні  гострого інфаркту  міокарду  виник  кашель з виділенням пінистого  харкотиння  рожевого кольору. Яке ускладнення на вашу думку розвинулось у пацієнта?     
+А   Набряк легень    
-	Бронхіальна астма  
-	Серцева астма  
-Набряк Квінке    
-Пневмонія  

Крок М.  Лікувальна справа
Дисципліни терапевтичного профілю (нервові та психічні хвороби, інфекційні хвороби, шкірні і венеричні хвороби, основи реабілітації, фізіотерапії, ЛФК та массажу)
	1
	До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт із скаргами на зниження чутливості у ділянці тильної поверхні великого пальця правої кисті, неможливість розігнути праву кисть та пальці. При огляді: м’язовий тонус та м’язова сила у правій руці знижені, обсяг рухів обмежений, сгинально-ліктьовий рефлекс зправа знижений.  При витягнутих вперед руках права кисть звисає. В анамнезі – травма правого передпліччя. Встановіть попередній діагноз:   
+Невропатія променевого нерву  
-	Невропатія ліктьового нерву    
-	Невропатія серединного нерву  
-Центральний параліч правої руки  
-Невропатія великогомілкового нерву  

#Хворий Н. 41 рік,  зловживає алкоголем близько семи років, останні роки похмеляється. На третій день після відміни алкоголю відчув страх, тривогу занепокоєння, почав бачити мух, павуків, які повзали по ньому, далі помітив, що у кімнаті з’явились кури, пацюки, маленькі чоловічки. Бігав, кричав, ховався. Орієнтація в собі збережена, в часі і просторі не орієнтований. Який  діагноз поставить фельдшер ФАПУ:  
+Алкогольний делірій  
-	Маніакально-депресивний психоз    
-	Старечий параноїд  
-Шизофренія   
-Епілептичний психоз  

#При об’єктивному обстеженні хворого на шкірі виявлено папулі і бляшки рожевого кольору, вкриті сріблястими лусочками. Феномени: “стеаринова пляма, “термінальна плівка”, “точкова кровотеча” - різко позитивні. Яке захворювання у хворого?  
+Псоріаз  
-	Червоний вовчак  
-	Червоний плоский лишай  
-Нейродерміт  
-Сифіліс  

#У хворого 20 років свіжий гострий передній гонорейний уретрит. Що треба зробити для підтвердження діагнозу?  
+Мазок із уретри  
-	Загальний аналіз сечі  
-	Загальний аналіз крові  
-Аналіз сечі по Зімницькому  
-Аналіз крові на гонокок  

#Пацієнтка Л., віком 45 років, направлена на фізіотерапевтичний кабінет на ультрафіолетове опромінювання. Діагноз: попереково-крижовий радикуліт. Вкажіть методику опромінювань:   
+Опромінення рефлексогенних зон  
-	Вплив на патологічне вогнище  
-	Опромінення полями  
-Фракційне опромінення  
-Загальне опромінення  

#Пацієнт О., віком 34 роки, знаходиться на лікування в терапевтичному відділення з 
	діагнозом: хронічний бронхіт. Які вправи найефективніші в разі захворювання органів 
	дихання?  
+Дихальні  
-	На розтягування  
-	На рівновагу  
-Корегуючі  
-Рефлекторні  

#Хворий 70 років після прийому гарячої ванни втратив свідомість на декілька хвилин, відчув слабкість у правій руці, була порушена мова. Через 3 години стан нормалізувався. Це:  
+Минуще порушення мозкового кровообігу  
-	Ішемічний інсульт  
-	Крововилив у мозок  
-Інфаркт мозку  
-Вегетативний криз  

#Хворий 46 років, потрапив в ДТП. При огляді: не рухомий на питання не відповідає на ін’єкції не реагує. Обличчя бліде з синюшним відтінком, зіниці не реагують на світло. Тіло вкрито холодним потом. Рs- 54/хв, мимовільне сечовипускання. Визначте стан пацієнта?   
+Кома  
-	Оглушення  
-	Сопор  
-Астенія  
-Ступор  

#До фельдшера здоровпункту підприємства звернулась жінка А., 45 років, зі скаргами на 
	кашель з виділенням невеликої кількості слизисто-гнійного харкотиння, підвищення 	температури тіла до 37,80С, загальну слабкість. Хворіє протягом 4 днів. Захворювання пов’язує з переохолодженням. Перкуторно - ясний легеневий звук, аускультативно  -  
	вологі хрипи у нижніх відділах лівої легені. Рентгенологічно - ділянки затемнення легеневої тканини діаметром 1-2 см у нижній частці лівої легені. Найімовірніший діагноз:  	 
+Гостра негоспітальна пневмонія  
-	Гостра госпітальна пневмонія  
-	Гострий бронхіт  
-Хронічний бронхіт  
-Бронхоектатична хвороба  

#Ви фельдшер ФАПу. До Вас звернувся чоловік  М.,  65 років, зі скаргами на розлади уваги, зниження пам?яті, поганий сон, схильність до гніву, дратівливість. Холестерин крові – 8,8 ммоль/л. Поставте найімовірніший діагноз:   
+Атеросклероз судин головного мозку  
-	Стенокардія  
-	Кардіосклероз  
-Нейроциркуляторна дистонія  
-Кардіопатія  

#Ви працюєте фельдшером ФАПу, на прийом звернувся хворий зі скаргами на: підвищену t0 тіла до  380С, прогресуючу втрату ваги тіла, профузний нічний піт протягом трьох місяців. При огляді: збільшення лімфатичних вузлів на шиї, у ліктьових згинах, під руками більше 1 см. в діаметрі. Діагноз?  
+ВІЛ-інфекція  
-	Чума  
-	Грип  
-Бешиха  
-ХТІ  

#До фельдшера ФАПу звернувся потерпілий Д. 30 років, якого 20 хвилин тому вкусив невідомий собака. Під час огляду: в ділянці правого ліктя є декілька ран з нерівними 
	краями, незначна кровотеча. Дії фельдшера ФАПу:  
+Промити рани мильним розчином, скерувати хворого до травматологічного пункту  
-	Промити рану розчином фурациліну  
-	Накласти суху асептичну пов‘язку  
-Ввести кровоспинні засоби  
-Прикласти серветку з розчином гідрокарбонату натрію  

#Тактика  фельдшера  при  виявленні в хворого  епілептичного  статусу:  
+Надати  невідкладну  догоспітальну  допомогу і організувати негайну госпіталізацію  в  реанімаційне відділення  
-	Запобігти  прикушування  язика  і  створити  умови  для   сну.       
-	Ввести  седуксен  в/м  і  порекомендувати  викликати  епілептолога  
-Виписати  направлення  в  поліклініку  до  психіатра  
-Госпіталізація  протипоказана  

#До фельдшера ФАПу  звернувся хворий, 24 років, із скаргами на висипку , яка з’явилися через три тижні після статевого контакту. Об’єктивно: на шкірі тіла статевого члена наявна ерозія червоного кольору, з блискучою поверхнею, ущільнена в основі і 
	безболісна при пальпації. Паховий лімфовузол зправа збільшений і безболісний. Який найбільш імовірний діагноз?   
+Сифіліс  
-	Трихомоніаз  
-	Гонококова інфекція   
-Короста   
-Хламідіоз   

#До фельдшера ФАПу  звернулася хвора, 38 років, яка скаржиться на висипку і свербіж в ділянці висипки. Висипка з’явилася після прання порошком “Лотос”. Об’єктивно: на шкірі верхніх кінцівок,грудей наявна рясна, червоного кольору папульозна висипка. Який найбільш імовірний діагноз?   
+Алергійний контактний дерматит  
-	Псоріаз  
-	Екзема  
-Короста   
-Різнокольоровий лишай   

#До фельдшера ФАПу звернувся хворий із скаргами на болі в поперековому відділі хребта, порушення ходи. При обстеженні виявлено позитивний симптом Нері, Ласега, болючість  парахребцевих точок у поперековому відділі хребта, анталгічний сколіоз. Який найбільш імовірний діагноз?   
+Попереково-крижовий радикуліт  
-	Ниркова коліка   
-	Пахова кила   
-Печінкова  коліка   
-Виразкова хвороба   

#До фельдшера  ФАПу  звернулася хвора із скаргами на підвищену подразливість, поганий сон,зниження працездатності, пам’яті, апетиту,відчуття тривоги. Захворюваня пов’язує з психічною травмою.Який найбільш імовірний діагноз?  
+Неврастенія   
-	Епілепсія   
-	Біполярний психоз   
-Хвороба Альцгеймера   
-Істерія   

#Пацієнт К., віком 46 років, знаходиться на реабілітації в сімейній амбулаторії з діагнозом: гіпертонічна хвороба ІІ ст.. Призначена гальванізація. Вкажіть методику відпуску процедури:  
+Гальванічний комір за Щербаком  
-	Інтраназальна методика   
-	Загальна гальванізація за Вермелем  
-Чотирьохкамерна гальванічна ванна  
-Півмаска Бергоньє  

#Пацієнт А., віком 40 років, знаходиться на лікуванні в реабілітаційному відділенні з діагнозом: деформуючий артроз фалангів пальців лівої стопи. Призначена ультразвукова терапія. Яка методика застосовується при озвучуванні дрібних суглобів?  
+Підводна лабільна  
-	Контактна лабільна  
-	Контактна стабільна   
-Дистанційна стабільна  
-Висхідна методика  

#Фельдшер прийшовна виклик до дитини.Скарги на напади кашлю,які складаються з серії видихальних кашльових поштовхів, відокремлених репризами. На добу повторюються до 10 разів. Який попередній діагноз ви можете поставить?  
+Коклюш.  
-	Гострий бронхіт.  
-	Пневмонія.  
-Гострий ларингіт.  
-Бронхіальна астма.  

#До фельдшера ФАПу звернулася  жінка 28 років зі скаргами на появу не болючої ерозії в ділянці зовнішніх статевих органів до 1 см в діаметрі, збільшений у паху щільний не болючий  лімфовузол. Яке захворювання слід запідозрити?  
+Сифіліс  
-	Екзема  
-	Імпетиго  
-Дерматит  
-Еритема  

#До фельдшера ФАПу звернулася жінка Щ. 25 років, зі скаргами на висипи у ділянці шкіри тулуба,  у вигляді невеликих плям неправильної форми діаметром від 0,5 до 2 см., блідо-рожевого кольору, які не  підвищуються над рівнем шкіри, є в наявності супровідний лімфаденіт. Позитивна RW. Яке захворювання слід запідозрити?  
+Вторинний сифіліс  
-	Екзема  
-	Пізній сифіліс  
-Дерматит  
-Первинний сифіліс  

#При яких захворюваннях використання ультразвукової терапії протипоказано?    
+Порушення мозкового кровообігу  
-	Остеохондроз  
-	Контрактура Дюпюітрена  
-Радикуліт  
-Травма колінного суглоба  

#У пацієнта діагноз: Гострий риніт. Призначено: УВЧ – терапія. На якій відстані 
	розташувати електроди у відповідності до тіла пацієнта?  
+0,5 см  
-	2 см  
-	6 см  
-4 см  
-10 см  

#На ІІІ етапі реабілітації пацієнтові з діагнозом  Хронічний поліартрит. Призначено: радонові ванни. Скільки хвилин вона триває?   
+10 – 15 хв.  
-	5 хв.  
-	3 – 7хв.  
-20 – 25хв.  
-30 хв.  

#До фельдшера звернувся чоловік 60р. зі скаргами на загальну скованість, 
	загальмованість рухів, тремтіння правої руки. При огляді: заг. стан задовільний. Обличчя гіпомімічне, мова монотонна, хода уповільнена, дрібними кроками, тремор правої кості. Найбільш імовірний діагноз:  
+Паркінсонізм  
-	Розсіяний склероз  
-	Міастенія  
-Поліневропатія  
-Пухлина спинного мозку  

#В яке відділення треба госпіталізувати хворого в епілептичному статусі?  
+Реанімаційне  
-	Неврологічне  
-	Психіатричне  
-Травматологічне  
-Терапевтичне  

#Фельдшер ФАПу діагностував у пацієнта на фоні алкогольного абстинентного синдрому 
	алкогольний делірій. Яку суміш він повинен приготувати пацієнту для перорального 
	вживання?   
+0,4 г фенобарбіталу і 150 мл горілки  
-	0,1 г фенобарбіталу і 150 мл горілки  
-	0,1 г фенобарбіталу і 150 мл етилового спирту  
-10 крапель нашатирного спирту і 50 мл води  
-10 крапель нашатирного спирту і 50 мл горілки  

#Пацієнт К., 45 років знаходиться на лікуванні у фізкабінеті з проводу лівобічного 	хронічного гаймориту. Він отримує мікрохвильову терапію. Після 3 процедур  у нього з’явився біль у ділянці гайморової пазухи, підвищилась температура до 37,70С. вкажіть тактику фельдшера.  
+Припинити процедуру, направити пацієнта до лікаря  
-	Відпустити процедуру  
-	Відпустити іншу фізіопроцедуру  
-Зробити перерву в лікуванні  
-Зменшити дозу  

#Пацієнтка П. віком 25 років лікується в фізіотерапевтичному кабінеті. Їй призначено 
інтранозальний  електрофорез. Вкажіть яку силу струму необхідно застосував ати під час відпуску процедур?  
+Від 0,3-0,5 мА до 2-3 мА  
-	Від 4-5 мА до 6-7 мА  
-	Від 8-9 мА до 9-10 мА  
-Від 10-11 мА до 12-13 мА  
-Від 14-15 мА до 16-20 мА  

#Пацієнт Л., віком 45 років направлений в фізіотерапевтичний кабінет з діагнозом 
	хронічний артрит правого колінного суглоба. Йому призначено УВЧ терапія за допомогою апарату “УВЧ-66”. Вкажіть за якою методикою під час конденсаторні  пластини під час відпуску процедур.  
+Поперечна на відстані 6см.  
-	Поперечна на відстані 8см.  
-	Поздовжньо на відстані 10см.  
-Застосувати одну електродну методику на відстані 5 см.  
-Поперечно,  одну конденсаторну пластину на відстані 5см., другу на відстані 10см.  

#В какие сроки фельдшеру здравпункта необходимо привлечь к обследованию и лечению лиц, которые контактировали с больными чесоткой?  
+3 дня  
-	10 дней   
-	15 дней  
-20 дней  
-1 месяц  

#Какой документ должен заполнить фельдшер ФАПа при выявлении больного 
	венерической болезнью?  
+089/у  
-	003/y   
-	065/y  
-058/y  
-025/y  

#К фельдшеру ФАПа обратилась больная С., 56 лет, болеет около года. На коже груди, живота, бёдер имеются напряженные и вялые пузыри, эрозии  с  геморагическим 
	отделяемым. Состояние больной тяжёлое. Положительный симптом Никольского. В 
	мазке-отпечатке с эрозии обнаружены клетки Тцанка. О каком заболевании должен подумать фельдшер?  
+Вульгарная пузырчатка  
-	Дерматит Дюринга  
-	Герпес простой  
-Многоформная экссудативная эритема  
-Псориаз  

#Какие рекомендации даст фельдшер здравпункта родственникам больного сифилисом по обеззараживанию домашних предметов обихода?  
+Кипячение и высушивание  
-	Охлаждение до 00С  
-	Охлаждение до 150С  
-Охлаждение до 700С  
-Охлаждение до 350С  

#На ФАП обратился больной с жалобами на обильный жидкий стул типа рисового отвара, многократную рвоту, сильную слабость, температуру 35,2о-. О каком заболевании следует думать?  
+холера  
-	дизентерия  
-	брюшной тиф  
-ботулизм  
-иерсиниоз  

#В физиотерапевтический кабинет здравпункта обратился пациент 42 лет по поводу пояснично-крестцового радикулита. Назначен электрофорез с анальгином. Во время проведения процедуры пациент стал ощущать жжение. Какие действия фельдшера?  
+Уменьшить силу тока  
-	Проверить исправность аппарата  
-	Продолжить процедуру согласно назначению  
-Выключить аппарат  
-Направить пациента к врачу  

#Пациенту 35 лет после операции по поводу аппендицита назначено УФ облучение на послеоперационную область. В чем состоит саногенное действие УФО?  
+Бактерицидное действие  
-	Уменьшение боли  
-	Рассасывание  
-Усиление потоотделения  
-Улучшение трофических процессов  

#Фельдшер ФАПа выявил у пациента сыпь на коленных суставах, похожую на 
	псориатическую. Что он должен сделать для подтверждения диагноза: псориаз?  
+Произвести псориатическую триаду  
-	Взять кровь на общий анализ  
-	Взять кал на энтеробиоз  
-Сделать ЭКГ  
-Взять соскоб сыпи на бактериологическое исследование  

#К фельдшеру ФАПа обратился пациент, у которого появилось затруднение 
	мочеиспускания и гнойные выделения из уретры. 10 дней назад была случайная 
	половая связь. Какое обязательное исследование должен произвести фельдшер?  
+Мазок из уретры на гонорею, трихомониаз, хламидиоз  
-	Мазок из наружного слухового прохода на -L  
-	Забор крови на стерильность  
-Общий анализ крови  
-Кал на яйцеглист   

#К фельдшеру обратился пациент, у которого на боковых поверхностях туловища появилась бледнорозовая пятнистая сыпь без субъективных ощущений. Со слов пациента в течении 8 месяцев несколько раз появлялась подобная сыпь, но ранее была 
	ярче. При осмотре на половом члене имеется белесоватый рубец длиной до 0,5 см, ранее на этом месте была язва, которая не беспокоила и зажила самостоятельно. Какое обследование необходимо произвести фельдшеру?  
+Кровь на серологическое обследование  
-	Общий анализ крови  
-	Кровь на стерильность  
-Общий анализ мочи  
-Копрограмму  

#До фельдшера ФАПу  звернувся хворий 30 років зі скаргами на появу на статевому члені безболісної виразки. 4 тижні тому чоловік мав випадковий статевий контакт. Об’єктивно: на голівці статевого члену ерозія округлої, блюдцеподібної форми, з гладеньким блискучим червоним дном. У паху збільшений щільний неболючий лімфовузол. Фельдшер сформулював попередній діагноз:   
+Первинний сифіліс  
-	Генітальний герпес  
-	Вторинний сифіліс  
-Баланопостит  
-Фімоз  

#Хворий 34 років звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на висип в ділянці правої гомілки, свербіж, паління, мокнення, біль. Захворів тиждень тому, коли після травми правої гомілки в середній третині з’явився осередок ураження розміром з долоню. Межі ураження чіткі, візуально – гіперемія, везикуло– пустульозні елементи по периферії осередка ураження. Фельдшер запідозрив:  
+Екзему  
-	Кропив’янку  
-	Атропічний дерматит  
-Токсикодермію  
-Нейродерміт  

#Хворий 30 років звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на висип та свербіж шкіри ступнів. Хворіє 3 роки. Об’єктивно: в області шкіри підошов спостерігаються групи пухирців, схожих на розварені “сагові зерна”, а також ерозії з обривками мацерованого епідермісу по периферії вогнищ. В міжпальцевих складках обох ступнів видно тріщини, ерозії. Фельдшер встановив попередній діагноз:  
+Епідермофітія ступнів  
-	Псоріаз  
-	Вторинний сифіліс  
-Руброфітія ступнів  
-Контактний дерматит  

#До фельдшера ФАПу звернувся хворий 30 років зі скаргами на свербіж шкіри, що 
	підсилюється ввечері. Хворіє 1,5 місяця. Об’єктивно: на шкірі міжпальцевих складок кистей, згинальних поверхнях кінцівок, животі, стегнах, сідницях спостерігається висип, що складається з парних папул, вкритих кров’янистими кірочками, лінійні розчухи. Фельдшер запідозрив:  
+Коросту  
-	Екзему  
-	Атопічний дерматит  
-Токсикодермію  
-Нейродерміт  

#Фельдшер ФАПу відпускає процедуру електрофорезу з 5\% розчином йодиду калію (KJ) апаратом “Поток –1” пацієнту з хронічним бронхітом. Вкажіть вид струму:  
+Постійний струм малої сили низької напруги  
-	Імпульсивний низькочастотний струм  
-	Синусоїдальний імпульсивний струм  
-Напівсинусоїдальний імпульсивний струм  
-Хвильові струми  

#До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт зі скаргами на різкий приступоподібний біль стріляючого характеру в ділянці верхньої щелепи зліва. Приступи виникають при розмові, жуванні, чищенні зубів. Патологію якого черепного нерва виявить фельдшер при обстеженні:  
+Трійчастого  
-	Лицевого  
-	Язико-глоткового  
-Під’язикового  
-Окорухового  

#Фельдшера ШД викликали до пацієнта, який зловживає алкоголем. Пацієнт збуджений, заявляє, що в кімнаті багато мишей і пацюків, не орієнтується в просторі та часі. Для надання невідкладної допомоги при цьому стані фельдшер застосує:  
+Аміназін  
-	Фуросемід  
-	Дібазол  
-Валідол  
-Пірацитам  

#Після внутрішньом’язового введення магнію сульфату судоми у пацієнта з епілептичним статусом не припинилися, свідомість не відновилась. Який препарат застосує фельдшер для подальшого надання допомоги:  
+Сибазон  
-	Імізин  
-	Сиднокарб  
-Аміналон  
-Еуфілін  

#Фельдшер ФАПу при огляді хворого 32 років виявив у нього гарячку, тривалий пронос (протягом 5 тижнів), пітливість, герпетичне ураження порожнини роту. Периферійні лімфовузли збільшені, рухомі, неболючі. Втрата маси тіла перевищує 10\%. Хворий – ін’єційний наркоман. Який збудник міг викликати цей стан:  
+Вірус імунодефіциту людини  
-	Шигели  
-	Малярійний плазмодій  
-Лептоспіри  
-Сальмонели  

#До фельдшера ФАПу звернувся хворий 30 років зі скаргами на підвищення температури тіла, слабкість, багаторазове блювання, часті (до10 разів на добу) рясні випорожнення зеленуватого кольору. З анамнезу – напередодні вживав сирі яйця. Вкажіть найбільш йомовірний діагноз  
+Сальмонельоз  
-	Шигельоз  
-	Ботулізм  
-Лептоспіроз  
-Холера  

#Хворий 25 років скаржиться на біль у попереково-крижовій ділянці, який з’явився після падіння на спину. Об`єктивно: позитивний симптом Ласега і Нері з правого боку, відсутність ахіллового рефлексу з правого боку. Яке захворювання передбачить фельдшер ФАПу після огляду хворого?  
+Попереково-крижовий радікуліт  
-	Мієліт  
-	Оперезуючий герпес  
-Грижа диску  
-Діабетична полінейропатія  

#Хлопчик 2 років госпіталізований фельдшером ФАПу до неврологічне відділення на 2-й день хвороби. Захворів гостро: остуда,гіпертермія, неодноразове блювання, висип; на шкірі обличчя, живота, рук. Через добу дитина знепритомніла, голова відведена назад, ригідність м’язів потилиці, симптом Керніга, судоми. Яке дослідження, на Вашу думку, підтвердить діагноз фельдшера?  
+Спинномозкова пункція  
-	Рентгенографія хребта  
-	Мієлографія  
-Ультразвукова доплерографія  
-Ехоенцефалографія  

#До фельдшера ФАПу звернулась жінка зі скаргами на сверблячку шкіри, що посилюється вночі, появу висипки. Об`єктивно: папули і везикули у міжпальцевих складках кистей, животі, стегнах, молочних залозах; гнійні кірочки на ліктях. Фельдшер визначив, що такі симптоми імовірні для:  
+Корости  
-	Екземи  
-	Атопічного дерматиту  
-Нейродерміту  
-Кропив`янки  

#До фельдшера ФАПу звернулась жінка зі скаргами на відчуття жару, свербіж і болісність у ділянці промежини та значні гнійні виділення. Об`єктивно: набряк слизової піхви, оксамитове забарвлення, місяцями кровить, гіперемія соромітних губ, мацерація і гіперемія шкіри внутрішньої поверхні стегон. Фельдшер, оглядаючи жінку, припустив, що у неї:  
+Гонорея  
-	Трихомоніаз  
-	Урогенітальний мікоплазмоз  
-Хламідіоз  
-Гарднерельоз  

#До фельдшера здоровпункту звернулась жінка 30 років зі скаргами на загальне 
	нездужання, гарячку, біль в паху. Об`єктивно: збільшення пахвинних лімфатичних вузлів; на тлі  значної еритеми і набряку геніталій  визначаються згруповані везикули, тріщини. Яке захворювання може передбачити фельдшер у визначенні діагнозу?  
+Генітальний герпес  
-	Алергічний дерматит  
-	Контагіозний молюск  
-Токсикодермія  
-Гострокінцеві кондиломи  

#Пацієнт, який поранив ногу  під час роботи на земельній ділянці, через 10 діб відчув тягнучий біль, сіпання в ділянці рани, фибрилярні посмикування прилеглих м`язів. 	Фельдшер ФАПу, до якого звернувся пацієнт, при обстеженні виявляє симптоми:  
+Тризм, сардонічна посмішка, опістотонус   
-	Гідрофобія  
-	Агресія  
-Симптом Філатова-Бельського- Копліка  
-Симптоми  Керніга, Брудзинського,судоми  

#Після огляду та додаткового обстеження пацієнтки 28 років лікар визначив вогнищеву пневмонію і призначив комплексне лікування. Фельдшер ФАПу за призначенням лікаря проводить процедуру УВЧ – терапії. За допомогою якого пристрою він визначить наявність електричного поля під час процедури?  
+Неонова лампочка  
-	Окуляри картонні  
-	Біодозиметр  
-Процедурний годинник  
-Електроди з проводами  

#Хворий лежить у ліжку, не торкаючись головою подушки. Як називається цей симптом кататонічних розладів?  
+симптом повітряної подушки  
-	стереотипні рухи  
-	застигання у химерній позі  
-ехопраксія  
-ступор  

#Хворий звернувся до фельдшера здоровпункту зі скаргами на “асиметрію лиця”. Хворіє 3 дні. Своє захворювання пов’язує з простудою. Який діагноз поставить фельдшер?  
+неврит лицевого нерва  
-	неврит плечового нерва  
-	геміплегія  
-інсульт  
-неврит трійчастого нерва  

#До фельдшера швидкої допомоги доставили хворого з вулиці. Анамнез невідомий. При огляді шкірні покриви багрового кольору з синюшним відтінком, свідомість відсутня, лівий кут рота опущений, ліві кінцівки нерухомі. Дихання шумне, АТ- 195/110 мм рт.ст. Ваш діагноз?  
+геморагічний інсульт  
-	менінгіт  
-	кома гіпоглікемічна  
-травма голови  
-гіпертонічний криз  

#Фельдшера викликали додому до хворого 28 років, який при стрибанні з моста у воду пошкодив голову об дно річки. Свідомість відсутня, блідий, блює, з вух виділяється кров і ліквор. Ваш діагноз?  
+перелом основи черепа  
-	струс головного мозку  
-	забій хребта  
-субарахноїдальна гематома  
-перелом склепіння черепа  

#Хворого ввечері і вночі турбував сильний свербіж, який супроводжувався появою на шкірі тулуба, шиї, стегон множинних уртикарних висипань. Напередодні хворий вживав у їжу м’ясні консерви. Вранці висипки вже не було. Для якого захворювання характерні вищеперераховані симптоми:  
+кропив’янка  
-	екзема  
-	дерматит  
-атопічний дерматит  
-себорейний дерматит  

#У хворого 32 років на слизовій оболонці рота множинні болючі ерозії, які не гояться під впливом місцевої терапії впродовж 2 місяців. Про яке захворювання свідчать дані симптоми:  
+міхурник  
-	червоний плоский лишай  
-	кандидоз  
-герпетиформний дерматит  
-імпетиго  

#Хвора, 24 роки, скаржиться на біль по ходу 6-7-го ребер, зліва. У цій ділянці на тлі невеликої еритеми групами розміщені везикули. Для якого захворювання характерні дані симптоми:  
+оперізуючий лишай  
-	екзема  
-	імпетіго  
-дерматит  
-герпетиформний дерматит  

#У дитини на обличчі блискучі із пупкоподібним втягненням вузлики тілесного кольору. Суб’єктивні відчуття відсутні. Про яку хворобу свідчать дані симптоми:  
+контагіозний молюск  
-	імпетіго  
-	псоріаз  
-червоний плоский лишай  
-простий герпес  

#У 2 – річної дитини висипання локалізуються на кистях, долонях і підошвах у вигляді червоних набряклих вузликів. Висипання супроводжуються сильним свербіжем, який посилюється у вечері і вночі. Про яку хворобу можна подумати:  
+коросту  
-	екзему  
-	дерматит  
-червоний плоский лишай  
-псоріаз  

#У хворого розвинувся гострий ангіоневротичний набряк гортані, внаслідок введення пеніциліну при лікуванні пневмонії на дому. Який препарат повинен ввести фельдшер швидкої допомоги негайно:  
+адреналін  
-	но-шпу  
-	папаверин  
-індометацин  
-анальгін  

#Хворому Г. 40 років. Діагноз – ревматоїдний артрит. Призначено ультразвукову терапію. За допомогою якого пристрою проводять дану процедуру?  
+випромінювача  
-	конденсаторних пластин  
-	електрода  
-рефлектора  
-індуктора  

#У хворого С., 25 років, діагноз – гострий бронхіт. Він звернувся у фізіотерапевтичний кабінет на ультрафіолетове опромінення. Перед процедурами йому необхідно визначити біодозу. Який критерій лежить в основі визначення біодози?  
+час опромінення  
-	відстань від джерела опромінення  
-	інтенсивність опромінення  
-стан пацієнта  
-потужність лампи  

#У хворого А., 35 р., діагноз – вегетосудинна дистонія. Призначено електросон. Які 
	відчуття виникають у пацієнта під електродами під час електросну?  
+слабе поколювання  
-	печіння  
-	тепло  
-виражена вібрація  
-жодного   

#Хвора З., 20 років, знаходиться  на лікуванні з приводу гострого лівостороннього отиту. Їй призначили УВЧ-терапію на ділянку лівого вуха. За допомогою чого можна перевірити 
	наявність електричного поля під час проведення процедури УВЧ-терапії:  
+неонової  лампи  
-	сантиметрової стрічки  
-	термометра  
-процедурного годинника  
-не потрібно перевіряти  

#Хворий на вірусний гепатит поскаржився на погіршення стану, сонливість удень та безсоння вночі, появу тремору рук та блювання. Це свідчить про розвиток:  
+Печінкової коми  
-	Інфаркту міокарда  
-	Пневмонії  
-Панкреатиту  
-Анафілактичного шоку  

#У пацієнта А., 32 років на тлі гіперемованої шкіри в ділянці вусів дрібні гноячки, жовті кірки, свербіж, збільшені підщелепні лімфатичні вузли. Яку патологію варто запідозрити?  
+Сикоз  
-	Герпес простий  
-	Кандидоз   
-Трихофітію   
-Туберкульоз шкіри  

#У пацієнтки С., 47 років на шкірі VІ міжреберного проміжку на тлі гіперемії і інфільтрації виявлено згруповані міхурці з геморагічним вмістом, які розміщені лінійно. Суб’єктивно: біль в ділянці ураження, температура тіла 38,20С. Яка найбільш вірогідна патологія, що зумовлює таку картину  
+Оперізувальний герпес  
-	Піодермія   
-	Бешиха   
-Простий герпес  
-Алергічний дерматит  

#До фельдшера ФАПу звернувся хворий Р. з діагнозом “Деформуючий артрозо - артрит правого колінного суглоба”, якому призначено УВЧ – терапію та медикаментозний електрофорез.  Яка послідовність процедур?  
+Спочатку УВЧ – терапію, потім електрофорез  
-	Спочатку електрофорез, потім УВЧ -терапію  
-	Не має значення  
-Процедури проводити окремими курсами лікування  
-Ці процедури не можна поєднувати взагалі  

#До фельдшера ФАПу прийшов хворий на процедуру магнітотерапії з приводу виразкової хвороби шлунку, направлення видано лікарем три тижні тому. Ваші дії?  
+Відправити  до лікаря - фізіотерапевта  
-	Відпустити процедуру магнітотерапії по направленню  
-	Змінити параметри процедури магнітотерапії і відпустити процедуру  
-Призначити іншу фізіотерапевтичну процедуру  
-Відмінити процедуру і відправити хворого додому  

#Оцініть, як фельдшер ФАПу, хворим з яким діагнозом протипоказане санаторно –курортне лікування:  
+Хронічний лейкоз  
-	Хронічний гастрит  
-	Виразкова хвороба шлунку  
-Ішемічна хвороба серця  
-Обструктивний бронхіт  

#Фельдшер прибув на виклик до хворого В., 20 років, у якого після сну запаморочилась 
	голова, з’явилися нудота й блювання, заніміли права рука і нога Які першочергові дії фельдшера по наданню невідкладної допомоги хворому?   
+Обережно покласти хворого в ліжко, забезпечити спокій   
-	Ввести кровозупинні засоби  
-	Ввести діуретики  
-Виміряти артеріальний тиск  
-Викликати лікаря  

#Хвора Н., 40 років, на прийомі у фельдшера раптово втратила свідомість, упала. З’явились топічні, а потім клонічні судоми. Із рота виділяється піна з розовим відтінком. Відмічено мимовільне сечовиділення.  Яку невідкладну допомогу необхідно надати хворій?   
+Притримати хвору за голову і кінцівки, повернути голову набік   
-	Ввести магнію сульфат  
-	Викликати лікаря  
-Виміряти артеріальний тиск  
-Ввести серцеві засоби  

#До фельдшера ФАПу звернулась дружина хворого 40 років,який під час підняття важкої 
	шафи відчув раптовий сильний головний біль,що супроводжувався повторним  
блюванням. Свідомість не втрачав. Під час огляду виявлені ригідність м’язів потилиці, 
симптом Керніга з обох боків. Парезів, паралічів та порушень чутливості немає, сухожилкові рефлекси на руках і ногах рівномірно знижені АТ- 150/90 мм рт.ст. Яка найбільш вірогідна патологія зумовила таку клінічну картину?  
+Субарахноїдальний крововилив  
-	Ішемічний інсульт  
-	Минуще порушення мозкового кровообігу  
-Гіпертонічний  криз  
-Субдуральна гематома  

#Фельдшера швидкої медичної допомоги викликали до хворого 26 років з негоспітальною пневмонією. Хворий не зловживає алкоголем, ретельно виконує призначення сімейного лікаря. До вечора другого дня захворювання настали порушення свідомості: хворий не 
	розумів,де знаходиться,чув голоси загрозливого характеру,благав про допомогу, не впізнавав навколишніх, бігав по кімнаті, намагався вискочити на підвіконня. Фельдшер ШМД встановив попередній діагноз: ,, Соматогенний психоз на фоні пневмонії “ Які препарати необхідно застосувати для невідкладної допомоги хворому?  
+Транквілізатори  
-	Нейролептики  
-	Антидепресанти  
-Аналептики  
-Анальгетики  

#До фельдшера здоровпункту спиртокомбінату звернулась працівниця цеху медичних препаратів зі скаргами на набряк обличчя, піднебіння, глотки, утруднене дихання. Свій стан пов’язує з вживанням апельсинів під час обіду. Яку невідкладну долікарську допомогу повинен надати фельдшер при такому критичному стані як набряк Квінке?  
+Ввести внутрішньовенно: преднізолон або дексаметазон, дегідратуючі, еуфілін, 
	тіосульфат натрію  
-	Ввести врутрішньовенно: димедрол, дегідратуючі, еуфілін, тіосульфат натрію  
-	Ввести врутрішньовенно: дегідратуючі, еуфілін, преднізолон або дексаметазон   
-Ввести врутрішньовенно: дегідратуючі, еуфілін, тіосульфат натрію, супрастин   
-Ввести врутрішньовенно:преднізолон або дексаметазон, дегідратуючі, тіосульфат 
	натрію.   

#Хворий В., 30 років, звернувся до фельдшера ФАПу зi скаргами на слабкість, знижений апетиту, шкірну сверблячку. Захворювання почалося з  болю у суглобах, загального нездужання, погіршення апетиту підвищення температури. Через 3 дні з'явилась нудота, двічі блювання, зник апетит. На 6-й день хвороби стемніла сеча, знебарвився кал, з'явилася сверблячка, жовтяниця склер i шкіри. При огляді хворого: температура 37,20-, жовтяниця склер i шкіри. Пульс-72/хв. АТ- 100/60 мм рт.ст. Печінка щільна, болюча, збільшена. Вкажіть  діагноз.  
+Вірусний гепатит Е,   
-	Лептоспіроз, жовтянична форма  
-	Харчова токсикоінфекція  
-Загострення хронічного холециститу  
-Вірусний гепатит В  

#Хворий, 75 рокiв викликав фельдшера ФАПу. Захворiв гостро, температура за добу підвищилась до 39,70-. Турбували головний бiль, сухий болісний кашель. 
	Об'єктивно: t- 38,40-, пульс 90/хв., АТ- 110/60 мм рт.ст., подих через ніс утруднений, гiперемiя задньої стінки ротоглотки, в легенях жорсткий подих Живiт безболiсний, печiнка селезiнка не збiльшенi. В анамнезi - висипний тиф 42 роки тому.  Вкажiть дiагноз.  
+Грип  
-	Черевний тиф  
-	Хвороба Брилля  
-Вiрусний гепатит, до жовтяничний період  
-Висипний тиф  

#Після пологів у хворої розвинулись: звисаюча стопа, гіпотрофія та гіпотонія м’язів передньє-зовнішньої поверхні гомілки, порушення поверхневих видів чутливості на зовнішній поверхні гомілки і тильній поверхні стопи. Ураження якого нерва можна запідозрити?  
+Малогомілковий нерв  
-	Великогомілковий нерв  
-	Крижове сплетіння  
-Стегновий нерв  
-Сідничний нерв  

#У хворого виник пекучий біль у кисті, яка стала набряклою та синюшною, ділянка підвищення першого пальця гіпотрофічна, неможливе протиставлення першого пальця 
	решті. Ураження якого нерва можна запідозрити?  
+Серединний нерв  
-	Ліктьовий нерв  
-	Променевий нерв  
-Плечове сплетіння  
-Шийне сплетіння  

#Студентка медичного інституту 23 років, з роки тому знаходилась у психіатричній лікарні в зв’язку з депресією. При поступленні (в період сесії) відмічається підвищений настрій, хвора постійно співає, декламує вірші, багато їсть, мало спить. Після одужання про свій стан пам’ятає приблизно та критично ставиться до нього. Який попередній діагноз можна запідозрити?  
+Маніакально-депресивний психоз  
-	Шизофренія  
-	Істеричний психоз  
-Невростенія  
-Невроз нав’язливих станів  

#У хворого скарги на біль та печіння по ходу 6–7 ребер зліва. Об’єктивно: однобічно на тлі незначної еритеми групами розміщені пухирці з серозним та серозно-геморагічним 
	вмістом. Про яку хворобу слід подумати?  
+Оперізуючий герпес  
-	Імпетиго  
-	Дерматит  
-Екзема  
-Кандидоз  

#У хворого на статевому члені неболюча ерозія. При пальпації в основі ерозії щільний інфільтрат, у паху збільшений неболючий лімфатичний вузол. Про яку хворобу слід подумати?  
+Сифіліс  
-	Дерматит  
-	Герпес  
-Імпетиго  
-Кандидоз  

#У пацієнтки після використання  тиждень часу крему для рук виникли червоні плями, папули і везикули на верхніх кінцівках. Через три дні висипка розповсюдилася на шкіру живота. Вкажіть найбільш ймовірний орієнтовний діагноз?  
+Алергійний контактний дерматит  
-	Простий контактний дерматит  
-	Екзема  
-Кропивянка  
-Псоріаз  

#У пацієнта на верхній губі на тлі еритеми і набряку виникли везикули із прозорим вмістом, які супроводжуються палінням, поколюванням, сверблячкою. За тиждень до висипки турбував біль у м’язах та суглобах, втома, пітливість. Вкажіть найбільш ймовірний орієнтовний діагноз?  
+Герпетичний везикулярний дерматит  
-	Простий контактний дерматит  
-	Екзема  
-Кропивянка  
-Алергічний контактний дерматит  

#У дитини восьми років на волосистій частині голови утворилося вогнище обламаного волосся на рівні 3-5 мм з лущенням у вигляді кола з чіткими межами,  5 сантиметрів у діаметрі, що нагадує ділянку викошеної трави. Вкажіть найбільш ймовірний орієнтовний діагноз?  
+Мікроспорія волосистої частини голови  
-	Поверхнева трихофітія волосистої частини голови  
-	Інфільтративно-гнійна трихофітія волосистої частини голови  
-Фавус  
-Різнокольоровий пітиріаз  

#У дитини трьох місяців через тиждень після гнійного кон’ктивіту навколо природніх отворів на обличчі, шиї, в складках під пахвами, виникла зливна насичена еритема, що на вигляд нагадує тоненьку мокру білизну. При найменшому дотику епідерміс 
	відшаровується, утворюючи великі червоні вологі ерозії. Позитивний симптом Нікольського. Дитина неспокійна, загальний стан важкий з явищами інтоксикації, зневоднення, діареї, втратою маси тіла. В крові – лейкоцитоз, анемія, прискорена ШОЕ, гіпопротеїнемія. Вкажіть найбільш ймовірний орієнтовний діагноз?  
+Стафілококовий синдром обпеченої шкіри  
-	Простий контактний дерматит  
-	Імпетиго  
-Везикопустульоз  
-Епідемічний пемфігус новонароджених  

#При огляді дитинки віком 6 міс Ви виявили, що безболісний дотик до її шкіри 
	супроводжується плачем, криком. Оцініть даний симптом.  
+гіперестезія  
-	симптом Хвостека  
-	симптом Брудзинського  
-симптом Труссо  
-безумовний рефлекс  

#Чоловік 30 років, скарги на переймоподібні болі внизу живота, пронос до 10 раз на добу з домішками слизу і крові. Об’єктивно: живіт запалий, болючий в нижній частині більше 
зліва, сигмоподібна кишка спазмована, болюча. Який найбільш ймовірний діагноз?  
+шигельоз  
-	холера  
-	черевний тиф  
-грип  
-ботулізм  
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	Чоловік 40 років, скарги на напади лихоманки через кожні 3 дні, трясучий озноб, різне підвищення температури до 39-40oС, через 6-8 год. Сильне потовиділення. Після тривалого сну відчуває себе задовільно. Об’єктивно: збільшені печінка і селезінка.  Який 
найбільш ймовірний діагноз?  
+малярія  
-	ГРВІ  
-	туляремія  
-висипний тиф  
-грип  

#Вас викликали до пацієнта, у якого відмічається підвищення температури тіла, багаторазове блювання, ригідність м’язів потилиці, позитивний симптом Керніга.  Назвіть синдром.    
+Менінгеальний  
-	Бульбарний    
-	Гіпоталамічний  
-Поліневритичний    
-Вертеброгенний  

#Вас викликали до пацієнта, який зловживає алкоголем. Родичі помітили: збудження, тремтіння всього тіла, порушення сну, часто заглядає під  ліжко і щось ніби там ловить, а  також струшує простирадло і подушку, пояснюючи це тим, що у його ліжку з’явилось багато комах. Що у даному випадку можна запідозрити?  
+Алкогольний делірій (біла гарячка п’яниць)  
-	Шизофренію  
-	Параноїд  
-Маніакальний стан     
-Депресивний стан  

#Під час бесіди із пацієнткою , вона раптово впала з голосним криком, втратила свідомість. У неї з’явились судоми кінцівок, ціаноз обличчя, мимовільне сечовипускання. Яка найбільш доцільна тактика в даному випадку?  
+покласти під голову подушку, ввести між кутні  зуби обгорнутий марлею металевий 
	шпатель   
-	Привести хвору до свідомості і зігріти  
-	Покласти хвору у ліжко і підняти підборіддя догори   
-Надати хворій положення ортопное   
-Ввести хворій заспокійливі ліки    

#Хворий у шумі коліс поїзда чує погрози, докори. Симптоми, що спостерігаються у хворого – це:  
+Ілюзії  
-	Ейфорія  
-	Деменція  
-Галюцинації  
-Амнезія  

#Фельдшер на ФАПі оглядає пацієнта, який стверджує, що вчора у нього був епілептичний напад. Які ознаки будуть свідчити про перенесений епілептичний напад?   
+Сліди від прикусу язика   
-	Сліди від укусу на руках  
-	Подряпини на руках  
-Рухова загальмованість  
-Сонливість   

#Фельдшер швидкої допомоги оглядає дівчину 16 років, у якої стався судомний напад після неприємної розмови із вчителем. При огляді – дитина лежить на підлозі, рухи рук і ніг хаотичні, різноманітні, демонстративні. Очі міцно заплющені, протидіє спробі розкриття повік. Мимовільного сечопуску, кров’янистої піни з рота, синця від падіння немає. Який попередній діагноз може встановити фельдшер?    
+Істеричний напад   
-	Епілептичний напад  
-	Епілептичний статус  
-Втрата свідомості  
-Маніакальне збудження  

#До Вас  - фельдшера ФАПу - звернувся пацієнт із дрібно-папульозною висипкою на 
	кистях, передпліччі, животі, стегнах. Суб’єктивно: свербіж шкіри ввечері. Дана симптоматика відповідає діагнозу:  
+ Короста  
-	Рожевий лишай  
-	Обмежений псоріаз  
-Справжня екзема  
-Дифузний псоріаз  

#При огляді пацієнта на шкірі спини, грудній клітці виявлено множинні бульозні висипання, що супроводжуються палінням та свербіжем. Позитивний симптом Нікольського. Вкажіть ймовірний діагноз  
+ Пухирчатка  
-	Дизгідротична екзема  
-	Алергійний дерматит  
-Дерматит Дюрінга  
-Оперізувальний герпес  

#Оглядаючи пацієнта по ходу міжреберних нервів виявлено геморагічно-везикульозні висипання, що супроводжуються болем, незначним палінням. Дана симптоматика 
	відповідає діагнозу:  
+ Оперізувальний герпес  
-	Пемфігус звичайний  
-	Контагіозний молюск  
-Професійна  екзема  
-Контактний алергійний дерматит  

#У пацієнта 24 років, діагноз: пневмонія. Він лікується у домашніх умовах. Лікар пацієнтові призначив ЛФК під контролем фельдшера ФАПу. Які фізичні вправи використаєте в занятті ЛФК?  
+Дихальні та загальнозміцнювальні вправи  
-	Ідеомоторні та ізометричні  
-	Вправи на координацію та на тренування рівноваги  
-Асиметричні коригуючі та симетричні коригуючі  
-На формування правильної постави та зміцнення м’язів черевного пресу  

#Ви – фельдшер ФАПу проводите пацієнту електропроцедуру. На дворі почалася гроза. Що в першу чергу по правилах техніки безпеки ви повинні зробити в даній ситуації?  
+Вимкнути пускачі в кабінеті  
-	Продовжити проводити процедуру  
-	Повідомити лікаря  
-Відкинути електроди від пацієнта сухою палкою  
-Викликати інженера по техніці безпеки  

#Назвіть фази великого судорожного приступу:  
+аура, тонічна, клонічна, сон  
-	гіперкінетична, клонічна, сон  
-	ознобоподібного тремору, клонічні судоми, сон  
-тонічна, клонічна, сон  
-сон, клонічні судоми, тонічні судоми, аура  

#Вкажіть клінічні ознаки струсу головного мозку:  
+втрата свідомості, головний біль, блювання  
-	парези та паралічі, головний біль, блювота  
-	головний біль, блювота, апраксія  
-апраксія, атаксія, розлади мови  
-розлади мови, втрата свідомості, парези та паралічі  

#До якого психопатологічного стану відносяться такі ознаки, як псевдоремінісценції та 
	конфабуляції?  
+Розлади пам'яті  
-	Розлади мислення  
-	Розлади інтелекту  
-Розлади почуттів  
-Розлади сприйняття  

#До ФАПу звернулась жінка зі скаргами на сильний свербіж у ділянці правого передпліччя і кисті, які  виникли після використання нового прального порошку. Об’ективно: шкіра кисті і
передпліччя гіперемована, набрякла, папульозні і везикулярні висипи. Встановіть діагноз?  
+Алергічно-контактний дерматит  
-	Псоріаз  
-	Нейродерміт  
-Токсикодермія  
-Піодермія  

#Паціентка скаржиться на появу сверблячки, особливо вночі протягом 3 днів. При огляді: на шкірі пальців, передній поверхні пахових ямок, на животі, сідницях, внутрішній поверхні стегон чисельні попарно розміщені папуло-везикули, екскоріації, кров’янисті кірочки. Встановіть діагноз?  
+Короста  
-	Алергічний дерматит  
-	Екзема  
-Атопічний дерматит  
-Піодермія  

#У хворої при огляді виявлено: на шкірі правої гомілки вогнище з чіткими межами. На фоні гіперемії та незначної інфільтрації відмічаються везикули, точкові ерозії, що виділяють серозний ексудат, кірочки, по периферії вогнища – пустули. Встановіть діагноз?  
+Гостра мікробна екзема  
-	Атопічний дерматит  
-	Нейродерміт  
-Псоріаз  
-Бешиха  

#Пацієнт звернувся до фельдшера із скаргами  на свербіж в області живота    та пахвових ямок переважно ввечері та вночі. Про яке захворювання повинен подумати фельдшер?  
+Короста;  
-	Дерматит;  
-	Екзема;  
-Мікози.  
-Псоріаз  

#До фельдшера з’явилась жінка 40 років із скаргами на підвищення температури до 38оС,  переймоподібні болі в нижніх відділах живота, скудний стілець більше 10 раз із слизом та кров’ю, тенезми. Хворіє другий день. При огляді температура 38оС, язик обкладений білим нальотом. Пальпується  спазмована болюча сигмовидна кишка. Який діагноз 
	запідозрить фельдшер?  
+Шигельоз  
-	Сальмонельоз  
-	Ешерихіоз  
-Єрсиніоз  
-Диспепсія  

#Ви працюєте фельдшером ШМД. Вас викликали до пацієнта, в якого виникли різкі болі в голові та затуманення свідомості. Які менiнгеальнi симптоми ви перевірите:  
+Ригiднiсть м’язiв потилицi, симптоми Кернiга та Брудзинського  
-	Ригiднiсть м’язiв потилицi, симптоми Кернiга та Бабiнського  
-	Ригiднiсть м’язiв потилицi, симптоми Бабiнського та Ласега  
-Ригiднiсть м’язiв потилицi, симптоми Кернiга та Ласега  
-Ригiднiсть м’язiв потилицi  

#Фельдшер ФАПу відвідав хворого, який скаржиться на слабкість і оніміння в правих кінцівках та порушення мови. Вважає себе хворим на протязі 3 діб. Коли вранці з’явилося оніміння в правих кінцівках, після прийому судирозширюючих засобів оніміння минуло. На другий день вранці знов з’явилося оніміння та порушення мови. АТ, пульс, температура - в нормі.  Про який інсульт можна думати?  
+Ішемічний тромботичний  
-	Ішемічний емболічний  
-	Паренхіматозний крововилив  
-Субарахноїдальний крововилив  
-Транзиторна ішемічна атака  

#Фельдшер ФАПу прибув на виклик до пацієнта із скаргами на сильний головний біль розпираючого характеру, який почався зненацька, ніби удар по голові, блювання,  
потьмарення свідомості. Об’єктивно: менігіальні симптоми. Парезів, паралічів немає. АТ 140/90 мм рт.ст., температура тіла в нормі. Що з пацієнтом?  
+Субарахноідальний крововилив  
-	Ішемічний інсульт  
-	Менінгіт  
-Енцефаліт   
-Епілепсія  

#До ФАПу звернувся хворий зі скаргами на нудоту, блювоту, рідкі випорожнення 2-3 рази на добу світло - жовтого кольору. Об’єктивно: температура 37,2°С, порушення зору (косоокість, двоїння в очах, сітка перед очима), порушення ковтання. З анамнезу – хворіє 2 дні, після вживання консервованих грибів. Яке захворювання може бути у цього хворого?  
+Ботулізм  
-	Отруєння грибами   
-	Шигельоз   
-Сальмонельоз   
-Холера   




Крок М.  Лікувальна справа
Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка
	1
	Фельдшер здоровпункту промислового  підприємства з метою профілактики СНІДу користується нормативним наказом за №:  
+120  
-	38  
-	59  
-720  
-288  

#Фельдшер здоровпункту промислового  підприємства для приготування 1 л 0,5% розчину хлорантоїну повинен взяти сухої речовини:   
+5г  
-	10г  
-	15г  
-20г  
-50г  

#Контроль якості передстерилізаційного очищення інструментарію на предмет залишків миючого засобу фельдшер здоров пункту промислового  підприємства здійснює за допомогою реактиву:  
+Фенолфталеїнового  
-	Амідопіринового  
-	Ортотулоїдинового  
-Бензидинового  
-Азопірамового   

#Фельдшер ШМД прибув на виклик до пацієнта, який скаржиться на різку слабкість, запаморочення, що виникли після швидкого зниження температури тіла. Об’єктивно: шкіра і видимі слизові оболонки бліді, риси обличчя загострені, пульс ниткоподібний. Яке ускладнення виникло?  
+Колапс  
-	Непритомність  
-	Шок  
-Кома  
-марення  

#Фельдшер ФАПу аналізуючи показники артеріального тиску повинен визначити 
	артеріальну гіпертензію – це артеріальний тиск, який перевищує:  
+140/90 мм рт.ст.  
-	100/60 мм рт.ст.   
-	110/65 мм рт.ст.   
-130/80 мм рт.ст.   
-120/70 мм рт.ст.    

#Фельдшер ФАПу визначає покази для застосування гірчичників:   
+Бронхіті  
-	Тромбофлебіті   
-	Гастриті  
-Менінгіті  
-Пієлонефриті   

#Фельдшер ФАПу, проводячи інсулінотерапії повинен пам’ятати, специфічне ускладнення 
	яке може виникнути:  
+Ліподистрофія  
-	Інфільтрат  
-	Абсцес  
-Бешиха  
-Гематома   

#Фельдшер ФАПу у разі метеоризму пацієнта, вводить у пряму кишку газовивідну трубку не більше ніж на:  
+2 год.  
-	1 год.  
-	1,5 год.  
-45 хв.  
-30 хв.  

#Для очисної клізми фельдшер ФАПу найчастіше використовує воду, оптимальна 
	температура якої:  
+28 – 320С  
-	10 – 120С  
-	20 – 220С  
-16 – 180С  
-24 – 260С  

#Фельдшер здоровпункту промислового підприємства, при виникненні у пацієнта 
	кровохаркання  надає положення:  
+Напівсидячи  
-	Лежачи  
-	Лежачи на правому боці  
-Лежачи на лівому боці  
-Лежачи на животі  

#При визначенні властивостей пульсу, фельдшер ФАПу найчастіше використовує для дослідження наступну артерію:  
+Променеву артерію  
-	Аорту  
-	Сонну артерію  
-Скроневу артерію  
-Стегнову артерію  

#Одноразові медичні вироби відразу після використання підлягають:  
+Дезінфекції  
-	Утилізації  
-	Сортуванню  
-Стерилізації  
-Передстерилізаційній обробці  

#Вкажіть температуру при якій повинна бути проведена стерилізація гумових катетерів і зондів:  
+1200С  
-	1100С  
-	1320С  
-1500С  
-1600С  

#У хворого виявлено педикульоз (платяний). Згідно з наказом МОЗ України №38 одяг 
	хворого необхідно:  
+Відправити в клейончастому мішку в дезінфекційну камеру  
-	Спалити  
-	Випрасувати  
-Замочити в дезінфекційному розчинні  
-Обробити 10% розчинном формаліну  

#Оберіть лікарський засіб необхідний для профілактики пролежнів (для покращення кровообігу)  
+Камфорний спирт  
-	5% розчин йоду  
-	1% розчин калію перманганату  
-Розчин фурациліну 1:5000  
-3% розчин пероксиду водню  

#У пацієнта вірусний гепатит. Яка дієта йому рекомендована з метою відновлення функції печінки?  
+5  
-	1  
-	4  
-15  
-10  

#У пацієнта 18 років ІІ стадія гарячки. Він збуджений, на щоках рум’янець, марить, температура тіла 400С, губи вкриті кірочками. Про що в першу чергу потрібно подбати при догляді за хворими?  
+Створити індивідуальний пост  
-	Подати грілку  
-	Провітрити палату  
-Надати горизонтального положення хворому  
-Подати міхур з льодом  

#Для виявлення мікобактерій туберкульозу мокротиння збирають:  
+Протягом 1 – 3 діб  
-	За 10 год  
-	Одноразово вранці натше  
-В будь-який час  
-За 1 – 3 год  

#У хворого діагностовано набряк легень. Яким засобом доцільно зволожувати кисень для проведення оксигенотерапії?  
+Розчином спирту  
-	Розчином фурациліну  
-	Водою  
-Розчином калію перманганату  
-Фізіологічним розчином  

#У пацієнта з хронічною серцевою недостатністю в стадії декомпенсації визначено: ЧСС–140 уд/хв., а пульс 66 уд/хв.. назвіть медичний термін цієї патології  
+Дефіцит пульсу  
-	Тахікардія  
-	Брадикардія  
-Миготлива аритмія  
-Екстрасистолія  

#Як розчинник для постановки діагностичної проби на індивідуальну чутливість до антибіотиків потрібно використати:  
+0,9% розчин натрію хлориду  
-	Воду для ін’єкції  
-	10% розчин натрію хлориду  
-0,25% розчин навокаліну  
-0,5% розчин натрію хлориду  

#Хворому з хронічною серцевою недостатністю призначено внутрішньовенне введення строфантину. При виконанні маніпуляції в місці ін’єкції виникла гематома. Що трапилось? 
+Прокол двох стінок вени  
-	В вену потрапило повітря  
-	Розчин введено підшкірно  
-Флебіт  
-Випаразували ліки  

#Температура прохолодної ванни повинна бути:  
+28-330С  
-	34-360С  
-	36-390С  
-40-450С  
-500С і більше  

#Фельдшер швидкої медичної допомоги виявив у пацієнта перелом хребта. Як потрібно транспортувати постраждалого?  
+На ношах (на щиту) у положенні лежачи на спині  
-	На ношах у положенні напівсидячи  
-	На ношах у положенні лежачи на боці  
-На ношах у положенні лежачи на спині  
-На ношах з піднятим ніжним кінцем  

#Фельдшер ШМД приїхав на виклик до пацієнта В. 67 років. При огляді: у пацієнта відсутні рефлекси на зовнішні подразники, спостерігаються розлади функцій органів дихання та серцево-судинної системи. Назвіть стан пацієнта  
+Коматозний стан  
-	Ступорозний стан  
-	Сопорозний стан  
-Шоковий стан  
-Колаптоїдний стан  

#Фельдшер ШМД приїхав на виклик до пацієнтки з нападом бронхіальної астми. Пацієнтка сидить спираючись руками в край ліжка. Як називається таке положення пацієнтки?  
+Вимушене  
-	Активне  
-	Пасивне  
-Симпса  
-Фаулера  

#Фельдшер ШМД приїхав на виклик до пацієнта з шлунково-кишковою кровотечею. Як правильно транспортувати пацієнта до лікарні?  
+На спині без подушки; на надчеревну ділянку покласти міхур з льодом.  
-	На правому боці без подушки; на надчеревну ділянку покласти міхур з льодом.  
-	На лівому боці без подушки; на надчеревну ділянку покласти міхур з льодом.  
-На спині с подушкою; на надчеревну ділянку покласти міхур з льодом.  
-На правому боці с подушкою; на надчеревну ділянку покласти міхур з льодом.  

#До фельдшера  здоровпункту металургійного заводу звернувся пацієнт К, 32 роки, який місяць тому був виписаний з інфекційної лікарні з проханням роз’яснити які продукти не забороняються за умови дієти № 5.   
+Молоко, кефір, сир  
-	Прянощі  
-	Какао  
-Шоколад  
-Мариновані та копчені продукти  

#До Вас фельдшера здоровпункту звернувся пацієнт, який скаржиться на серцебиття та періодично виникаючий короткочасний колючий біль в ділянці серця. Які властивості пульсу визначає фельдшер:  
+Ритм, частоту, наповнення, напруження  
-	Частоту, висоту, напруження, наповнення  
-	Ритм, швидкість, наповнення, висоту  
-Пульсові коливання, наповнення, напруження  
-Систоличний та діастолічний тиск крові  

#До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт А. з некомпенсованою серцево – судинною 
недостатністю, що необхідно врахувати визначаючи водний баланс  
+Співвідношення між кількістю введеної в організм рідини та виділеної сечі за добу  
-	Кількість сечі виділеної за добу  
-	Кількість сечі виділеної за ніч  
-Кількість сечі виділеної за день  
-Співвідношення між денним та нічним діурезом  

#У хворого 32 років сечокам’яна хвороба. Дієти не дотримується. Фельдшером ШМД 
	госпіталізований з нирковою колькою та затримкою сечі. Яку першу медичну допомогу потрібно надати пацієнту?  
+Помістити хворого в гарячу ванну.  
-	Включити кран з водою.  
-	Провести катетеризацію.  
-Поставити гірчичники на гомілки.  
-Поставити холодний компрес на гомілки.  

#До ФАПу машиною швидкої допомоги терміново доставили пацієнта П., 20 років, у якого блювотні маси мають вигляд “кавової” гущі, це свідчить про те, що у хворого:     
+Шлункова кровотеча    
-	Легенева кровотеча    
-	Стеноз воротаря шлунка   
-Анорексія    
-Кровотеча з розширених вен стравоходу    

#Ви фельдшер ФАПу. При  внутрішньовенному   введенні  10%  розчину  кальцію  хлориду в  маніпуляційному  кабінеті  у  пацієнтки  А.,  34  років   виник  пекучий  біль  в  місці  ін’єкції,  навколо  вени  з’явилось  випинання.  Яке ускладнення може  виникнути  у  цій ситуації:  
+Некроз  тканини    
-	Жирова  емболія   
-	Алергічна   реакція  
-Сепсис  
-Повітряна  емболія  

#Ви фельдшер здоровпункту. До Вас прийшов пацієнт А., якому необхідно ввести 600 000 ОД біциліну- 3 внутрішньом’язово. У Вас флакони по 600 000 ОД. Скільки необхідно взяти  розчинника для розведення та набрати в шприц розчину для введення необхідної дози?    
+6 мл розчинника і ввести 6 мл розчину  
-	10 мл розчинника і ввести 5 мл розчину  
-	8 мл розчинника і ввести 8 мл розчину  
-5 мл розчинника і ввести 2,5 мл розчину  
-5 мл розчинника і ввести 5 мл розчину  

#До Вас, фельдшера ФАПу, звернулась пацієнтка Д, у якої недавно виявлено цукровий діабет. Вона принесла інсуліновий шприц і попросила Вас навчити її вводити інсулін. Під яким кутом необхідно вводити інсулін інсуліновим шприцом?  
+900  
-	800  
-	600  
-700  
-500  

#Ви фельдшер швидкої медичної допомоги. Вас викликали до пацієнтки Н., яка скаржилась на сильний головний біль, особливо в потиличній ділянці, мелькання “мушок” перед очима, нудоту. О?єктивно:  АТ 180/105 мм.рт.ст, пульс 96 ударів за хвилину. Який шприц та голку Ви приготуєте для внутрішньом?язового введення 5 мл 25% розчину магнію сульфату?  
+шприц 5мл та голку 60 мм   
-	Шприц 5мл та голку 30 мм   
-	Шприц 20мл та голку 60 мм  
-Шприц 10мл та голку 20 мм  
-Шприц 5мл та голку 20 мм  

#Пацієнту потрібно провести рентгенологічне дослідження шлунку. Яку контрастну речовину застосовують для цього:  
+Барієву суміш  
-	Білігност  
-	Урографін  
-Білітраст  
-Холевід  

#При проведенні профілактики виникнення пролежнів фельдшер пам’ятає, що пацієнту змінювати положення в ліжку потрібно кожні:  
+2 год.  
-	3 год.  
-	1,5 год.  
-4 год.  
-У разі потреби  

#Ви фельдшер на ФАПі і знаєте, що після використання інструментарій занурюють у:  
+0,2% розчин дезактину на 1 год.  
-	0,5% розчин хлорного вапна.  
-	3% розчин перекису водню.  
-3% розчин хлораміну на 3,5 год.  
-1% розчин хлорного вапна на 2 год.  

#Фельдшер проводить пацієнту 48 років сеанс гірудотерапії. Якщо п’явку потрібно зняти раніше, ніж вона нап’ється крові, то слід торкнутися ділянки передньої присоски 
	шупфером, змоченим:  
+Солоною водою.  
-	Розчином глюкози.  
-	3% розчином хлораміну.  
-5% розчином калію перманганату.  
-3% розчином перекису водню.  

#Пацієнту М. призначено накласти зігрівальний компрес на ділянку ліктьового сгину. Фельдшер повинен знати, що протипоказанням  для накладання компресу є:  
+Гнійничкові захворювання шкіри.  
-	Інфільтрат.  
-	Запалення підшкірної жирової клітковини.  
-Запалення суглобів.  
-Запальні процесі середнього вуха.  

#У пацієнтки А., яка знаходиться на лікуванні у терапевтичному відділенні, лікар підозрює 
	цукро-вий діабет та призначив зібрати аналіз сечі для визначення глюкози. Фельдшер пояснює пацієнтці, що сечу потрібно зібрати:  
+Протягом доби.  
-	Протягом 12 год.  
-	Свіжовиділену.  
-Протягом 3 год.  
-Протягом 8 год.  

#Фельдшер повинен пам’ятати, що максимальна кількість розчину ліків, яку можна ввести одноразово внутрішньом’язово становить:  
+10 мл  
-	5 мл  
-	2 мл  
-20 мл  
-4 мл  

#Пацієнтці А. лікар призначив сифонну клізму з приводу непрохідності кишок. Яку кількість рідини повинен приготувати фельдшер для проведення цієї процедури:  
+10 л  
-	5 л  
-	1,5 л  
-200 мл  
-2 л  

#Пацієнту Н. було призначено біохімічне дослідження крові. Як фельдшер повинен транспортувати пробірку з кров’ю до лабораторій, яка знаходиться не на території лікарні:
+У штативі і металевому контейнері.  
-	У скляному посуді.  
-	У штативі в поліетиленовому пакеті.  
-У штативі в картонній коробці.  
-У штативі і без контейнера.  

#Лікар призначив пацієнту курс бензил-пеніциліну 1 млн ОД внутрішньом’язово. Фельдшер виконав пробу на передпліччі пацієнта. Через який час слід оцінювати результат проби на чутливість:  
+15 хв.  
-	1 год.  
-	2 год.  
-40 хв.  
-1,5 год.  

#Після виконання підшкірної ін’єкції алое у пацієнта К. з’явився інфільтрат у місці ін’єкції. Фельдшер наложив напівспиртовий зігріваль-ний компрес на плече. В якій послідовності потрібно накладати компрес?  
+Марлева серветка, компресний папір, вата, бинт.  
-	Вата, компресний папір, бинт.  
-	Марлева серветка, вата, компресний папір, бинт.  
-Компресний папір, вата, бинт.  
-Компресний папір, марлева серветка, вата, бинт.   

#В реанімаційному відділенні фельдшер при досліджені пульсу у тяжкохворого виявив, що частота пульсу складає 46 уд./хв. Як оцінити такий пульс?  
+Брадикардія.  
-	Аритмія.  
-	Ниткоподібний.  
-Тахікардія.  
-Пароксизмальна тахікардія.  

#Пацієнту К. з гострою затримкою сечі фельдшер провів катетеризаціцю сечового міхура. Про яке найчастіше ускладнення він повинен пам’ятати:  
+Занесення інфекції в сечовивідні шляхи.  
-	Пролежні слизової оболонки сечовивідних шляхів.  
-	Алергічна реакція.  
-Кровотеча із сечового міхура.  
-Травма сечовивідних шляхів.  

#Фельдшер пояснює пацієнту, що після проведення люмбальної пункції він повинен дотримуватись суворого ліжкового режиму у положенні на животі протягом:  
+2 год  
-	20 хв.  
-	4 год.  
-12 год.  
-3 год.  

#Фельдшер проводить дуоденальне зондування. Який подразник потрібно застосувати для отримання міхурової жовчі?  
+33% розчин магнію сульфату.  
-	0,2% розчин кофеїну.  
-	5% розчин спирту.  
-3% відвар сухої капусти.  
-М’ясний бульйон.  

#Фельдшер відмітив у пацієнта в ІІІ періоді гарячки критичне зниження температури. Вкажіть з боку якої системи, в першу чергу, може виникнути ускладнення?  
+Серцево-судинна недостатність  
-	Центральна нервова  
-	Опорно-рухова  
-Дихальна  
-Травна  

#Фельдшер, визначаючи реакцію організму на певний об’єм та форму фізичного навантаження, використовує різноманітні проби. Оцінка якої системи проводиться ортостатичною пробою?  
+Стан серцево-судинної системи  
-	Рівень кисневого забезпечення організму  
-	Активність обмінних процесів  
-Визначення ступеня тренованості системи дихання  
-Оцінка респіраторного резерву організму  

#Під час внутрішньовенної ін’єкції фельдшер випадково ввів 10% розчин хлористого 	кальцію під шкіру. Які подальші дії фельдшера?  
+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 50-80 мл  
-Покласти міхур з льодом  
-Продовжити введення 10% розчину кальцію хлориду  

#Пацієнт 70 років з аденомою передміхурової залози необхідно промивати постійний катетер Померанцева. Який розчин повинен використати фельдшер з метою запобігання висхідної інфекції?  
+Розчин фурациліну 1: 5000  
-	3% розчин перекису водню  
-	6% розчин перекису водню  
-0,9% розчин натрію хлориду  
-2% розчин гідрокарбонату натрію  

#Пацієнт М. звернувся до фельдшера ФАПа зі скаргою на закреп. Яку клізму призначить 
	фельдшер?  
+Очисну  
-	Сифонну  
-	Олійну  
-Гіпертонічну  
-Медикаментозну  

#Фельдшер швидкої допомоги оглянув пацієнта, який скаржиться на блювання після вживання недоброякісної їжі. Що в першу чергу зробить фельдшер?  
+Промивання шлунку  
-	Постановка газовивідної трубки  
-	Грілку на епігастральну ділянку  
-Олійну клізму  
-Медикаментозну клізму  

#Фельдшер ФАПу не з’ясувавши алергологічного анамнезу у пацієнта виконав ін’єкцію вітаміну В6. Після ін’єкції у пацієнта з’явилось виражене збудження, стиснення в грудях, загальне почервоніння шкіри, напад кашлю, погіршення ритму дихання, зниження артеріального тиску. Яке ускладнення виникло у пацієнта?  
+Анафілактичний шок  
-	Медикаментозна емболія  
-	Алергійна реакція  
-Колапс  
-Набряк Квінке  

#Лікар призначив пацієнту внутрішньом’язове введення 25% розчину магнію сульфату 5 мл. Яку анатомічну ділянку фельдшер використає для ін’єкції?  
+Верхньозовнішний квадрат сідниці  
-	Внутрішню поверхню передпліччя  
-	Передню поверхню плеча  
-Навколо пупка  
-Зовнішню поверхню плеча  

#Пацієнтові Н. 65 років з хронічною некомпенсованою серцево-судинною недостатністю, фельдшер визначає водний баланс. Що необхідно врахувати, використовуючи це призначення?  
+Співвідношення між кількістю введеної рідини та кількістю виділеної за добу  
-	Різницю між масою тіла вранці і ввечері  
-	Кількість уведеної в організм рідини  
-Кількість виділеної сечі за добу  
-Співвідношення між денним і  нічним діурезом  

#Хворому Н. 40 років з набряком легень фельдшер проводить інгаляційне введення кисню. Чим зволожується кисень?  
+960 етиловий спирт  
-	Дистильованої водою  
-	Ізотонічним розчином натрію хлориду  
-2\% розчином натрію гідрокарбонату  
-Перевареною водою  

#Фельдшер “швидкої допомоги” прибув на виклик до пацієнта з нападом бронхіальної 
	астми. У пацієнта спостерігається свистюче дихання, вдих короткий, вдих утруднений, 
	тривалий. Яка задишка у хворого?  
+Експіраторна  
-	Брадипное  
-	Тахипное  
-Інспіраторна  
-Змішана  

#Фельдшер збирає мокротиння у пацієнта для виявлення мікробактерій туберкульозу, але його виділяється мало. Потягом якого часу необхідно збирати мокротиння?  
+3 днів  
-	4 днів  
-	5 днів  
-1 дня  
-2 днів  

#Фельдшер ФАПу аналізує результати досліджень сечі пацієнта К. методом Нечипоренка. Яка кількість формених елементів в 1 мл осаду сечі повинна бути у здорової людини?  
+Лейкоцитів до 2000, еритроцитів до 1000   
-	Лейкоцитів до 3000, еритроцитів до 2000   
-	Лейкоцитів до 4000, еритроцитів до 1000  
-Лейкоцитів до 5000, еритроцитів до 1000  
-Лейкоцитів до 2x106 , еритроцитів до 1x106  

#До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка із підозрою на шлунково-кишкову кровотечу.	Який з методів найпростішою фізотерапії Ви застосуєте?  
+Міхур з льодом  
-	Холодну примочку  
-	Холодний компрес  
-Грілку з теплою водою  
-Мішечок з теплим піском  

#Пацієнту з артритом плечевого суглобу фельдшер ФАПу призначив зігрівальний компрес. На який термін слід його накласти?  
+6-8 год  
-	30 хв.  
-	2-3 год.  
-4-5 год  
-8-10 год  

#Фельдшер ФАПу виконує пацієнту К. 56 р. в/в струминне введення ліків. Які його дії після виконання ін’єкції?    
+Продезінфікувати оснащення  
-	Викинути в сміття  
-	Промити під проточною водою  
-Відправити в ЦСВ  
-Протерти спиртом  

#Фельдшер досліджує секреторну функцію шлунка з парентеральним подразником пацієнтові О. 18 р.  Після якої порції він  повинен ввести димедрол, щоб уникнути алергічної реакції на гістамін?  
+Після ІІІ  
-	Відразу після введення зонда  
-	Після кожної порції  
-Після ІІ  
-Після закінчення процедури  

#Фельдшер ШМД готується до виконання в/в ін’єкції. Який з видів обробки рук 
	використовується у даному випадку?   
+Гігієнічна  
-	Побутова  
-	Хірургічна  
-Біологічна  
-Антисептична  

#Фельдшер ФАПу  проводить передстерилізаційну обробку інструментарію. Проведений 
	контроль якості виявив, що всі проби негативні. Який наступний етап обробки?  
+Промивання під дистильованою водою  
-	Ополіскування під проточною водою  
-	Замочування в миючому розчині  
-Постановка проб  
-Висушування в сухожаровій шафі  

#Фельдшер ФАПу вкладає матеріал для стерилізації. Який вид укладки в бікс він 
	використовує?  
+Універсальна  
-	Видова  
-	Цільова  
-Хірургічна  
-Асептична  

#Що повинен зробити фельдшер ФАПу перед введенням антибіотика?  
+Провести пробу на індивідуальну чутливість до антибіотику  
-	Зібрати у хворого алергологічний анамнез  
-	Розвести антибіотик 0,5% р-ном новокаїну  
-Ввести перед введенням антибіотика антигістамінний препарат  
-Розвести антибіотик ізотонічним розчином натрію хлориду 0,9%  

#Фельдшер ШМД виконує внутрішньовенну ін’єкцію 10% р-ну кальцію хлориду. Яке 
	ускладнення може виникнути у разі попадання р-ну у підшкірну клітковину?  
+Некроз  
-	Алергійна реакція  
-	Абсцес  
-Гематома  
-Інфільтрат  

#Фельдшер ФАПу вводить  олійний розчин вітаміну Е. Що він повинен зробити, щоб попередити ускладнення жирової емболії?  
+Переконатися, що не потрапила в просвіт судини  
-	Підігріти р-н на водяній бані  
-	Прикласти грілку на місце ін’єкції  
-Змінювати місце ін’єкції  
-Не вводити більше 5.0 мл олійного розчину  

#Хворому призначено перорально йодовмісний препарат. Чим фельдшер ФАПу порадить запивати  ці  ліки?  
+Молоком  
-	Водопровідною водою  
-	Томатним соком  
-Компотом  
-Водою перевареною  

#Фельдшер ФАПу  постійно вводить Інсулін у праве стегно пацієнта хворого на цукровий діабет. Виникнення якого потенційного ускладнення він провокує?  
+Ліподистрофії  
-	Некрозу тканин  
-	Інфільтрату  
-Тромбофлебіту  
-Алергічної реакції  

#Фельдшер ФАПу ставить сифонну клізму пацієнту. Скільки рідини йому потрібно 
	приготувати?  
+10 л  
-	1 л  
-	2 л  
-100 мл  
-500 мл  

#Фельдшером швидкої допомоги до приймального відділення доставлений пацієнт (три години тому було блювання у вигляді кавової гущі). Суб’єктивно відчуває себе задовільно, може рухатись самостійно. Як транспортувати пацієнта до відділення?  
+На каталці  
-	Самостійно в супроводі фельдшера  
-	Самостійно без супроводу  
-На кріслі-каталці  
-На ношах двома санітарами  

#До фельдшера здравпункту звернувся пацієнт 68 років, який хворіє гіпертонічною 
	хворобою ІІ ст., з проханням порадити йому відповідне харчування. Яку дієту слід 
	порадити пацієнту?  
+Дієта № 10  
-	Дієта № 1а  
-	Дієта № 7  
-Дієта № 4  
-Дієта № 9  

#Який із методів найпростішої фізіотерапії може застосувати фельдшер швидкої допомоги, транспортуючи хворого з гострим апендицитом в хірургічного відділення?   
+Покласти міхур з льодом  
-	Ввести знеболювальні засоби  
-	Ввести спазмолітики  
-Ввести антибіотики  
-Покласти грілку  

#Родичі пацієнтки похилого віку, що страждає стійкими закрепами (випорожнення відсутні більше 4 діб) і відсутністю ефекту від очисної та послаблюючих клізм, звернулись до 
	фельдшера, який порадив постановку сифонної клізми. Механізм дії сифонної клізми:  
+Механічно вимиває кал, справляє подразнюючу дію на стінки кишок, активізує 
	перистальтику  
-	Обволікає кал, полегшує виділення, нормалізує перистальтику  
-	Розріджує та вилучає калові маси з нижніх відділів товстої кишки  
-Сприяє інтенсивному надходженню міжклітинної рідини до товстої кишки, розріджує кал, активізує перистальтику  
-Справляє місцеву протизапальну та обволікаючу дію на слизову оболонку товстої кишки  

#Під час внутрішньовенного введення 10% розчину кальцію хлориду, пацієнт поскаржився на пекучий біль у місці венепункції. В місці ін’єкції утворилась припухлість. Назваіть ускладнення, яке може виникнути в результаті неправильного проведення ін’єкції?   
+Некроз тканини  
-	Повітряна емболія  
-	Алергічна реакція  
-Гематома   
-Флебіт   

#Фельдшер здравпункту здійснила забір крові для визначення кількості алкоголю в крові. Ретельно закоркувала і опечатала флакон перед відправленням до лабораторії. Яка мета застережливих дій фельдшера?   
+Щоб уникнути підміни біоматеріалу  
-	Щоб не вилилася біорідина під час транспортування  
-	Щоб не потрапили мікроби з навколишнього середовища  
-Щоб уникнути потрапляння повітря  
-Щоб не настав гемоліз еритроцитів  

#Хворому з аденомою передміхурової залози фельдшером уведений постійний катетер у сечовий міхур. Яким розчином доцільно промивати сечовий міхур для запобігання висхідної інфекції:   
+Розчином фурациліну 1: 5000  
-	30% етиловим спиртом  
-	Ізотонічним розчином натрію хлориду  
-2% розчином натрію гідрокарбонату  
-3% розчином перекису водню  

#Лікар призначив хворому застосування газовідвідної трубки в ранній післяопераційний період,  щоб усунути метеоризм. На скільки сантиметрів необхідно ввести газовідвідну 
	трубку:   
+25 см  
-	18 см  
-	15 см  
-10 см  
-7 см  

#Фельдшер  ФАПу розраховує дозу інсуліну хворому з цукровим діабетом в кількості 30 	МО (1 мл інсуліну = 100 МО). Яку кількість інсуліну (в мл) потрібно набрати в шприц 
	ємністю 2 мл:   
+0,3 мл  
-	0,4 мл  
-	0,5 мл  
-0,6 мл  
-0,7 мл  

#Під час виклику фельдшера хворий скаржиться на різку слабкість, запаморочення, що відчув хворий після швидкого зниження температури. Об’єктивно шкіра і видимі слизові 
	оболонки бліді, риси обличчя загострені, пульс ниткоподібний. Яке ускладнення виникло у пацієнта:   
+Колапс  
-	Напритомність   
-	Шок   
-Кома   
-Марення  

#До фельдшера ФАПу звернулась  пацієнтка С., 40 років зі скаргами на виділення калу чорного кольору. З анамнезу відомо, що пацієнтка знаходиться на “Д” обліку з виразковою хворобою 12-ти палої кишки.  До якого обстеження слід підготувати пацієнтку:   
+Кал на приховану кров  
-	Копрологічне дослідження калу  
-	Кал на яйця гельмінтів  
-Кал на бактеріологічне дослідження  
-Загальний аналіз калу  

#Фельдшер швидкої допомоги хворому 56 років з діагнозом “Струс головного мозку” ввів внутрішньом’язево 5 мл 25% магнію сульфату. Хворий поскаржився на біль і ущільнення в ділянці сідниці. Об’єктивно в ділянці ін’єкціїї гіперемія, гіпертермія, набряк. Яке післяін’єкційне ускладнення виникло у пацієнта:  
+Інфільтрат  
-	Некроз тканини  
-	Тромбофлебіт   
-Підшкірна гематома  
-Алергічна реакція  

#Фельдшер ФАПу призначив опромінення поперекової ділянки хворому з радикулітом. Що слід зробити фельдшеру перед початком проведення процедури:   
+Визначити біодозу УФ - опромінення  
-	Оглянути шкіру  
-	Виміряти температуру тіла  
-Визначити АТ  
-Визначити частоту пульсу  

#До фельдшера здоровпункту звернувся робітник М., з питанням які продукти не можна вживати при загостренні холецеститу.  
+Смажені гриби.  
-	Яблучний сік.  
-	Сир нежирний.  
-Кефір.  
-Мед.  

#Універсальним розчинником для водорозчинних лікарських препаратів є:  
+Ізотонічний розчин натрію хлориду.  
-	10\% розчин глюкози.  
-	0,5\% розчин новокаїну.  
-2\% розчин натрію гідрокарбонату.  
-1\% розчин лимоннокислого натрію.  

#Хворому на цукровий діабет призначено введення інсуліну в кількості 20 МО (1мл. 
	Інсуліну = 100 МО). Яку кількість інсуліну (в мл.) необхідно набрати в шприц ємкістю 1 мл. 
	+бо 2 мл.?  
+0,2 мл.  
-	0,3 мл.  
-	0,4 мл.  
-0,5 мл.  
-0,6 мл.  

#До закладів амбулаторгого типу належать усі, крім:  
+Лікарня.  
-	ФАП.   
-	Амбулаторія.  
-Медико-санітарна частина.  
-Диспансер.   

#Як називається положення хворого в ліжку, при якому він самостійно не може змінити свого положення?  
+Пасивне.  
-	Положення Сімса.  
-	Положення Фаулера.  
-Активне.  
-Вимушене.  

#Для оброблення очей необхідно застосовувати:  
+Розчин фурациліну 1:5000.  
-	2% розчин натрію гідрокарбонату.  
-	0,5% розчин калію перманганату.  
-1% розчин пероксиду водню.  
-30% етиловий спирт.  

#При огляді пацієнта К., фельдшер в ділянці лопаток виявив інтенсивне почервоніння, яке не зникає після припинення тиснення. Оцініть ступінь утворення пролежнів.  
+І ступінь.  
-	ІІІ ступінь.  
-	ІІ ступінь.  
-ІV ступінь.  
-Немає ризику виникнення пролежнів.  

#Яку мінімальну кількість балів враховує фельдшер при проведенні оцінки ризику розвитку 
	пролежнів за шкалою Нортон?  
+5 балів.  
-	14 балів.  
-	10 балів.  
-20 балів.  
-12 балів.  

#Фельдшер під час дезинфекції шприців та голок 3% розчином хлораміну випадково направив струмінь розчину  собі в очі.  Яку першу допомогу потрібно надати в даному випадку?  
+Промити очі  струменем води,  закапати 30% розчином альбуциду..  
-	Заспокоїти, забезпечити доступ свіжого повітря.  
-	Промити очі 3% розчином  пероксиду водню.  
-Промити очі кип’яченою водою.  
-Накласти на очну щілину асептичну пов’язку.  

#Після проведення катетеризації сечового міхура гумовим катетером, фельдшер здійснив дезінфекцію, передстерелізаційну очистку та готує катетер до стерилізації. Вкажіть режим стерилізації гумових виробів.  
+1,1 атм. – 120°С  - 45 хв.  
-	2 атм – 132°С – 20хв.  
-	2,2 атм. – 120°С – 45 хв.  
-0,5 атм. – 110°С – 20 хв.  
-0,5 атм. – 120°С – 20 хв.  

#Дезінфекція, яка проводиться в осередку інфекції після ізоляції пацієнта, називається:  
+Вогнищева заключна.  
-	Вогнищева поточна.  
-	Профілактична.  
-Повітряна.  
-Парова.  


#Які ділянки тіла не використовують для підшкірного введення ліків?  
+Внутрішня поверхня плеча.  
-	Ділянка під лопаткою.  
-	Зовнішня поверхня плеча.  
-Передня черевна стінка.  
-Передньо – зовнішня поверхня стегна.  

#Яка реакція може виникнути при внутрішньовенному введенні препаратів із закінченим терміном придатності?  
+Пірогенна реакція.  
-	Повітряна емболія.  
-	Тромбофлебіт.   
-Анафілактичний шок.  
-Колапс.  

#Перед підключенням системи для внутрішньовенного введення інфузійних розчинів необхідно попередити хворого, щоб він:  
+Випорожнив сечовий міхур і кишечник.  
-	Здійснив туалет ротової порожнини.  
-	Поїв легкозасвоювану їжу.  
-Здійснив туалет статевих органів.  
-Прийняв перорально призначені ліки.  

#У хворого після підшкірного введення розчину тіаміну броміду через 20 хв. з’явилися свербіж, висипка, набряк. Яке  ускладнення виникло:  
+Алергічна реакція.  
-	Інфільтрат.  
-	Медикаментозна емболія.  
-Некроз тканини.  
-Гематома.   

#З пацієнтом А., який страждає на цукровий діабет, фельдшер здоровпункту проводить 	бесіду з питань дієтичного харчування. Що з перерахованих продуктів можна 
	рекомендувати пацієнту:  
+Гречану кашу  
-	Варення  
-	Кондитерські вироби  
-Компоти  
-Солодкий чай  

#При огляді важкохворого пацієнта фельдшер ФАПу помітив у ділянці крижової кістки почервоніння шкіри, відшарування епідермісу. Яким розчином слід обробити вражену ділянку:  
+5% розчином калію перманганату  
-	10% розчином камфорного спирту  
-	70% розчином етилового спирту  
-1% розчином саліцилового спирту  
-слабким розчином оцтової кислоти  

#Пацієнт Д., 70р., скаржиться фельдшеру швидкої допомоги на болі в надлобковій ділянці, відсутність сечовиділення протягом 12 год. Яку допомогу необхідно надати пацієнту:  
+Здійснити катетеризацію сечового міхура  
-	На ділянку сечового міхура покласти міхур з льодом  
-	Промити сечовий міхур  
-Здійснити очисну клізму  
-Здійснити гіпертонічну клізму  

#До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт К., зі скаргами на здуття, розпираючий біль у животі,  не  відходження газів. Які заходи слід провести для усунення даних проблем:  
+Ввести газовідвідну трубку  
-	Промити шлунок  
-	Застосувати знеболювальні препарати  
-Застосувати сифонну клізму  
-Затосувати медикаментозну клізму  

#Фельдшер швидкої допомоги транспортує до стаціонару пацієнтку А., в якої почалося блювання у вигляді кавової гущі. Яку невідкладну допомогу потрібно надати пацієнтці:  
+Покласти на епігастральну ділянку міхур з льодом  
-	Застосувати  теплу грілку  
-	Промити шлунок  
-Посадити пацієнтку  
-Дати випити теплого чаю  

#До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка Г., 45 р., зі скаргами на біль у епігастральній ділянці. Годину тому вона їла рибу. Основними елементами невідкладної допомоги при харчовому отруєнні є:  
+Промивання шлунку  
-	Введення антибіотиків  
-	Введення жарознижувальних препаратів  
-Введення вітамінів  
-Проведення очисної клізми  

#При обстеженні пацієнта Д., 54р., фельдшер ФАПу  виявив наступні проблеми: підвищення температури, кашель, задишку, біль у грудній клітці. Для якої системи 	органів характерні такі ознаки:  
+Дихальної  
-	Серцево-судинної  
-	Травної  
-Нервової  
-Сечовивідної  

#Фельдшер швидкої допомоги  траспортує в стаціонар пацієнта Г. 58 р., з легеневою кровотечею. Що з перерахованого  можна застосувати  для надання невідкладної допомоги:  
+Напівсидяче положення, холод на грудну клітку  
-	Тепле пиття невеликими порціями  
-	Накласти банки на грудну клітку  
-Накласти гірчичники на грудну клітку  
-Дати відхаркувальні засоби  

#До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт, який лікувався в кардіологічному відділенні з приводу гіпертонічної хвороби. При виписці йому рекомендували дотримуватись дієти №10. Що доцільно рекомендувати пацієнту:  
+Обмежити кухонну сіль, рідину  
-	Споживати каву, какао, шоколад  
-	Обмежити споживання м’яса(телятина, птиця)  
-Обмежити фрукти, ягоди, соки  
-Споживати тістечка, торти  

#Фельдшер швидкої допомоги доправляє в стаціонар пацієнта з набряком легень. Лікар призначив інгаляційне введення кисню. Яким розчином необхідно здійснити зволоження кисню:  
+96% розчином етилового спирту  
-	Дистильованою водою  
-	2% розчином натрію гідрокарбонату  
-Відваром ромашки  
-5% розчином етилового спирту  

#Фельдшер ФАПу  стерилізує гумові вироби медичного призначення 6% розчином  
	пероксиду водню. Яким розчином потрібно тричі промити вироби після стерилізації:  
+Стерильним ізотонічним розчином  
-	Дистильованою водою  
-	Розчином фурациліну 1: 5000  
-2% розчином натрію гідрокарбонату  
-0,5% розчином нашатирного спирту  

#До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт Г., 38 р.,зі скаргами  на свербіж голови. Під час огляду у нього виявлено педикульоз. Після проведення заходів щодо педикульозу , яку документацію повинен оформити фельдшер у даному випадку:  
+Екстерне повідомлення про інфекційне захворювання  
-	Лист лікарських призначень  
-	Медичну карту стаціонарного хворого  
-Медичну  карту амбулаторного хворого  
-Статистичний талон для реєстрації заключних діагнозів  

#При виконанні фельдшером швидкої допомоги внутрішньовенного вливання 10% 
	розчину кальцію хлориду пацієнт С., 53р,. відчув пекучий біль в місці ін’єкції. Що повинен зробити фельдшер:  
+Обколоти місце ін’єкції 0,5% розчином новокаїну  
-	Увести у місце ін’єкції 0,1% розчин адреналіну  
-	Прикласти міхур з льодом  
-Вище місця ін’єкції накласти джгут  
-Обколоти місце ін’єкції 2,4% розчином еуфіліну  

#Чоловік, 48 р., звернувся до фельдшера здоровпункту промислового підприємства з приводу скарг на головний біль, запаморочення, шум у голові, загальну слабкість. При обстеженні: АТ – 180/95 мм рт.ст.. Як називається такий показник артеріального тиску?  
+Артеріальна гіпертензія  
-	Артеріальна гіпотензія  
-	Гіпертермія  
-Тахікардія  
-Брадикаодія  

#При заборі кроваі на ФАПі  хворий знепритомнів.Яке положення повинен надати фельдшер хворому?  
+Положення лежачи з трохи піднятими ногами  
-	Напівлежачи в ліжку  
-	Лежачи на животі  
-Лежачи на боці  
-Сидячи в кріслі  

#Фельдшера здравпункта вызвали в цех к пациентке М., 23 лет, которая потеряла 
	сознание, находясь в душном посещении. Объективно: бледность кожних покровов. 	Пульс – 90 уд/мин., АД -110/60 мм рт.ст. Какую медицинскую помощь необходимо 
	оказать пациентке?  
+Уложить на горизонтальную поверхность с приподнятыми ногами, дать понюхать 
	нашатырный спирт на тампоне  
-	Придать полусидячее положение, похлопать по щекам  
-	Ввести 1 мл 0,1\% раствора адреналина  
-Провести ИВЛ  
-Провести непрямой массаж сердца  

#Рідні пацієнта У. 87 р. звернулися до фельдшера з питанням догляду за шкірою навколо гастростоми. Фельдшер порадив:  
+Здійснити туалет шкіри, обробити 70% етиловим спиртом, накласти цинкову мазь, 
	стерильну пов’язку  
-	Промити перевареною водою, накласти суху пов’язку  
-	Здійснити туалет шкіри 3% пероксидом водню  
-Просушити стерильною серветкою, змастити пастою Ласара, накласти стерильну пов’язку  
-Протерти стерильною серветкою  

#Фельдшер швидкої допомоги під час огляду хворого 66 років, виміряв артеріальний тиск, визначив властивості пульсу, провів пальпацію живота. Після обстеження він повинен 
	зробити в першу чергу:  
+Здійснити гігієнічне миття рук  
-	Здійснити обробку рук 3% р-ном пероксиду водню  
-	Здійснити обробку рук р-ном фурациліну 1:5000  
-Здійснити обробку рук  2% р-ном натрію гідрокарбонату  
-Здійснити обробку рук 70% р-ном етилового спирту  

#До фельдшера  здоров пункту звернувся пацієнт, якому лікар призначив сеанси опромінення поперекової ділянки. Перед початком проведення процедури фельдшер 
повинен  здійснити:  
+Визначити біодозу УФ-опромінення  
-	Виміряти температуру тіла  
-	Оглянути шкіру  
-Виміряти артеріальний тиск  
-Визначити частоту пульсу  

#До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка 36 років, якій необхідно закрапати у зовнішній слуховий прохід розчин з метою розм’якшення сірчаної пробки. Який лікарський засіб застосує фельдшер?  
+3% р-н пероксиду водню  
-	70% р-н етилового спирту  
-	5% р-н перманганату калію  
-2% р-н натрію гідрокарбонату  
-0,9% р-н натрію хлориду  

#Пацієнт 40 років був госпіталізований до травмпункту. На час огляду лікарем повідомив, що упав добу тому і скаржиться на біль у правому колінному суглобі та обмеження рухів. Хворому призначено фізіотерапевтичні процедури. Який компрес застосує фельдшер?  
+Зігрівальний напівспиртовий  
-	Волого-висихаючий  
-	Зігрівальний водний  
-Холодний  
-Гарячий  

#Пацієнт 45 років, страждає на ішемічну хворобу серця. Лікар призначив медикаментозне лікування та постановку гірчичників при виникненні болю в серці. На яку ділянку треба накладати гірчичники?  
+Ділянку серця  
-	Верхню частину груднини  
-	Потилицю  
-Литкові м`язи  
-Під і між лопатками  

#Хворій 50 років виконали внутрішньовенну ін`єкцію, після чого в місці введення виникла гематома. Як в подальшому уникнути цього ускладнення?  
+Притиснути  місце ін`єкції стерильною ватною кулькою 5 хв  
-	Підтягнути поршень до себе перед введенням ліків  
-	Повільно вводити ліки  
-Міняти місця ін`єкцій    
-Проводити пробу на чутливість до ліків  

#У хворої 24 років на другий день після підшкірного введення 2 мл 20% олійного розчину камфори з`явився біль і ущільнення в ділянці ін`єкції. Яке ускладнення виникло у хворої?  
+Інфільтрат  
-	Алергійна реакція  
-	Абсцес  
-Гематома  
-Некроз  

#В кінці робочого дня проводять стерилізацію ендоскопічної апаратури в розчині при температурі 50oС, експозиція 180 хв. Який антисептичний розчин використовують в даному випадку?  
+6% р-н пероксиду водню  
-	1% р-н дезоксону-1  
-	0,5% р-н формаліну  
-3% р-н пероксиду водню  
-0,2% р-н хлораміну  

#Хворому на цукровий діабет призначено підшкірне введення інсуліну в кількості 50 МО (1 мл інсуліну = 100 МО). Яку кількість інсуліну (в мл) необхідно набрати?  
+0,5 мл  
-	0,3 мл  
-	0,4 мл  
-0,2 мл  
-0,6 мл  

#Хворому 46 років призначено внутрішньом'язове введення розчину магнію сульфату 25% - 5 мл. Хворий поскаржився на біль і ущільнення в ділянці сідниці. Об'єктивно: у ділянці ін'єкції гіперемія, гіпертермія, набряк. Яке після ін'єкційне ускладнення виникло?  
+інфільтрат  
-	тромбофлебіт  
-	некроз тканин  
-підшкірна гематома  
-алергійна реакція  

#Фельдшер проводить передстерилізаційну обробку багаторазового медичного 
інструментарію.  За допомогою якої проби можна виявити залишки крові?  
+азопирамової проби  
-	фенолфталеїнової проби  
-	3% розчин хлораміну  
-10% розчинометилового спирту  
-проби з суданом-3  

#Фельдшер виявив у пацієнтки  педикульоз в приймальному відділенні. Яким  розчином потрібно  обробити волосся даній пацієнтці?  
+0,15 водно – емульсійний розчин карбофосу  
-	2% розчином хлораміну  
-	2% розчином соди  
-10% розчинометилового спирту  
-розчином камфори    

#Через 10 хвилин після внутрішньом’язової ін’єкції пеніциліну у пацієнта, , виникла різка 
	слабість, жар у тілі, потемніння в очах. Шкіряні покриви бліді, вологі, Ps 110 уд/хв. Яке ускладнення виникло у пацієнта?  
+анафілактичний  шок  
-	некроз тканини  
-	повітряна емболія  
-жирова емболія  
-інфільтрат  

#Пацієнтка В. 36  після оперативного втручання не може самостійно помочитися протягом 8 годин. Рефлекторні дії не дали бажаного ефекту. Яку допомогу  першочергову допомогу потрібно надати?  
+здійснити катетеризацію сечового міхура  
-	промити сечовий міхур  
-	грілка на низ живота  
-прийняти теплу ванну  
-почекати 1 – 2 год.  

#Фельдшер відкрив бікс із перев’язувальним матеріалом, і побачила, що індикатор 
	стерильності не розплавився. Що будете робити  ви у даній ситуації?  
+відправити бікс на повторну стерилізацію  
-	використовувати матеріал для роботи  
-	занурити в дезінфекційний розчин  
-прокип’ятити  в дистильованій воді 45 хв.  
-відправити матеріал з бікса на бактеріологічне дослідження  

#Фельдшер після огляду важкохворої Н.65р., яка тривалий час знаходиться на постільному режимі. виявила в ділянці крижової кістки стійку гіперемію, яка не зникає після зміни положення тіла. Оцініть стан пацієнтки.  
+пролежні 1 ступеня  
-	алергічна реакція  
-	попрілості  
-нагноєння  
-жирова ліподистрофія  

#У хворого після внутрішньом’язевого  введення антибіотка виникла алергійна реакція. Одним із заходів невідкладної допомоги є обколювання місця ін'єкції. Виберіть відповідний препарат:  
+0,1% розчин адреналіну - 0,5 мл в 10 мл 0,9% розчину натрію хлориду  
-	5% розчин глюкози  
-	вода для ін'єкцій  
-0,5% розчин новокаїну  
--

#Пацієнтка В.44р. знаходиться на стаціонарному лікуванні в ендокринологічному диспансері з діагнозом – цукровий діабет, щоденно отримує ін’єкції інсуліну. Яке може розвинутись ускладнення в даної пацієнтки, якщо ін’єкції виконуються часто в одну і ту ж ділянку?  
+жирова ліподистрофія  
-	алергічна реакція  
-	попрілості  
-нагноєння  
-пролежні  

#У хворої після внутрішньом’язевого введення 10% розчину кальцію хлориду виникнув пекучий нестримний біль в ділянці ін’єкції. Яке розвинулось ускладнення в даної пацієнтки?  
+некроз тканин  
-	алергійна реакція  
-	гематома  
-тромбофлебіт  
-інфільтрат  

#Хворому на цукровий діабет призначено підшкірне введен_ня інсуліну в кількості 24 МО (1 мл інсуліну = 40 МО). Яку кількість інсуліну (в мл) необхідно набрати?  
+0,6 мл  
-	0,3 мл  
-	0,4 мл  
-0,5 мл  
-0,8 мл  

#Пацієнтка 63 років, тривалий час перебуває на скелетному витяжінні з приводу відкритого перелому правого стегна. Під час ранкового туалету медичний працівник помітив інтенсивне почервоніння і пухирці, які наповнені серозною речовиною, у ділянці крижів і сідниць.  Яке ускладнення виникло у пацієнтки?    
+Пролежні    
-	Гематома   
-	Дерматит   
-Попрілості    
-Алергічна реакція   
	144
	Перед госпіталізацією у приймальне відділення необхідно здійснити огляд хворого на наявність педикульозу.  Хто здійснює такий огляд?    
+Фельдшер приймального відділення    
-	Лікар приймального відділення  
-	Старша медсестра приймального відділення  
-Лікар, який оглядає хворого   
-Санітарка приймального відділення   

#Хворому Н., 55 років, призначено дієту №7. Під час спілкування з хворим медичний працівник пояснює мету призначеної дієти:    
+Збереження функції нирок, зменшення набряків   
-	Відновлення порушеної функції печінки  
-	Відновлення вітамінного балансу  
-Збереження функції шлунка   
-Нормалізація секреторної і моторної функції кишок   

#Пацієнту з хронічною некомпенсованою серцево-судинною недостатністю при закрепі призначено гіпертонічну клізму.  Який розчин потрібно використати для проведення процедури?    
+10% розчин натрію хлориду   
-	1% розчин кальцію хлориду  
-	2% розчин натрію гідрокарбонату  
-4% розчин калію хлориду   
-Ізотонічний розчин натрію хлориду   

#Лікар призначив пацієнту годування через гастростому.  При якій непрохідності ШКТ здійснюється така маніпуляція?    
+Стравоходу   
-	Прямої кишки  
-	Сигмоподібної кишки  
-Тонкої кишки   
-Шлунка    

#Хворому 60 років, зі струсом головного мозку призначено внутрішньом’язове ведення 5 мл 25% розчину магнію сульфату. Після  ін’єкції хворий поскаржився на біль і ущільнення в ділянці сідниці. Об’єктивно: у ділянці ін’єкції - гіперемія, гіпертермія, набряк.  Яке післяін’єкційне ускладнення виникло?    
+Інфільтрат   
-	Алергічна реакція  
-	Підшкірна гематома  
-Тромбофлебіт    
-Некроз тканин  

#Фельдшера   ФАПу викликали до хворого С., 28 років, в якого виник приступ бронхіальної астми. Яке вимушене положення займає хворий для полегшення свого стану?    
+Сидяче, спираючись руками на коліна  
-	Сидяче, обхопивши руками живіт  
-	Лежаче на боці  
-Горизонтальне з припіднятими ногами  
-Горизонтальне з припіднятим узголів’ям  

#Фельдшер здравпункту проводить ПО багаторазового інструментарію. За допомогою якої проби він виявить залишки миючого розчину?  
+Фенолфталеїнової   
-	Бензидинової  
-	З суданом  
-Амідопіринової  
-Азопірамової  





Крок М.  Лікувальна справа
Педіатрія з курсом дитячих інфекцій та основами імунопрофілактики
	1
	Від чого залежить схильність нервової тканини новонародженого до частого розвитку набряку? 	  
+значна васкуляризація сірої речовини  
-	відсутність мієлінової оболонки нервового волокна  
-	слабкий розвиток дендритів нейроцита  
-мала кількість зрілих нейроцитів  
-слабка диференціація сірої речовини мозку від білої  

#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  

#У дитини 2 років гостро розвився набряк по всьому тулубу. Артеріальний тиск 1.20/1.80 мм рт.ст. Діурез знижений. Кількість білка в аналізі сечі 4,5%, мікрогематурія. Встановіть
	 діагноз:  
+гострий гломерулонефрит, нефротична форма  
-	ізольований сечовий синдром  
-	пієлонефрит  
-Вроджена вада серця  
--

#До фельдшера  ФАПу  звернулася мати з дитиною 3-х місяців для проведення 
	антропометрії. Маса тіла при народження 3200 гр, зріст 50 см. Вирахуйте належну масу тіла дитини (за щомісячним приростом):  
+5400  
-	5200  
-	4800  
-5800  
-6000  

#Ви – фельдшер ФАПу, оглядаєте дитину віком 5 діб. Вчора дитина була виписана з пологового стаціонару. Мати повідомила, що близько 2-х годин назад у дитини  піднялась температура тіла до 38,5°С. Об’єктивно: дитина неспокійна, жадібно п’є, відмічається сухість слизових оболонок, гіперемія шкіри. Слизова ротоглотки рожева, дихання над легенями пуерильне. При зважуванні маса тіла дитини 2800 г.  Маса тіла одразу після народження 3200 г. З анамнезу відомо, що вагітність і пологи у матері протікали без ускладнень. Яке явище найбільш імовірніше у дитини?  
+Транзиторна гіпертермія  
-	Транзиторна гіпотермія  
-	Гостра респіраторна вірусна інфекція  
-Гостра кишкова інфекція  
-Транзиторний катар кишок  

#До фельдшера ФАПу звернулася мати дворічної дитини, у якої гостро розвинувся набряк по всьому тулубу. Артеріальний тиск 120/80 мм рт.ст. Діурез знижений. Кількість білка в сечі 4,5 г/л, мікрогематурія. Для якого захворювання характерні такі проблеми?  
+Гострий гломерулонефрит  
-	Гострий панкреатит  
-	Гострий пієлонефрит  
-Ізольований сечовий синдром  
-Хронічна ниркова недостатність  

#При огляді дитини 5 років фельдшер ФАПу відмітив: шкіра бліда з ціанотичним відтінком, переляк в очах, експіраторна задишка з дистанційними свистячими хрипами, які чути на відстані, грудна клітка здута. Вкажіть захворювання для якого характерні такі симптоми  
+Бронхіальна астма  
-	Гострий бронхіт  
-	Гостра пневмонія  
-Хронічний бронхіт  
-Хронічна пневмонія  

#У дитини 10 років фельдшер ФАПу запідозрив  ревматизм. Для підтвердження діагнозу призначені додаткові методи обстеження. Ви оцінюєте результати ревмопроб. Який показник підтвердить даний діагноз?  
+Поява С-реактивного протеїну  
-	Збільшення холестерину крові  
-	Гіперглікемія  
-Гіпоглікемія  
-Підвищення рівня білірубіну в крові  

#Дитині, що народилася на 35 тижні вагітності з масою тіла 2000г, фельдшер ФАПу почне специфічну профілактику рахіту з:  
+2 тижневого віку  
-	1 місячного віку  
-	1,5 місячного віку  
-2 місячного віку  
-3 місячного віку  

#Під час огляду новонародженого мати поскаржилася на почервоніння сідниць. При огляді фельдшер ФАПу помітив різке почервоніння з ерозіями. Дитина постійно знаходиться  в “Памперсах”, шкірні складки оброблюються присипками час від часу. Про яке захворювання треба подумати?   
+Попрілість  
-	Пітниця  
-	Піодермія  
-Фізіологічна еритема  
-Токсична еритема  

#Після проведення беркулінодіагностики  дитині п’яти років фельдшером ФАПу була виявлена вперше позитивна реакція Манту, без клінічних ознак. Якому стану це відповідає?  
+Віражу туберкулінових проб  
-	Вродженій ваді серця  
-	Пневмонії  
-Бронхіальній астмі  
-Ревматичній хворобі  

#Фельдшер ФАПу оглядає -  дитину 8 років зі скаргами на слабкість, біль при ковтанні, 
	висип на шкірі, підвищення температури тіла до 380С. При огляді: у зіві яскрава 
	гіперемія слизової оболонки, збільшення лімфатичних вузлів, блідність носо-губного 
	трикутника. Для якої хвороби характерні ці симптоми?  
+Скарлатини  
-	Атопічного дерматиту  
-	Краснухи  
-Вітряної віспи  
-Кору  

#До фельдшера ФАПу  привезли дитину 6 років зі скаргами: на нежить, кашель, світлобоязнь, температуру тіла 380С, на шкірі обличчя і за вухами плямисто-папульозний висип, який місцями зливається. Назвіть термін ізоляції  дитини.  
+На 5 днів після початку висипки  
-	На 25 днів від початку хвороби  
-	На 5 днів від останнього висипу  
-Після повного клінічного одужання  
-На 22 день від початку хвороби  

#Мати дитини 5 р. звернулась до фельдшера ФАПу  зі скаргами на плями, дрібні папули	різної величини та везикули, які розташовані на шиї, обличчі, волосистій частині голови. Дитина млява, дратівлива, t 37,70С. Для якого захворювання характерні вище названі симптоми?  
+Вітряної віспи  
-	Кору  
-	Скарлатини  
-Краснухи   
-Менінгококкової інфекції  

#До фельдшера ФАПу звернулась мати з дитиною 10 років зі скаргами на збільшення задньошийних,  потиличних лімфатичних вузлів, дрібно – плямистий висип на шкірі при субфебрильній температурі  тіла. Якому захворюванню характерні ці симптоми?
+Краснусї  
-	Кору   
-	Вітрянїй віспї  
-Скарлатинї  
-Алергічному дерматиті  

#У дитини клінічні ознаки дискінезії жовчних шляхів. З якими скаргами дитина звернулась до фельдшера ФАПу?  
+Раптовим, переймоподібним болем у правому підребір’ї   
-	Стійкім болем у надчеревній ділянці  
-	Пекучим болем у лівому підребер’ї   
-Болем у надлобковій ділянці  
-Болем у поперековій ділянці   

#Мати дитини 12 років звернулась до фельдшера ФАПу  з приводу загострення виразкової хвороби шлунка. Який метод діагностики необхідно призначити дитині?  
+Фіброгастродуоденоскопію  
-	Рентгенографію  
-	Ректономаноскопію  
-Ультразвукове обстеження  
-Дуоденальне зондування  

#Фельдер ФАПу при обстеженні дитини 15років виявив ознаки холециститу. Назвїть необхідні методи  дослідження для підтвердження діагнозу.
+Ультразвукове дослїдження  
-	Рентгенографїя  
-	Фїброгастродуорденоскопїя  
-Ректороманоскопїя  
-Шлункове зондування  

#При огляді новонародженої дитини фельдшером ФАПу мати повідомила, що дитина народилася в тяжкому стані з порушенням дихання та рефлексів, після накладання щипців, відмічалися судоми. З чим пов’язаний стан дитини?
+Внутрішньочерепною пологовою травмою  
-	Асфіксїєю новонародженого  
-	Гемолітичною хворобою новородженого   
-Кефалогематомою  
-Ураженням плечового сплетіння  

#При огляді новонародженої дитини на 4 добу фельдшер ФАПу виявив зменшення маси тіла дитини. Загальний стан дитини не порушений. З чим пов'язаний стан дитини?  
+Фізіологічною втратою маси тіла  
-	Статевою кризою новонародженого  
-	Сечокислим інфарктом нирок   
-Транзиторним дїзбактеріозом  
-Фізіологічною ерітемою  

#На профілактичний огляд до фельдшера ФАПу звернулась мати з дитиною 1-го місяця. Який режим годування повинен призначити фельдшер?  
+По вимозі дитини  
-	Кожні 2 години  
-	Кожні 3 години  
-Кожні 3.5 години  
-Кожнї 5 годин  

#При огляді дитини 12 місяців фельдшер ФАПу оцінює місцеву реакцію після вакцинації БЦЖ. Які зміни повинні бути у місті щеплення  
+Рубчик  
-	Інфільтрат  
-	Пустула  
-Виразка  
-Везикула  

#При патронажі здорової доношеної дитини віком 4 доби фельдшер ФАПу помітив жовтяничне забарвлення шкіри. Дитина активна, загальний стан не порушений. З чим пов'язаний стан дитини?  
+Фізіологічною жовтяницею  
-	Фізіологічною ерітемою  
-	Статевим кризом новонародженого  
-Транзиторним дисбактеріозом  
-Транзиторною лихоманкою  

#Мати дитини 2-х років звернулась до фельдшера ФАПу зі скаргами на ціаноз шкіри та слизових оболонок, який посилюється під час фізичного навантаження. Такий стан у дитини з перших днів життя. Дитина відстає у фізичному розвитку, має масу тіла 10 кг. 
	Такі симптоми характерні для :  
+Вродженої вади серця  
-	Анемії  
-	Ревмокардиту   
-Міокардиту   
-Бронхіальної астми   

#Батьки  хлопчика 8 р. звернулись до фельдшера ФАПу зі скаргами на серцебиття, швидку втомлюваність, задишку від незначного фізичного навантаження. Хлопчик 5 днів тому 
	переніс гостру вірусну респіраторну інфекцію. Об’єктивно: блідість шкіри, межі серця зміщені вліво, аритмія, тахікардія, приглушеність І тону, ніжний систолічний шум на верхівці серця. Який найбільш вірогідний діагноз:  
+Гострий інфекційний міокардит  
-	Ревмокардит   
-	Вроджена вада серця   
-Порушення ритму серця   
-Ендокардит   

#Дівчинка 12 р. поскаржилася фельдшеру ФАПу на біль в животі ріжучого характеру. Біль нападоподібний з’являється через кілька хвилин після прийому їжі. Біль локалізується в правій верхній частині живота, супроводжується нудотою, іноді блюванням. Уперше біль з’явився 3 роки тому. Останнім часом біль став частіше. Об’єктивно: загальний стан задовільний, шкіра бліда, підшкірна жирова клітковина слаборозвинена, тургор тканин знижений. Язик чистий, вологий. Живіт м’який, болісний під час пальпації в надчеревній ділянці. Печінка та селезінка не збільшені. Випорожнення та сечовипускання без змін. 
	Вкажіть найімовірніший діагноз:  
+Виразкова хвороба шлунка  
-	Гострий холецистит  
-	Гострий панкреатит  
-Гострий гастрит   
-Дискінезія жовчних шляхів  

#До фельдшера ФАПу звернулась мати дитини 1 місяця зі скаргами на блювання у дитини “фонтаном” без домішку жовчі, погану прибавку у масі тіла. Блювання з’явилося з 10 дня після народження, має кислий характер, за об’ємом більше, ніж висмоктує молока дитина. При огляді живота з’являється симптом “піскового годинника”. Вкажіть діагноз у дитини:
+Пілоростеноз   
-	Пілороспазм   
-	Диспепсія   
-Гострий гастрит   
-Виразкова хвороба   

#Хлопчик 12 р., звернувся до фельдшера зі скаргами на біль у надп’яткових, колінних і кульшових суглобах, підвищення температури тіла. Хворіє 4 доби. Досі часто хворіє на ангіну. При огляді:  стан дитини середньої тяжкості. Шкіра бліда, неспроможний самостійно сідати, вставати через біль у суглобах. Набряк лівого надп’яткового суглоба. Змін в легенях немає. Ліва межа серця на 1,5 см вліво від середньоключичної лінії. Тони серця приглушені. Пульс слабкого наповнення, 170/хв., АТ – 110/60 мм рт.ст. Температура 380С. Вкажіть найбільш вірогідний  діагноз:  
+Ревматизм, активна фаза, міокардит, поліартрит  
-	Ревматоїдний артрит  
-	Неревматичний кардит  
-Остеомієліт  
-Бурсит   

#На прийом до фельдшера прийшла мати з 3-х міс. дитиною. Скарги на неспокійний сон, посилену пітливість голови. З 2-х місячного віку дитина на штучному вигодовуванні, на свіжому повітрі рідко буває. Об’єктивно: полисіння потилиці, зниження м’язового тонусу кінцівок, м’якість і податливість кісток черепа. Запропонуйте специфічне лікування дитині:
+Вітамін D3 по 2000 МО протягом 30-45 днів  
-	Вітамін D3 по 4000 МО протягом 30-45 днів  
-	Вітамін D3 по 5000 МО протягом 30-45 днів  
-Глюконат кальцію 10% - 1 ч.л. місяць  
-Вітамін С по 0,05 протягом місяця  

#Дівчинка 10 років звернулась до фельдшера з приводу ниючого болю у правому підребер’ї, поганого апетиту, нудоти, відчуття гіркоти в ротовій порожнині, періодичне блювання. Біль посилюється після вживання жирної їжі. Об’єктивно: шкіра бліда, суха. Під час пальпації живота печінка виступає з-під ребрової дуги на 2,5 см, щільна і болісна при пальпації. Позитивні симптоми Ортнера, Кера справа в підребер’ї. Вкажіть найвірогідніший  діагноз:
+Холецистохолангіт  
-	Гострий панкреатит  
-	Хронічний гастрит  
-Виразкова хвороба   
-Глистна інвазія   
	31
	Оцінка фізичного розвитку дітей шляхом складання графіків “Довжина тіла/ зріст / вік” 
	проводиться за наказом МОЗУ  
+№149  
-	№152  
-	№720  
-№120  
-№437  

#Новонароджена дитина знаходиться на природному вигодовуванні. Як часто прикладати дитину до грудей?  
+За вимогою дитини  
-	Кожні 2 години  
-	Кожні 3 години  
-Кожні 3,5 години  
-Кожну годину  

#Ви проводите консультування матері з вигодовування дитини віком з-х місяців та даєте пораду:  
+Відмовитись від сосок, пустушок
-	Поїти дитину кипяченою водою  
-	Поїти дитину відваром ромашки  
-Ввести в раціон годування фруктовий сік  
-Поїти дитину овочевим відваром  

#До фельдшера звернувся хлопчик 10 р. зі скаргами на тривалу кровотечу після екстракції зуба. Об’єктивно: шкіра та слизові бліді, на шкірі тулуба та кінцівок крововиливи різної величини від петехій до плям, розташовані хаотично, різного ступеня, забарвлення. Лунка видаленого зуба кровоточить. Печінка, селезінка не збільшені. Яку хворобу можна 
	запідозрити:  
+Тромбоцитопенічна пурпура (хвороба Верльгофа)  
-	Геморагічний васкуліт  
-	Гемофілія   
-Гострий лейкоз   
-Гемолітична анемія  

#Під час проведення профілактичного щеплення на ФАПі хлопчик 8 р. зблід і раптово знепритомнів. Який препарат введе фельдшер у такому стані:  
+Кордіамін   
-	Строфантин  
-	Папаверин  
-Лазикс   
-Сибазон  

#Мати викликала фельдшера додому зі скаргами на те, що в її дитини 5 років підвищилась температур тіла до 38оС, з’явився сухий кашель, переважно вночі, після кашлю – блювання. Щодня кашель частішає і складається із серії видихуваних поштовхів з глибоким свистячим вдихом. Напади кашлю до 10-15 разів на добу. Обличчя дитини набрякле. Крововиливи під склеру очей. Яку хворобу можна запідозрити:
+Кашлюк   
-	Пневмонія   
-	Стенозуючий ларинготрахеїт   
-Обструктивний бронхіт   
-Бронхіальна астма  

#В пологовому будинку всім здоровим новонародженим дітям проводять:  
+Вакцинацію проти туберкульозу та проти гепатиту В  
-	Вакцинацію проти туберкульозу  
-	Вакцинацію проти гепатиту В  
-Вакцинацію проти дифтерії  
-Вакцинацію проти кору  

#Дитині 4 місяці, народилася доношеною. Визначить, що нового з’являється у поведінці 
	дітей у цьому віці?  
+Повертається зі спини на бік  
-	Часте коротке гуління  
-	Повертається зі спини на живіт  
-Добре тримає голову  
-Самостійно сидить  

#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    

#Дитині 5р. поставлено діагноз – дифтерія. Лікар призначив введення протидифтерійної сироватки за методом Безредки. Яким шляхом вводиться пробна доза сироватки?    
+Внутрішньошкірно    
-	Підшкірно  
-	Внутрішньом’язово    
-Внутрішньовенно    
-Інгаляційно  

#Дитині 3 місяці, знаходиться на грудному вигодовуванні. Мати звернулась до фельдшера із скаргами на зменшення кількості сечовипускань у дитини, неспокій після годування, втрату маси тіла. Дані симптоми дозволяють запідозрити:     
+Недогодовування    
-	Перегодовування    
-	Кишковий токсикоз    
-Просту диспепсію    
-Парентеральну диспепсію  

#Під час патронажу новонародженої дитини віком  14 днів фельдшер виявив, що пупкова ранка волога з серозним виділенням. Про яке захворювання можна подумати?  
+Катаральний омфаліт  
-	Гнійний омфаліт  
-	Некротичний омфаліт  
-Сепсис новонароджених  
-Пупкова грижа  

#Дітям у школі проведена проба Манту.  Через який проміжок часу необхідно оцінити її результати у дітей?  
+72 год  
-	12 год.  
-	24 год.  
-48 год.  
-56 год.  

#Серед школярів 7-го класу загальноосвітньої середньої школи зафіксовані захворювання на вірусний гепатит А. Діти були в контакті з хворими.  З профілактичною метою Ви введете наступний препарат:  
+Імуноглобулін  
-	Вітамін С  
-	Анатоксин  
-Вакцину  
-Сироватку  

#Під час патронажу дитини, яка народилась 5 днів тому, Ви помітили легкий акроціаноз губ і кінцівок, що посилюється під час смоктання грудей. У матері дитини у перші місяці вагітності діагностовано токсоплазмоз.  Яка хвороба може бути у дитини?    
+Природжена вада серця    
-	Пневмонія    
-	Спазмофілія    
-Рахіт    
-Асфіксія  

#Дитина народилася на 36 тижні вагітності з масою тіла 2100 г, здорова. Ви повині провести специфічну профілактику рахіту.  З якого віку це потрібно зробити?  
+2 тижні  
-	1 тиждень  
-	1 місяць  
-1,5 місяці  
-2 місяці  

#Фельдшер виявив у 5-річного хлопчика блідість шкіри та слизових оболонок, тріщини в куточках рота. Лікар поставив діагноз – залізодефіцитна анемія.  Які з перерахованих причин могли спровокувати дану патологію?  
+Глистяна інвазія  
-	Овочеве харчування  
-	Надмірне фізичне навантаження  
-Часті респіраторні захворювання  
-Довготривале отримання антигістамінних препаратів  

#У дівчинки 7-ми років скарги на періодичний ниючий біль у поперековій ділянці, часте болісне сечовипускання. В сечі: лейкоцити - 16 в полі зору.  Яку патологію можна запідозрити в даному випадку?  
+Інфекцію сечовивідних шляхів  
-	Гострий вагініт  
-	Гострий гломерулонефрит  
-Гострий проктит  
-Енурез  

#У хлопчика 5-ти років спостерігаються періодичне ацетонемічне блювання, нічні страхи, емоційна нестійкість. Об’єктивно: хлопчик пониженого харчування, астенічної тілобудови. інтелектуально добре розвинутий, вміє читати, по-дорослому пояснює життєві ситуації. В сечі - сечокислі солі (урати) +++.  Ця клінічна картина характерна для діатезу:
+Нервово-артритичного    
-	Атопічного    
-	Ексудативно-катарального    
-Алергічного  
-Лімфатико-гіпопластичного    

#Дитині 5 років. Скарги на блідість шкірного покриву, зниження  апетиту, втомлюваність. В аналізі крові:  Нв - 90 г/л. ер.- 3,2 х 1012/л, КП- 0,8. Призначення яких ліків  найбільш 
раціональне?  
+Препаратів заліза     
-	Вітаміну А  
-	Вітаміну Д    
-Глюконату кальцію    
-Алохолу  

#При обстеженні дівчинки після народження був виявлений крововилив на голові, який не виходить за межі однієї кістки, не пульсує, не болить. Яка патологія у дитини?  
+Кефалогематома  
-	Септикопіємія  
-	Пологова пухлина  
-Пухирчатка новонародженого  
-Внутрішньочерепна травма  

#У дитини 2-х місяців у паховій ділянці спостерігається гіперемована мокнуча поверхня шкіри внаслідок злиття ерозій. Яке захворювання можна запідозрити?
+Попрілості III ступеня  
-	Везикулопустульоз  
-	Пітниця  
-Попрілості І ступеня  
-Пухирчатка новонародженого  

#Дитині виповнилося 5 років. Ви повині запросити матір з дитиною на ревакцинацію проти кору, паротиту, краснухи. В якому віці робиться це щеплення?  
+6 років    
-	7 років    
-	14 років    
-15 років    
-18 років    

#На 2-му тижні захворювання спостерігається пластинчасте лущення на долонях.  Для якого захворювання це характерно?    
+Скарлатини    
-	Кору     
-	Вітряної  віспи    
-Червоної  висипки  
-Менінгококової інфекції  

#Дитина 1-го року життя перебуває в інфекційному відділенні на лікуванні з приводу колі-інфекції.  Які випорожнення характерні для данного захворювання?    
+Водянисті оранжевого кольору    
-	Пінисті темно-зеленого кольору    
-	У вигляді „січеного яйця”    
-Кров’янисто-слизові    
-У вигляді  рисового відвару  

#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 флаконі 1,0 г. цефтриаксону, його розвели  5 мл. ізотонічного розчину. Скільки потрібно набрати в шприц розчину,  якщо дитині призначено 300 мг. препарату?  
+1,5 мл.  
-	2 мл.  
-	3 мл.  
-4 мл.  
-5 мл.  

#На прийом до фельдшера ФАПу прийшла мати з дитиною 8 років. Відмічається підвищення температури тіла, блювання, загальна слабкість, біль при ковтанні. При 	огляді виявлено гіперемію і набряк слизових зіву, мигдалики збільшені вкриті сірим нальотом, який важко знімається. У календарі щеплень виявлено порушення термінів введення АКДП. Ваш орієнтовний діагноз?   
+Дифтерія   
-	Епідемічний паротит   
-	Стоматит   
-Ангіна   
-Скарлатина   

#Хлопчик 12-ти років знаходиться на диспансерному обліку з діагнозом "виразкова хвороба шлунка". Хворіє біля 2-х років. Тиждень тому загальний стан дитини погіршився і він був госпіталізований до лікарні. Мати запитує: Яке дієтичне харчування повинна одержувати дитина?     
+Стіл № 1а     
-	Стіл № 7
-	Стіл № 9
-Стіл № 5  
-Стіл № 15     

#При огляді дитини 4-х міс. фельдшер встановив: стан дитини задовільний, шкірні покриви рожеві, тургор тканин задовільний, підшкірно-жирова клітковина зменшена на животі. Дефіцит маси тіла становить 17%. Який стан розвинувся у дитини?  
+Гіпотрофія І-го ступеня  
-	Полігіповітаміноз  
-	Гіпотрофія ІІІ-го ступеня  
-Гіпостатура  
-Гіпотрофія ІІ-го  ступеня  

#На патронажі фельдшер діагностував у 5-ти денної дитини наявність попрілостей І-го ступеня.  Яку рекомендацію по догляду слід дати матері?  
+Регулярно підмивати та щоденно купати дитину  
-	Призначити лікувальні ванни з відваром дубової кори  
-	Призначити УФО-опромінення ураженої шкіри  
-Призначити антибактеріальні препарати  
-Призначити змазування ураженої шкіри 1% гідрокортизоновою маззю  

#Фельдшером запідозрений у 3-річної дитини ентеробіоз. Яку рекомендацію слід дати матері перед лабораторним дослідженням на цей гельмінтоз?  
+Вранці дитину не підмивати  
-	Увечері зробити дитині очисну клізму  
-	Підмити дитину вранці та ввечері  
-За 2 дні до дослідження виключити з раціону м’ясні продукти  
-Напередодні дослідження дати дитині проносне  

#Мати звернулася до фельдшера ФАПу для оцінки фізичного розвитку дитини. Які антропометричні показники необхідно взяти до уваги?  
+Визначення маси тіла, зросту, обводу грудної клітини  
-	Визначення маси тіла  
-	Визначення форми грудної клітини  
-Визначення форми стопи  
-Визначення довжини тіла  

#На патронажі до дитини 8 місяців фельдшер виявив, що дитина не сидить. У якому віці дитина починає самостійно сидіти?  
+6 місяців  
-	3,5 місяці  
-	5 місяців  
-8 місяців  
-10 місяців  

#Які показники нервово-психічного розвитку вперше з’являються у шестимісячної дитини? 
+Вміння промовити склади “ба”, “ма”  
-	Вміння агукати  
-	Вміння стояти  
-Вміння тримати голову  
-Вміння перевертатись зі спини на живіт  

#Мати звернулась до фельдшера ФАПу з запитанням, які коливання температури тіла протягом доби допустимі для дітей перших трьох тижнів життя?  
+1-1,50С  
-	0,5-0,70С  
-	0,3-0,50С  
-0,5-1,00С  
-1,5-20С  

#Назвіть ділянку тіла дитини для визначення тургору м’яких тканин.  
+Внутрішня поверхня стегна  
-	Зовнішня поверхня стегна  
-	Тильна поверхні кисті  
-Зовнішня поверхня плеча  
-Передня черевна стінка  

#Під час патронажу фельдшер перевіряє стан підшкірно-жирової клітковини у дитини першого року життя. Назвіть ділянку тіла, де в першу чергу спостерігається зменшення підшкірно-жирової клітковини при недогодуванні дитини:  
+Живіт   
-	Нижні кінцівки  
-	Спина  
-Верхні кінцівки  
-Обличчя  

#При обстеженні учнів у школі виявлено дитину з сильно вираженим грудним кіфозом та згладженим шийним лордозом. Як називається ця форма спини?  
+Кругла   
-	Нормальна   
-	Плоска   
-Плоско-вгнута  
-Кругло- вгнута   

#Про який стан м’язевого тонусу свідчить відсутність фази розгинання рук у грудних дітей?
+Гіпертонус м’язів   
-	Гіпотонію м’язів    
-	Дистонію м’язів    
-Атонію м'язів  
-Нормотонію м’язів  

#Яке дихання при аускультації легень вислуховується у дитини 6-ти місяців?  
+Пуерильне дихання   
-	Везикулярне дихання   
-	Жорстке дихання     
-Ослаблене дихання   
-Бронхіальне дихання   

#Вкажіть частоту пульсу за 1 хвилину у новонародженої дитини третьої доби життя:   
+140-160   
-	105-125   
-	110-120     
-120-125   
-130-135   

#Назвіть вік дитини, коли відбувається перший фізіологічний перехрест у лейкоцитарній формулі крові:   
+5 днів   
-	1 день   
-	5 тижнів     
-5 місяців   
-5 років   

#При обстеженні дитини фельдшер виявив позитивний симптом Пастернацького. Про захворювання якого органу можна подумати?  
+Захворювання нирок    
-	Захворювання печінки   
-	Захворювання шлунку     
-Захворювання жовчного міхура   
-Захворювання сечового міхура   

#Дитина фіксує погляд на яскравих предметах, піднімає голівку лежачи на животі, видає незначні звуки (агукає), посміхається, спить близько 20 годин на добу. Якому віку дитини відповідає нервово-психічний розвиток дитини?  
+1-2 місяці  
-	7-8 місяців  
-	5-6 місяців  
-4-5 місяців  
-4-6 місяців  

#Дитині 1 рік. Зроблено пробу Манту. Дані про проведення проби фельдшер записав у “Карту профілактичних щеплень” та журнал реєстрації проби Манту (ф.№ 063о та 112о). Де ще потрібно зробити запис?
+В історію розвитку дитини (форма №112)  
-	В журнал реєстрації БЦЖ  
-	В історію хвороби  
-В паспорт фельдшерсько-акушерського журналу  
-В календар профілактичних щеплень  

#Дівчинці 12 р. Скарги на втомлюваність, погіршення апетиту, блідість шкіри і слизових оболонок. Шкіра суха. Волосся ламке. Задишка під час фізичного навантаження. Яке обстеження необхідно зробити в першу чергу?    
+Аналіз крові на H- і колірний показник  
-	Аналіз крові на кількість тромбоцитів  
-	Аналіз крові на кількість лейкоцитів  
-Аналіз сечі  
-Копрологічне дослідження калу  

#Під час патронажу дитини 4-х днів фельдшер відмітив легкий ціаноз губ і кінцівок, що посилюється під час плачу. При перкусії серця встановив, що права і верхня межа серця розширена. Під час аускультації серця вислуховується грубий систолічний шум. До якого лікаря на консультацію необхідно направити дитину?     
+Кардіолога  
-	Невропатолога  
-	Окуліста  
-Пульмонолога  
-Психолога  

#До дитини 2-х років викликали бригаду швидкої допомоги. Дитина лікується з приводу парагрипу. Вночі стала неспокійна, плаче.Стан дитини погіршився, появилась 
	інспіраторна задишка, дихання з утягненням податливих місць грудної клітки, роздуванням крил носа. Голос хриплий, гавкаючий кашель. З чого треба почати надавати допомогу дитині?  
+Заспокоїти дитину  
-	Проводити  інгаляції  
-	Вводити  антигістамінні препарати  
-Застосувати відволікаючу терапію  
-Вводити гормони  

#Дитині 6 років. Лікується з приводу  гострої пневмонії. Яке позалегеневе ускладнення може розвинутись?
+Інфекційно-токсичний шок  
-	Пневмоторакс  
-	Гастрит  
-Абсцес легень  
-Пієлонефрит  

#У хлопчика 10 років після вживання великої кількості грубої їжі з’явилась нудота, а пізніше блювання, біль у животі, слабкість, млявість. Блювотні маси містять частково 
	перетравлену їжу, температура тіла 36,8оС. Про яке захворювання можна подумати?  
+Гострий гастрит  
-	Апендицит  
-	Бронхіт  
-ГРВІ  
-Ангіна  

#Перед ревакцинацією БЦЖ 10 дітям зроблено пробу Манту. У 7 дітей реакція від’ємна, в 1 - сумнівна, в 1 - позитивна, і в 1 - гіперергічна. Яким дітям можна робити ревакцинацію БЦЖ?  
+З від’ємною реакцією  Манту  
-	З гіперергічною реакцією  Манту  
-	З сумнівною реакцією  Манту   
-З позитивною реакцією  Манту   
-Нікому  

#Виклик фельдшера до дитини 3 років,  встановлено попередній діагноз: харчова 
	токсикоінфекція. Які дії фельдшера на до госпітальному етапі?   
+Промивання шлунка і кишок  
-	Напоїти гарячим чаєм  
-	Розпочати дезінтоксикацій ну терапію  
-Поставити очисну клізму  
-Призначити послаблю вальні препарати  

#Визначте препарат, яким проводять специфічну профілактику туберкульозу у дітей:    
+Вакцина БЦЖ  
-	Туберкулін  
-	Вакцина АКДП  
-Вакцина Пентаксим  
-Вакцина Пріорікс  

#Яке найчастіше ускладнення виникає у дитини при менінгококцемії?
+Недостатність надниркових залоз
-	Пневмонія  
-	Міокардит  
-Пієлонефрит  
-Гіпотиреоз  

#Фельдшера ШМД викликали до дитини 4 років.У якої після укусу бджоли з’явився різкий біль у ділянці укусу, відчуття  жару, брак повітря та запаморочення. При огляді: шкіра бліда, холодний  липкий піт  на тулубі.    Яка найбільш доцільна лікувальна тактика в даному випадку?
+Видалити  жало,  негайно підшкірно ввести розчин  адреналіну    
-	Видалити  жало, госпіталізувати до стаціонару    
-	Видалити  жало, прикласти холод   
-Місце укусу обколоти розчином адреналіну    
-Ввести внутрішньом'язово  розчин кальцію глюконату  

#Фельдшера ШМД викликали до дитини 11 років, яка страждає на цукровий діабет І типу. Після ін’єкції інсуліну дитина не поїла. На другому уроці  раптово з’явилось відчуття голоду, тремтіння в кінцівках, шкіра стала вологою.  Яка найбільш доцільна лікувальна тактика у даному випадку?   
+Дати дитині цукерку, солодкий чай    
-	Ввести внутрішньовенно 5% розчин альбуміну  
-	Госпіталізувати в дитячу лікарню  
-Ввести підшкірно 0,1% розчин адреналіну    
-Ввести внутрішньом’язево 25% розчин магнію сульфату    

#Фельдшер ФАПу помітив, що  у дитини  5 років підвищилася температура тіла, на шкірі обличчя, тулуба з’явився висип у вигляді рожевих плям, які перетворюються на везикули. Яка найбільш доцільна першочергова протиепідемічна тактика?  
+Ізолювати дитину  
-	Викликати швидку допомогу    
-	Госпіталізація до інфекційного  відділення    
-Залишити в групі до приходу матері    
-Обробити висипи  діамантовим зеленим    

#У дитини 10 років підвищена втомлюваність, пітливість, зниження апетиту, тривалий субфібрилітет. Шкіпа бліда, лімфатичні вузли збільшені, м'якої консистенції, безболісні. У загальному аналізі крові лейкоцитоз, збільшення ШОЕ. В анамнезі – контакт з хворим на 
	активну форму туберкульозу. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?
+Проведення проби Манту.  
-	Біохімічне дослідження крові  
-	Бактеріологічне дослідження мокротиння  
-Рентгенологічне обстеження грудної клітини.  
-Бактеріологічне дослідження сечі  

#У дитини 6 міс. на тім’яній ділянці голови з’явилися себорейні лусочки, на шкірі щік явища молочного струпа.  Яка найбільш доцільна лікувальна тактика фельдшера ФАПу в такому випадку?     
+Змащувати  елементи   стерильною олією за 30 хв.  до гігієнічної ванни     
-	Регулярно проводити дитині масаж, гімнастику     
-	Включити до раціону  дитини ягідні, морквяні, цитрусові соки    
-Змащувати лусочки декілька разів на добу діамантовим зеленим  
-Давати дитині за  призначенням лікаря препарати заліза    

#Хвора дитина 10 років скаржиться на  підвищення t  до 38°С, біль в колінних суглобах та в ділянці серця. В анамнезі часті ангіни. Об’єктивно фельдшером ФАПу виявлено припухлість і різку болючість, гіперемію шкіри колінних та гомілковоступневих суглобів.  
	Який найбільш імовірний діагноз?
+Ревматизм  
-	Геморагічний васкуліт    
-	Скарлатина
-Лейкоз  
-Гломерулонефрит  

#У 6-ти річної дівчинки після прийому ампіоксу гостро розвинулися ознаки медикаментозної алергії у вигляді кропив'янки та набряку Квінке. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика фельдшера ШМД в даному випадку?  
+Глюкокортикостероїди  
-	Вітаміни  
-	Діуретики  
-Седативні  
-Кальцію глюконат  

#До фельдшера ФАПу звернувся хлопчик 12 років, скаржиться на біль у хребті та суглобах, загальну слабкість. В загальному аналізі крові: бластні клітини. Який найбільш імовірний діагноз?   
+Гострий лейкоз  
-	Геморагічний васкуліт    
-	Ревматоїдний артрит    
-Системний червоний вівчак     
-Туберкульоз  

#При відвідуванні на дому фельдшером ФАПу дитини 4-х місяців, мама поскаржилася  на блювання дитини неперевареною їжею; випорожнення рідкі зеленуваті, з білими грудочками до 6-8 разів на добу. При огляді: t - 36,6°С, язик сухий з білим нальотом. Два дні тому мама самостійно ввела І прикорм. Що стало найбільш імовірною причиною 
	даного захворювання?
+Проста диспепсія  
-	Токсична диспепсія  
-	Кишковий токсикоз    
-Гіпокальціємічний синдром    
-Кишкова інфекція    

#У хлопчика 8 років, що хворіє на гемофілію, виникла носова кровотеча. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика фельдшера ШМД в даному випадку?     
+Посадити дитину, нахилити голову вперед і притиснути крила носа   
-	Ввести у відповідну половину носа ватний тампон, змочений 3% розчином перекису водню    
-	Покласти лежачи з підвищеним головним кінцем    
-Покласти міхур з льодом на потилицю    
-На перенісся покласти марлеву серветку змочену у холодній воді    

#Фельдшер ФАПу при огляді півторамісячної дитини виявив відкрите мале тім’ячко. Дитина від нормально протікаючої доношеної вагітності. Народилася здоровою,на грудному вигодовуванні. Який найбільш імовірний термін закриття малого тім'ячка у немовляти?     
+До 3-х місяців  
-	До 2-х місяців.    
-	До 6-ти місяців.    
-До 1-го місяця.    
-До 1-го року.    

#Дитина 8-ми місяців має ознаки рахіту.Фельдшер ФАПу повинен навчити маму проводити лікувальну ванну. Яка найбільш доцільна лікувальна ванна в даному випадку? 
+З додаванням морської солі.    
-	З додаванням відвару дубової кори.    
-	З додаванням відвару ромашки.    
-З додаванням крохмалю.    
-З додаванням відвару череди.    

#Фельдшер ФАПу повинен провести забір матеріалу з носоглотки на чашку Петрі для виявлення палички Борде-Жангу. При якому найбільш імовірному діагнозі проводиться таке дослідження?  
+При кашлюку  
-	При туберкульозі  
-	При дифтерії  
-При менінгококовій інфекції  
-При скарлатині  

#Під час першого патронажу мати поскаржилась фельдшеру ФАПу на збільшення і нагрубання грудних  залоз у дитини, появу з них білуватого секрету. Збільшення симетричне, шкіра над  грудними залозами не змінена. Загальний стан дитини не змінений. Яке найбільш доцільне втручання  повинен здійснити фельдшер?  
+Накласти стерильну суху пов’язку  
-	Накласти напівспиртовий компрес    
-	Вичавити секрет    
-Зробити масаж грудних залоз    
-Накласти олійний компрес    

#Під час профілактичного огляду дитини 1-го місяця, мати поскаржилась фельдшеру 
	ФАПу на неспокій, поганий сон, почервоніння та лущення шкіри щік, появу жовтих лусочок на тім’яній  ділянці голови, схильність до нестійких випорожнень. Який найбільш імовірний діагноз?   
+Алергічний діатез  
-	Анемія    
-	Гіпотрофія    
-Рахіт    
-Пітниця  

#Дитиніа10 років поскаржилась фельдшеру ФАПу на біль  у горлі  під час ковтання, припухлість шиї, підвищення температури тіла до 390С. Хворіє три доби. Під час огляду: стан дитини тяжкий, шкіра бліда. Мигдалики майже змикаються , вкриті сіруватим нальотом. На шиї  у ділянці нижньої щелепи -  м’яка неболюча припухлість, яка спускається до ключиці. Який найбільш імовірний діагноз?   
+Токсична форма дифтерії зіву ІІ ступеня    
-	Інфекційний мононуклеоз    
-	Дифтерія гортані    
-Токсична форма дифтерії зіву ІІІ ст.    
-Паратонзиліт    

#При огляді фельдшером ФАПу дворічної дитини t -38°С, млявість, розлад сну, тахікардія, вологий кашель, задишка змішаного типу. Шкіра бліда, периоральний ціаноз. Який найбільш імовірний діагноз?  
+Гостра пневмонія  
-	Гострий ларингіт  
-	Назофарингіт  
-Гострий бронхіт  
-Бронхіальну астму  

#У дівчинки 5 років спостерігаються: загальна слабкість, головний біль, дратівливість, стійкий свербіж та неприємні відчуття печії в ділянці ануса. При обстеженні  фельдшером ФАПу виявлені гострики. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?  
+Зішкріб на ентеробіоз
-	Дослідження калу на яйця гельмінтів    
-	Загальний аналіз сечі    
-Загальний аналіз крові    
-Копрологічне дослідження.    

#При огляді фельдшер ФАПу дитини 6 років  виявив лихоманку, пронос, повторне блювання, головний біль, сонливість, анорексію. Кількість дефекацій 15 разів на добу, випорожнення зі слизом, прожилками крові. Виражені тенезми і біль у животі, сигмовидна кишка палькується у вигляді тонкого тяжа. Який найбільш імовірний діагноз?    
+Дизентерія  
-	Сальмонельоз  
-	Ешерихіоз  
-Токсична диспепсія    
-Холера  

#Дитина 7 місяців, знаходиться на обліку у фельдшера ФАПу з приводу залізодефіцитної анемії. Який найбільш доцільний продукт прикорму ?    
+М’ясний фарш       
-	Кефір  
-	Сир  
-Манна каша    
-Риба  

#Ви фельдшер ФАПу проводите бесіду з матір’ю новонародженої дитини. Яка нормальна температура у новонародженої дитини?  
+36,5-37,50С  
-	36,1-36,40С  
-	30,0-32,00С  
-33,0-35,00С  
-32,2-34,50С  

#Ви фельдшер ФАПу і проводите патронаж новонародженої дитини. Вказати оптимальну температуру в кімнаті спільного перебування матері та новонародженої дитини:
+250С  
-	180С  
-	230С  
-200С  
-300С  

#Вказати, яка дитина вважається недоношеною:  
+Що народилася від вагітності менше 37 тижнів;  
-	що народилася від вагітності менше 38 тижнів;  
-	що народилася від вагітності менше 39 тижнів;  
-що народилася від вагітності менше 40 тижнів;  
-що народилася від вагітності менше 41 тижня.  


#Дитині 6 місяців. Маса тіла 7400 г, отримує материнське молоко. Який продукт необхідно призначити для першого підгодовування?  
+Овчеве пюре.  
-	Молочну кашу.  
-	М’ясний фарш.  
-Сир.  
-Кефір.  

#Ви фельдшер ФАПу. Відбулися пологи вдома Після народження дитини спостерігають жовтяничне забарвлення навколишньоплодних вод і пупкового канатика, жовтяниця у дитини швидко наростає. У матері резус-фактор (-), у дитини (+). Який попередній діагноз 
	можна поставити?  
+Жовтянична форма ГХН.  
-	Анемічна форма ГХН.  
-	Набрякова форма ГХН.  
-Сепсис новонароджених.  
-Асфіксія новонароджених.  

#Ви фельдшер ФАПу. Дитина 2-х років хворіє на рахіт. Які симптоми характерні для латентної форми спазмофілії?  
+Симптом Хвостека.  
-	Симптом Ортнера.  
-	Симптом Керніга.  
-Симптом Брудзінського.  
-Симптом Пастернацького.  

#Вифельдшер ФАПу. При огляді дитини 3-х місяців виявлено облисіння потилиці, розлади сну, розм’ягшення потиличної кістки. Який ймовірний діагноз можна поставити?  
+Рахіт.  
-	Спазмофілія.  
-	Гіпотрофія.  
-Гіпервітаміноз Д.  
-Пологову травму.  

#До фельдшера звернулася мати дитини 3-х місяців. Після введення фруктового соку, відзначено дворазове блювання, рідкі випорожнення, частота випорожнень 8 разів на добу. Загальний стан задовільний, t0- 36,60С. Який ймовірний діагноз можна поставити?  
+Проста диспепсія.  
-	Кишковий токсикоз.  
-	Пілороспазм.  
-Пілоростеноз.  
-Гіпотрофія.  

#Фельдшер  оглянув дитину.При огляді виявлено: дитина самостійно сидить, добре знає матір, починає вимовляти склади, у неї прорізуються  нижні центральні  різці.  Який ймовірний вік дитини?  
+6 міс.  
-	5 міс.  
-	7 міс.  
-8 міс.  
-9 міс.  

#Виклик фельдшера до дитини 2-х років. В дитини з діагнозом “Спазмофілія і 
	ларингоспазм” зупинилося дихання. Перший вдих після нападу нагадував півнячий крик. Яких заходів слід ужити для надання допомоги такій дитині?  
+Подразнити корінь язика.  
-	Закапати в ніс судиннозвужувальні краплі.  
-	Увести 5\% розчин глюкози внутрішньовенно.  
-Провести відволікаючу терапію ( гарячу ножну ванну).  
-Взяти дитину на руки і заспокоїти.  

#Фельдшер оглянувнов новонароджену дитину після пологів вдома. При огляді 
	новонародженої дитини на першій хвилині життя ЧСС становить менше 100 ударів за хвилину, дихання нерегулярне, акроціаноз, рефлекси слабкі, тонус м’язів знижений. Який ймовірний діагноз може поставити фельдшер?  
+Асфіксія новонароджених.  
-	Колапс.  
-	Пологова травма.  
-Гемолітична хвороба новонароджених.  
-Пневмонія.  

#Виклик фельдшера до дитини. При огляді хворої дитини тяжкий стан,блідість шкіри, 
	помітні крововиливи, системне ураження лімфатичних вузлів, збільшені печінка та 
	селезінка, біль у кістках та суглобах. В лейкоцитарній формулі аналізі крові значна 
	кількість незрілих клітин. Який ймовірний діагноз може поставити фельдшер?   
+Лейкоз.  
-	Гіпопластична анемія.  
-	Тромбоцитопенічна пурпура.  
-Геморагічний васкуліт.  
-Гемофілія.  

#Виклик фельдшера до дитини 2-х років. При огляді дитини виражений набряк по всьому тулубу. АТ- 120/80 мм рт.ст. Діурез знижений. Сеча кольору “м’ясних помиїв”. 
	Який ймовірний діагноз може поставити фельдшер?  
+Гострий гломерулонефрит, нефротична форма.  
-	Гострий панкреатит.  
-	Ізольований сечовий синдром.  
-Пієлонефрит.  
-Вегетосудинна дистонія.  

#Виклик фельдшера до дитини 8-ми років. При огляді дитини  виявлено збільшення 
	задньошийних та завушних лімфатичних вузлів, а також мілкоплямистий рожевого 
	кольору висип на шкірі. Який ймовірний діагноз може поставити фельдшер?  
+Краснуха.  
-	Скарлатина.  
-	Менінгококова інфекція.  
-Дифтерія.  
-Кір.  

#Виклик фельдшера до дитини 12-ти років.  Після ін’єкції інсуліну у дванадцятирічної дитини змінивсястан. Шкіра стала блідою, вкрилась холодним липким потом, Раптово 
	почалися судоми. Надайте невідкладну допомогу.  
+Ввести 40% розчин глюкози  40мл внутрішньовенно.  
-	Ввести інсулін 0,1-0,2 ОД на 1кг маси тіла струминно внутрішньовенно.  
-	Ввести ізотонічний розчин натрію хлориду 10 мл на 1кг маси краплинно.   
-Ввести краплинно 4% розчин бікарбонату натрію 10 мл на 1кг маси.  
-Ввести реополіглюкін 10мл на 1кг маси крапельно.  

#Виклик фельдшера  до дитини 10 років. Скарги на  tо-39оС, заложеність носа, головний біль, біль у суглобах. Надайте невідкладну допомогу.  
+Ввести 1,0 мл 50% розчину аналгіну внутрішньом’язево.  
-	Ввести ампіцилін 100 000 ОД на 1кг маси.  
-	Ввести 0,5% розчин седуксену 1 мг на 1 кг маси тіла.  
-Ввести 1% розчин дімедролу 1 мг на 1 кг маси тіла.  
-Ввемти розчин преднізолону 1 мг на 1 кг маси тіла.  

#Виклик фельдшера до дитини 2-х років . Скарги на появу судом. Надайте допомогу.  
+Ввести 0,5% розчин седуксену 1 мг на 1кг маси тіла.  
-	Ввести 50% розчин аналгіну 0,1 мл на 1 рік життя  
-	Ввести 40% рорзчин глюкози 5 мл на 1 кг маси тіла.  
-Ввести 1% розчин дімедролу 1 мг на 1 кг маси тіла.  
-Ввести розчин преднізолону 1 мг на 1кг маси тіла.  

#Під час проведення фельдшером профілактичного щеплення проти дифтерії, коклюшу, правця у дитини запаморочилася голова, з’явилося тиснення за грудиною, шкіра вкрилася холодним потом. Яким препаратом треба обколоти місце введення вакцини?  
+0.1% розчин адреналіну.  
-	50% розчин аналгіну.   
-	Розчин преднізолону.  
-1% розчин дімедролу.  
-20% розчин оксібутірату натрію.  

#На ФАП для профілактичного огляду принесли дитину 1 року життя. Профілактичні щеплення проводились згідно календарного плану. Дитина здорова.  Вкажіть, що необхідно призначити?  
+Пробу Манту  
-	Ревакцинацію проти дифтерії  
-	Вакцинацію проти кору  
-Ревакцинацію проти поліомієліту  
-Вакцинацію проти епідпаротиту  

#Фельдшер прийшов на патронаж до 10 місячної дитини. При огляді виявлено: дитина млява, апатична. Шкіра бліда, суха, зморшкувата. Слизові оболонки сухі. Підшкірно-жирової основи немає на тулубі, кінцівках, стоншена на обличчі. Дефіцит маси становить 32%. На що вказують такі симптоми?  
+Гіпотрофію ІІІ ступеня  
-	Гіпотрофію ІІ ступеня  
-	Гіпотрофію І ступеня  
-Просту диспепсію  
-Токсичну диспепсію  

#Фельдшера викликали до дівчинки 1,5 років, що хворіє на ГРВІ, вночі стан її погіршився, з’явилися осиплість голосу “гавкаючий” кашель. Яку допомогу найдоцільніше надати дитині в домашніх умовах?  
+Провести лужну інгаляцію  
-	Піднести до носу ватку змочену розчином аміаку  
-	Обробити розчином Люголю  
-Провести зрошення зіву розчином фурациліну  
-Подразнити корінь язика  

#Дитина стала дратівливою, млявою, швидко втомлюється, худне, t0 тіла субфебрильна. Реакція Манту – папула 8 мм. Для клініки якої хвороби характерні ці симптоми?  
+Ранньої туберкульозної інтоксикації  
-	Аденовірусної інфекції  
-	Грипу  
-Пневмонії  
-Бронхіту   

#Фельдшер у дитини3х місячного віку виявив такі симптоми: підвищену пітливість, 
	облисіння потилиці, помірний краніотабес. Для якого періоду рахіту вони характерні?  
+Початковий   
-	Розпалу   
-	Залишкових явищ  
-Реконвалесценції  
-Термінального   

#Жінка в І половині вагітності перенесла краснуху. Народила доношену дитину у якої з перших днів життя спостерігається ціаноз шкіри, що посилюється під час годування та плачу. При аускультації серця вислуховується грубий систолічний шум. Який попередній діагноз ви запідозрите?  
+Природжену ваду серця  
-	Анемію   
-	Ревматизм   
-Вогнищеву пневмонію  
-Асфіксію новонародженого.  

#Мати звернулась до фельдшера з дитиною віком 4 років, зі скаргами на поганий апетит, 
	неспокійний сон, періодичні болі в животі навколо пупка. Ранком спостерігається нудота, блювання, запаморочення. Дитина схудла. Тиждень тому на шкірі була висипка. Визначте
попередній діагноз.  
+Аскаридоз  
-	Ентеробіоз   
-	Дуоденіт   
-Гострий панкреатит  
-Гострий гастроентерит  

#Фельдшер під час патронажу новонародженої дитини віком 10 днів виявив, що пупкова ранка волога з серозним виділенням.  Про яке захворювання можна подумати?  
+Катаральний омфаліт  
-	Сепсис   
-	Пухирчатка   
-Везикулопустульоз  
-Флегмонозний омфаліт  

#Фельдшер на прийомі повинен оцінити фізичний розвиток дитини 3-х місяців, якщо маса при народженні становила 3000 г., ріст при народженні дорівнював 51 см.  
+m = 5200,0 	р = 60 см.  
-	m = 4800,0      	р = 58 см.  
-	m = 3500,0      	р = 54 см.  
-m = 5600,0      	р = 67 см.  
-m = 4000,0      	р = 65 см.  

#Ви працюєте на ФАПі. До вас звернулась мати з питанням, чи нормальний розвиток її 6 місячної дитини. Визначте, які показники НПР вперше з’являються в 6 місяців?  
+Вміння промовляти склади “ма”, “ба”  
-	Вміння перевертатися з живота на спину  
-	Вміння усміхатися  
-Вміння тримати голову в вертикальному положенні  
-Вміння ходити  

#На профілактичному огляді ви вимірюєте тиск 5 річній дитині. За якими формулами ви 
	визначите систолічний та діастолічний тиск.  
+90+2n 60+n
-	70+2n 50+п  
-	100+2п 80+п  
-60+2п 40+п  
-90+2п 50+п  

#Фельдшер оглянув дитину на патронажі. Дитина активна, стежить поглядом за іграшкою, посміхається матері, утримує голівку вертикально протягом 1 хв.  Визначте вік дитини.  
+2 місяці  
-	3 тижні  
-	4 місяці  
-6 місяців  
-8 місяців   

#Мати на прийомі на ФАПі з 6 місячною дитиною запитала фельдшера: “З якою метою дають овочеве пюре?”. Що Ви поясните матері дитини?  
+Для корекції мінеральних солей  
-	Для корекції вітамінів  
-	Для корекції білків  
-Для корекції вуглеводів  
-Для корекції жирів  

#Яке співвідношення між білками, жирами, вуглеводами у добовому раціоні дитини І 
	півріччя життя на природному вигодовуванні:  
+1 : 3 : 6  
-	1 : 2,5 : 4  
-	1 : 1 : 4  
-2 : 6 : 9  
-3 : 1 : 6  

#Фельдшер прийшов на виклик до дитини 5 днів. Мати стурбована появою на пелюшці 
	червонуватого забарвлення від сечі. Загальний стан дитини не порушений.  Чим це пояснюється?  
+Наявністю сечокислого інфаркту нирок  
-	Наявністю статевого кризу  
-	Наявністю захворювання нирок  
-Наявністю транзиторної лихоманки  
-Наявністю дизбактеріозу  

#Фельдшер оглянув дитину 7 років. У дитини через2 тижні після ангіни з’явився біль у ділянці серця, блідість шкіри, підвищена втомлюваність, задишка, тахікардія, тони серця приглушені. Який попередній діагноз можна запідозрити?  
+Ревмокардит  
-	Анемію   
-	Пневмонію   
-Ентеробіоз  
-Панкреатит  

#Під час диспансерного обстеження в школі у дитини 7 років  виявлено в аналізі крові 
	еритроцитів 3,5 х 1012/л, H- 100 г/л, кольоровий показник 0,8. Про що говорить такий аналіз крові?  
+Анемію   
-	Ревматизм  
-	Пневмонію   
-Отит   
-Назофарингіт   

#У 5 річної дитини важкий стан, шкіра бліда з крововиливами. Наявне системне ураження лімфатичних вузлів, збільшення печінки і селезінки. Скарги на біль у кістках і суглобах. В аналізі крові – різна кількість незрілих клітин у лейкоцитарній формулі. Визначте попередній діагноз.  
+Гострий лейкоз  
-	Анемія  
-	Гемофілія  
-Тромбоцитарна пурпура  
-Колапс   

#У дитини, хворої на парагрип, з’явились “гавкаючий кашель”, захриплість голосу, ціаноз носо-губного трикутника. Для якого ускладнення характерні ці симптоми?  
+Стенозуючий ларингіт  
-	Бронхіт  
-	Пневмонія  
-Риніт  
-Фарингіт  

#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  

#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  
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	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  
-	Сечокислий інфаркт нирок  
-	Статева криза  
-Транзиторний дисбактеріоз  
-Токсична еритема  

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

#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  
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	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  

#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  

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

#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  

#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  
-Зіскоб на ентеробіоз  
-Аналіз калу на яйця гельмінтів  

#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  

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

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

#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  

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

#При обстеженні дівчинки 9 років спостерігаються: головний біль, біль у горлі під час ковтання, температура – 38,6оС. На шкірі дрібнокраплинний, яскраво-рожевий висип на гіперемійованому тлі шкіри, крім носо-губного трикутника; язик яскраво-червоний, сосочки гіпертрофовані. Слизові оболонки передніх піднебінних дужок м'якого піднебіння, язичка яскраво гіперемійована. Вкажіть найхарактернішу наявну проблему пацієнта, яка буде виявлена з боку шкіри при обстеженні через тиждень від появи шкірних симптомів.  
+Лущення   
-	Везикули   
-	Плями   
-Висип  
-Пігментація  

#Дитина 4 років хворіє другий день. Хвороба розпочалась гостро з підвищення 
	температури тіла до 38,0оС. Скаржиться на біль у горлі, зниження апетиту, порушення 
	сну. Об’єктивно: гіпертрофія мигдаликів, гній в лакунах, язик з сіруватим нальотом. На помірно гіперемованій шкірі дрібно крапкова яскраво червона висипка, яка згущується в природних складках, носо-губний трикутник блідий. Про яке захворювання має подумати фельдшер?  
+Скарлатина   
-	Менінгококова інфекція  
-	Кір  
-Краснуха  
-Вітряна віспа  

#У дитини віком 6 років при огляді шкіри фельдшер виявила папули та однокамерні везикули по всьому тілі, включаючи волосисту частину голови. Вкажіть який медичний препарат для обробки елементів висипки з метою попередження їх інфікування повинен застосувати фельдшер?  
+1% спиртовий розчин діамантового зеленого  
-	50% розчин анальгіну  
-	5% розчин йоду  
-30% розчин сульфацилу натрію  
-1% розчин димедролу  

#Який характерний симптом спостерігають на 3 день висипання у разі захворювання на 
	вітряну віспу?  
+Поліморфізм висипу  
-	Плями Бєльського-Філатова-Коплєка  
-	Симптом Філатова  
-Палаючий зів  
-Афонія голосу  

#Дитині 14 років, хворіє на епідемічний паротит 5 добу. Вранці знову підвищилася температура тіла. Скарги на біль в ділянці калитки і яєчка, біль під час сечовипускання. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз.  
+Орхіт  
-	Гострий пієлонефрит  
-	Гострий цистит  
-Гостра затримка сечі  
-Гідронефроз  

#У новонародженої дитини з’явилися пухирці різної величини (0,5-2 см) із червоною облямівкою, які наповнені серозно-гнійною рідиною. Дитина млява, погано спить. Діагностовано пухирчатку. Які заходи слід запланувати для запобігання поширенню інфекції?   
+Ізоляція дитини, виділення для догляду за нею окремого персоналу  
-	Карантин на 21 день  
-	Ізолювати дитину не потрібно  
-Провести щеплення проти пухирчатки  
-Вологе прибирання без дезінфікуючих засобів  

#Під час медичного огляду новонародженого мати поскаржилась на почервоніння сідниць. При огляді фельдшер помітила різке почервоніння з ерозіями. Дитина постійно знаходиться в памперсах, шкірні складки обробляються присипкою тільки після гігієнічної ванни.  Про яке захворювання можна подумати?  
+Попрілість   
-	Пітниця  
-	Піодермія  
-Фізіологічна еритема  
-Токсична еритема  

#Мама ребенка спрашивает у фельдшера ФАПа: “Какая доза витамина Д необходима 
	для профилактики рахита?”  
+500 МЕ  
-	1000 МЕ  
-	2000 МЕ  
-3000 МЕ  
-100 МЕ  

#Ребенок 7 мес болеет ОРВИ. Вечером на 3 день болезни, внезапно ухудшилось 
	состояние. Повысилась температура до 37,8оС, ребенок беспокойный, дыхание шумное, грубый лающий кашель. С каких неотложных мероприятий фельдшер должен начать лечение данного заболевания?  
+Взять на руки, успокоить, дать теплое щелочное питье, закапать сосудосуживающие капли в нос  
-	Уложить в постель  
-	Дать жаропонижающие препараты  
-Дать прохладное питье  
-Ввести глюконат кальция  

#Укажите какие действия будет проводить фельдшер СМП, при подозрении на желудочно-кишечное кровотечение:   
+Пузырь со льдом на эпигастральную область, госпитализация  
-	Согревающий компресс  
-	Теплая грелка  
-Горчичники  
-Банки  

#Фельдшер посетил ребенка на дому. Возраст 5дней. У новорожденного ребенка отмечается транзиторная лихорадка. 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 6 летнего ребенка  обморок. Какой препарат может ввести ребенку фельдшер в случае обморочного состояния?
+Кордиамин  
-	Аналгин  
-	Пипольфен
-Супрастин  
-Фестал  

#На игровой площадке, ребенку 10 лет, ударили мячом в лицо, началось носовое кровотечение. Вы фельдшер ФАПа, окажите неотложную помощь ребенку.     
+Усадить, немного наклонить голову в перед и придавить крыло носа к носовой перегородке.  
-	Уложить с приподнятым головным концом  
-	Уложить запрокинув голову назад  
-Ввести тампон с холодной водой в нос   
-Усадить, запрокинув голову назад  

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

#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. В какие сроки фельдшер должен провести первую ревакцинацию АКДС?  
+18 месяцев  
-	12 месяцев  
-	10 месяцев  
-8 месяцев  
-6 месяцев  

#Вы фельдшер ФАПа. Назовите принципы введения антитоксических сывороток.  
+Дробно, по методу Безредко  
-	* Подкожно  
-	Внутривенно  
-Эндотрахиально  
-Внутрикожно  

#Фельдшер проводит ребенку профилактическую прививку против кори, краснухи и эпидемического паротита. Назовите сроки первой вакцинации  
+12 месяцев  
-	4 месяца  
-	3 месяца  
-2 месяца  
-1 месяц  

#У ребенка 6 лет развилась гипергликемическая кома. Какой инсулин должен применить фельдшер при данном состоянии?  
+Инсулины короткого действия, актропид  
-	Протофан  
-	Ультатард  
-Все из выше перечисленного  
-Ничего из выше перечисленного  

#Мать 10-ти летнего мальчика обратилась на ФАП с жалобами: на тошноту, снижение аппетита и массы тела, плохой сон, боли в околопупочной области. Какое заболевание 
	можно заподозрить?  
+Гельминтоз   
-	Сальмонеллез   
-	Дизентерия  
-Острая кишечная непроходимость  
-Кишечная колика  

#На ФАП обратилась мать 11-ти летней девочки с жалобами: на плаксивость, 
	негативизм, снижение успеваемости, изменение почерка, гримасничание, 
	непроизвольные движения в конечностях. Две недели назад ребенок перенес 
	фолликулярную ангину. Какой предположительный диагноз?  
+Ревматизм, малая хорея  
-	Эпилепсия   
-	Карпопедальный спазм  
-Травма головы  
-Задержка в умственном развитии  

#Ребенок наблюдается на ФАПе по поводу острого рахита. Получает лечение. За какими показателями крови необходимо наблюдать в динамике?   
+Са++; Р+ (кальций, фосфор)  
-	Белок, гематокрит  
-	Эритроциты, тромбоциты  
-АЛТ, АСТ  
-Креатинин, мочевина  

#Ребенок 13 лет наблюдается на ФАПе. Длительно получает аспирин по назначению врача. Какое осложнение со стороны ЖКТ может возникнуть при длительном приеме аспирина?   
+Гастродуоденит, желудочное кровотечение.  
-	Панкреатеит   
-	Холецестит   
-Гепетит  
-Аппендицит   

#Все дети перенесшие атаку ревматизма получают “Бициллин-5” с целью профилактики обострения и прогрессирования заболевания. Как долго такие дети получают 
	бициллинопрофилактику?   
+5 лет   
-	3 года   
-	2 года   
-Пожизненно  
-На усмотрение ревматолога  

#Ребенок 10 лет с диагнозом:  сахарный диабет I типа, находится на диспансерном учете. Мама спрашивает у фельдшера: “Как долго он должен наблюдается по поводу данного заболевания?”   
+Постоянно, пожизненно  
-	5 лет  
-	3 года  
-1год  
-В момент ухудшения состояния.  

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

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

#У ребенка 7-ми лет ВПС. Вы будете проводить контроль АД. Какую формулу использует 
	фельдшер для оценки состояния 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  

#Ребенку 12 лет, диагноз язвенная болезнь желудка. Назначено проведение 
	инструментального обследования – фиброгастродуоденоскопия. Мама ребенка просит фельдшера объяснить: какова цель данного исследования?    
+Осмотр слизистой оболочки желудка и 12-ти перстной кишки  
-	Осмотр тонкого и толстого кишечника  
-	Осмотр прямой и кишки  
-Осмотр полости пузыря  
-Осмотр мочевого пузыря  

#У ребенка 2-х лет острая  бронхопневмония. Фельдшер выявил признаки дыхательной 
	недостаточности. Перечислите эти признаки?  
+Цианоз, одышка, участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры   
-	Тахикардия  
-	Повышение артериального давления  
-Сыпь на коже и слизестых  
-Повышение температуры тела  

#На ФАП обратился ребенок 9-ти лет с жалобами на боль в эпигастральной области, тошноту, рвоту, изжогу, головную боль В результате клинического обследования диагностирован хронический гастрит. Укажите 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  

#Согласно  приказу МОЗ Украины “О порядке проведения профилактических прививок в Украине”, с какого возраста начинают специфическую профилактику гепатита В?  
+В 1-й день жизни  
-	В возрасте 1 месяц  
-	В возрасте 6 месяцев  
-В возрасте 2 месяцев   
-На 3-й день жизни  

#Вы фельдшер  ФАП. Проводите ревакцинацию БЦЖ детям 7 лет. Ревакцинацию можно  проводить, если проба Манту:  
+реакция отрицательная*  
-	папула 11 мм  
-	папула 6мм  
-папула 5 мм  
-гиперемия 10мм  

#Фельдшер СМП вызван к ребёнку 5-ти лет. Жалобы на необычное поведение ребёнка, он возбуждён, болтлив, речь нечёткая, температура 38,30С. Ребёнок противится осмотру, вскакивает, походка шаткая. Кожа лица, рук красная. Зрачки широкие, пульс 120/мин. Установлено, что ребёнок ел стручки с “чёрными зернышками”. Поставьте диагноз:  
+Отравление беленой*  
-	ОРВИ  
-	Менингококковая инфекция  
-Малая хорея  
-Пищевая токсикоинфекция  

#На  приёме  у  фельдшера  ФАП  ребёнок  3-х мес. Вскармливается  грудным  молоком, 	жалоб  нет.  Дефицит  массы  тела  17%,  подкожно-жировая  клетчатка сохранена  на лице  и  конечностях.  Толщина подкожно-жирового  слоя  на  животе  1см, тургор  
	тканей и  эластичность  снижены.  Это  свидетельствует  о:  
+гипотрофии II ст *  
-	паратрофии  
-	гипотрофии III ст.  
-гипотрофии I ст.  
-гипостатуре  

#Фельдшер СМП на вызове у ребенка 4-х мес. Жалобы на повышение температуры до 38,50С в течение последних 3-х часов, беспокойство ребенка, сыпь. На коже живота, груди крупно-пятнистая папулезная сыпь розового цвета. Мать 2 дня дает ребенку клубнику. Поставьте диагноз:  
+крапивница *  
-	корь  
-	скарлатина  
-краснуха  
-Отек Квинке  

#Вы  фельдшер ФАП. В  соответствии  с  приказом  МЗ Украины  № 9  от  10.01.2005 можно  снимать  детей  с  “Д”  учёта  по  поводу  гипотрофии  через:          
+6-8  недель  после  достижения  физического и  нервно-психического развития  в соответствии  с  возрастом*  
-	через  1  месяц  
-	через 1  год  
-через  2  года  
-через 3 года  

#Фельдшер СМП выяснил, что у ребенка 3-х недель в течение последней недели 3-4 раза в день бывает рвота “фонтаном”, спустя 1-2 часа после еды. Ребенок бледен, слой подкожно-жировой клетчатки на животе 0,5 см, тургор ткани и эластичность снижены. Фельдшер заподозрил пилоростеноз. К Каким специалистам следует отправить ребенка?  
+педиатру  и  хирургу *  
-	педиатру  
-	невропатологу  
-хирургу  
-фтизиатру  

#Фельдшер СМП вызван к ребенку 10-ти лет.  Жалобы  на  боль  в  области  сердца, утомляемость, раздражительность.  Две  недели  тому  перенёс  обострение хронического  тонзиллита. При  осмотре  бледен  отмечается  тахикардия, тоны  
	приглушены, границы  относительной  сердечной  тупости - расширены  влево,  АД  100/60 мм.рт.ст. Какое  заболевание  должен  заподозрить  фельдшер?  
+ревмокардит *  
-	анемию  
-	порок  сердца    
-вегетососудистую  дистонию  
-сепсис  

#У  мальчика  11  лет  через  3  недели  после  ангины  мать  заметила,  что  ребёнок  стал  раздражительным,  появилась  утомляемость,  плаксивость,  непроизвольные подёргивания  мимических  мышц,  шаткость  походки.  При  осмотре  отмечается  гипотония  мышц. Поставьте  предварительный  диагноз:  
+малая  хорея*   
-	нервный  тик  
-	энцефалит  
-тиреотоксикоз  
-хронический  тонзиллит  

#Мать  ребёнка 2-х мес.  обратилась  к  фельдшеру  ФАП  с  проблемой,  что  её  у  ребёнка  во  время  кормления  грудью,  плача  появляется  синюшность  губ,  под  носиком,  ребёнок  устаёт при  сосании. При  обследовании  выявлен  дефицит  массы  8%,  одышка,  тахикардия,  шумы  в  области  сердца. Какую  патологию  должен заподозрить  фельдшер?  
+врождённый  порок  сердца *   
-	анемию  
-	острую  пневмонию  
-сепсис  
-гипотрофию  

#Фельдшер  ФАП  при  осмотре  ребёнка  с лимфатико-гипопластическим  диатезом, находящемся  на  искусственном  вскармливании (козье  молоко)  выявил,  что  ребёнок  
	бледен,  увеличены  подчелюстные  и  шейные  лимфатические  узлы,  печень  на  3 см  выступает  из-под  реберной  дуги,  безболезненна,  систолический  шум  на  верхушке, ранее  не  определяемый.   Подтвердить  диагноз  “анемия средней  тяжести”  можно  
	следующим  показателем анализа  крови:   
+Hв - 80 г/л*  
-	лейкоцитов  8 х 109  
-	СОЭ  4 мм/час  
-Hв - 110 г/л  
-Hв - 70 г/л  

#Фельдшер ФАП при патронировании ребёнка 8 дней обнаружила на кожи груди и шеи  дряблые пузыри 1х1 и 1,5х2 см с серозно-гнойным содержимым, температура 38,10С. Со слов  матери ребёнок стал вялым и хуже сосёт. Изменений со стороны внутренних органов не  выявлено. Какой предварительный диагноз можно поставить?	  
+пузырчатка *  
-	сепсис  
-	везикулопустулёз  
-фурункулёз   
-укусы  насекомых  

#На вызове у ребенка 5-ти лет фельдшер СМП установил, что у ребенка рвота, боли в животе, был жидкий стул, температура 38,00С, болен 4 часа. Отец связывает заболевание с тем, что ребенок ел в кафе пироженое. Мальчик беспокоен, кожа бледно-землистая, тахикардия, живот болезнен. Симптомы острого живота отрицательные. С чего надо начинать оказание помощи?  
+Промыть желудок*  
-	Сделать очистительную клизму  
-	Ввести антибиотик  
-Ввести 50\% раствор анальгина  
-Начать инфузионную терапию  

#На  приёме  ребёнок  6  мес. Вскармливание естественное,  получает  только  молоко  матери. Самостоятельно сидит,  легко  вступает  в  контакт, произносит  слоги – нервно-психическое  развитие  соответствует  возрасту,  прибавил  в  массе  4800. 	Какие  рекомендации  по  вскармливанию  должен  дать  фельдшер?  
+ввести прикорм – овощное  пюре *  
-	ввести  прикорм –  молочные  каши  
-	продолжать  кормить  только  грудным  молоком  
-ввести  творог  
-заменить  кормление  грудью  кефиром  

#У ребёнка  6 лет,  больного  ОРВИ  в течение недели,  появилась  петехиальная  сыпь на  разгибательной  поверхности  локтевых  суставов.  Общее  состояние удовлетворительное. Ваш  предварительный  диагноз:  
+геморрагический  васкулит *  
-	тромбоцитопеническая  пурпура  
-	гемофилия  
-корь  
-скарлатина  

#При  проведении  профилактических  прививок  в  школе  мальчик  7  лет потерял  сознание. Фельдшер  поднёс  к  носу  салфетку  с  нашатырным  спиртом  и  ребёнок  пришёл  в  сознание. Как  можно  расценить  данное  состояние?  
+обморок *  
-	коллапс  
-	эпилепсию  
-ларингоспазм  
-острая  сердечная  недостаточность  

#У ребёнка 5 лет высокая температура 390С, кашель, насморк, слёзотечение, сегодня  появилась пятнисто-папулёзная сыпь на лице, ребенок беспокоен. Какую неотложную помощь должен оказать фельдшер СМП?  
+Ввести 50% раствор анальгина *  
-	Сделать горчичники  
-	Ввести 2,5% раствор аминазина  
-Ввести 2,4% раствор эуфиллина  
-Ввести 10% раствор кальция глюконата  

#Фельдшер  СМП  вызван  к  ребёнку 11  мес. Заболел  4  часа  тому, когда повысилась  температура, ребёнок стал очень беспокойным. При осмотре выявлена  “звёздчатая” геморрагическая сыпь на бёдрах. Менингеальные симптомы отрицательны. О каком состоянии можно думать?  
+менингококцемии *  
-	менингококковом  менингите  
-	ОРВИ  
-кори  
-скарлатине  

#У ребёнка 14  лет  фельдшер  ФАП  заподозрил  язвенную  болезнь.  Какой наиболее  информативный  метод  исследования  он  порекомендовал:  
+фиброгастроскопию *  
-	копрограмму  
-	фракционное  зондирование  желудка  
-рентгенологическое  исследование  
-общий  анализ  крови  

#На  ФАП для  профилактического  осмотра  обратились родители  ребёнка  Масса  ребёнка  5900,  рост 61см (родился с массой 3400, длина тела 52 см). Ребёнок  улыбается,  хорошо  держит  голову,  лёжа  на  животе  и  опираясь  на  ручки. Какому  
	возрасту  соответствует  физическое  и  нервно-психическое  развитие  ребёнка?  
+три  месяца *  
-	2 месяца  
-	6 месяцев  
-4 месяца  
-8 месяцев  

#На приёме  ребёнок  4-х лет Необходимо  расчитать  долженствующюю  массу. Какую  формулу  вы  будете  использовать?  
+10+2п*  
-	80+п  
-	8о+2п  
-75+2п  
-п-4  

#Фельдшер СМП на  вызове к ребёнку 5 лет. Установлен  диагноз “отравление  грибами”. Какие  первостепенные  мероприятия  необходимо  провести?  
+промыть  желудок*  
-	начать  инфузионную  терапию  
-	сделать  очистительную  клизму  
-начать  оксигенотерапию  
-ввести  преднизолон  

#Фельдшер СМП на вызове у ребенка 7 лет. Жалобы на озноб, температуру 39,00С, головную боль, кашель. Ребенок бледен, дрожит, кожа “мраморная”, конечности холодные, сухой кашель, зев гиперемирован, тоны сердца приглушены, тахикардия. Выставлен диагноз: ОРВИ, “белая” лихорадка. Каковы первостепенные действия 
	фельдшера?  
+Ввести 1% раствор дибазола *  
-	Ввести 2,5% раствор аминазина  
-	Ввести 1% раствор димедрола  
-Ввести 2,4% раствор эуфиллина  
-Ввести 20% раствор глюкозы  

#При  патронаже к ребёнку 10 дней фельдшер ФАП выявил, что ребёнок стал беспокойным,  стал  хуже  сосать. Кожа вокруг пупка гиперемирована с синюшным оттенком, отёчна,  гнойные  отделяемые из ранки. О каком состоянии можно думать?
+флегманозный омфалит *  
-	мокнущий  пупок  
-	сепсис  
-некротический  омфалит  
-абсцесс  

#На  СМП поступил  вызов  к  ребёнку  10 лет  Жалобы  на  удушье  в  течение  2-х часов  Общее  состояние  средней  тяжести,  ребёнок возбуждён,  сидит  опираясь  на  край кровати. Дыхание  шумное,  затруднён  выдох  ЧД 30/мин. Над  лёгкими перкуторно–коробочный  звук,  аускультативно – жёсткое дыхание,  сухие  хрипы  Какую помощь первостепенно  должен  оказать  фельдшер?  
+провести  ингаляцию  сальбутамола*  
-	сделать  горчичники  
-	ввести  антибиотик  
-ввести 2,4% раствор эуфиллина  
-ввести 2,5%  раствор аминазина  

#Фельдшер  СМП  на  вызове у ребёнка 2-х лет диагностировал отрый стенозирующий  ларинготрахеит,  стеноз III ст. В какое  отделение госпитализировать ребёнка?  
+в  палату  интенсивной  терапии инфекционного  отделения *  
-	в пульмонологическое  отделение  
-	в  общую  палату  инфекционного  отделения  
-в  общую  палату  детской  больницы  
-в бокс детской больницы  

#Фельдшер ФАПу спілкується з мамою дитини 6 місяців з діагнозом “кашлюк” з приводу того, що жінка відмовляється від госпіталізації у інфекційне відділення і пояснює, що клінічний перебіг кашлюку у немовлят часто ускладнюється:  
+апное (зупинка дихання)  
-	нейротоксикозом  
-	шлунковими кровотечами  
-гіпертермичним синдромом  
-судомами  

#У фельдшера ФАПу знаходиться на диспансерному обліку дитина 5 років з діагнозом “пієлонефрит”. Які додаткові лабораторні дослідження необхідно провести для контролю наявної ремісії даного захворювання:  
+пробу Нечипоренко  
-	цистоскопію  
-	аналіз крові на стерильність  
-обзорну рентгенографію органів черевної порожнини  
-аналіз крові на ниркові проби  

#До фельдшера ФАПу звернулася мати дитини 10 місяців з діагнозом: “рахіт, період 
	розпалу, гострий перебіг”, якій педіатр призначив вітамін Д. Мати запитує, як довго 
	потрібно давати лікувальну дозу вітаміну Д:
+протягом 35 – 40 діб  
-	протягом 40 – 60 діб  
-	протягом 5 – 10 діб  
-протягом 10 – 14 діб  
-протягом 2 – 5 діб  

#Фельдшер ФАПу оглядає дитину 10 років, яка стоїть на диспансерному обліку з діагнозом: “дискінезія жовчовивідних шляхів, гіпотонічна – гіпокінетична форма”. Під час проведення обстеження ознакою загострення хвороби будуть скарги на:  
+відчуття важкості у правому підребер’ї     
-	біль у животі натще  
-	постійну нудоту  
-відсутність апетиту  
-відригування тухлим  

#Фельдшер ФАПу оглядає дитину 2 років, що вперше прибула до села. Картка спостереження за розвитком дитини відсутня. Дівчинка відстає у фізичному розвитку, важить 10 кг. З народження ціаноз шкіри та слизових оболонок, який посилюється під час	 фізичного навантаження. Батьки дитини за допомогою до фахівців не зверталися. Такі симптоми характерні для:  
+вродженої вади серця  
-	анемії  
-	ревмокардиту  
-гіпотрофії  
-рахіту  

#Фельдшер ФАПу спілкується з батьками дитини, хворої на гемофілію, і на їх запитання надає пояснення, що розвиток цього захворювання пов’язаний з:  
+нестачею факторів згортання  
-	порушенням тонусу дрібних кровоносних судин  
-	зниженням утворення тромбоцитів  
-швидким руйнуванням еритроцитів  
-надлишком тромбоцитів у кров’яному руслі  

#Фельдшер ФАПу аналізує загальний аналіз крові дитини із залізодефіцитною анемією. Який з показників крові вказує на розвиток тільки такого виду анемії:   
+гіпохромія еритроцитів  
-	зниження гемоглобіну  
-	підвищення кольорового показника  
-зміна розміру і форми еритроцитів  
-збільшення ШОЄ  

#Фельдшер ФАПу оглядає дитину 2 років з підозрою на травму коліна. Мати хлопчика скаржиться на появу великих сінців при незначних травмах дитини останнім часом. При огляді коліна: ознаки крововиливу в суглоб. Про яке захворювання слід подумати:  
+гемофілія  
-	ревматоїдний артрит  
-	тромбоцитопенічна пурпура  
-геморагічний васкуліт  
-лейкоз  

#Фельдшер школи вирішує проблему раціонального харчування дітей групи подовженого дня. При правильному режимі харчування енергетична цінність повинна становити:  
+сніданок – 20%, обід – 30%, підвечірок – 10% добової енергетичної цінності  
-	сніданок – 10%, обід – 30%, підвечірок – 10% добової енергетичної цінності  
-	сніданок – 50%, обід – 30%, підвечірок – 10% добової енергетичної цінності  
-сніданок – 20%, обід – 50%, підвечірок – 10% добової енергетичної цінності  
-сніданок – 15%, обід – 40%, підвечірок – 5% добової енергетичної цінності  

#Фельдшер ФАПу проводить огляд новонародженої дитини під час першого патронажу на дому. Хлопчику 5 днів. Народився доношеним від здорових батьків. Що повинно привернути увагу фельдшера, як прояв патології:  
+постійне випинання тім’ячка  
-	гіпертонус згиначів рук  
-	гіпертонус згиначів ніг  
-маса м’язів розвинута слабо  
-активний смоктальний рефлекс  

#Фельдшер ФАПу наглядає дитину першого місяця життя. При плановому огляді потрібно визначити середнє значення приросту маси тіла дитини на першому місяці життя:  
+600г  
-	900 г  
-	750 г  
-250 г  
-800 г  

#Фельдшер ФАПу направляє дитину 6 років до районної лікарні для поглибленного обстеження в зв’язку зі скаргами на слабкість, біль в кістках та суглобах. Дитина хворіє протягом останнього місяця. При огляді стан хлопчика важкий, шкіра та слизові оболонки помірно бліді, пальпуються всі групи збільшених периферичних лімфатичних вузлів, 
	гепатоспленомегалія. В загальному аналізі крові наявні бластні клітини. Про яке захворювання слід подумати:  
+лейкоз  
-	анемія  
-	гемофілія  
-геморагічний васкуліт  
-тромбоцитопенія  

#На які зміни при плановому огляді дитини першого року життя необхідно звернути фельдшеру ФАПу з метою ранньої діагностики гострого рахіту:  
+края великого тім’ячка стають м’якими  
-	збільшення лобних та тім’яних горбів  
-	поява “чоток” по краю ребер  
-позитивні симптоми Труссо та Хвостека  
-наявність гнейсу та попрілостей  

#Фельдшер ФАПу оглядає дитину 3 місяців, яка вчасно не була щеплена вакциною БЦЖ за наявними протипоказаннями. На даний час дівчинка здорова. Визначитеся з 
	необхідністю щеплення дитини:  
+провести щеплення дитини після ретельного обстеження і негативної проби Манту  
-	негайно провести щеплення після ретельного обстеження дитини  
-	провести щеплення після наступної планової вакцинації за календарем  
-провести щеплення дитини після ретельного обстеження і позитивної проби Манту  
-відкласти щеплення до виповнення дитині 7 років  

#Фельдшер ФАПу вирішує проблему раціонального вигодовування дитини раннього віку. У разі природного вигодовування дитина повинна отримувати білки на кг маси за добу:  
+2,0 -2,5 г  
-	0,5 – 1,0 г  
-	1,5 – 2,0 г  
-3,0 – 3,5 г  
-3,5 – 4,0 г  

#Яку формулу використає фельдшер ФАПу для розрахунку зросту дитини до 4 років при 
	оцінці її фізичного розвитку (п– вік дитини):  
+100 – 8 х (4 -п)
-	70 х п  
-	80 х п
-100+6 х (п – 4)  
-10 +2 х п  

#Фельдшер ФАПу доглядає дитину 5 років в перший день захворювання на скарлатину. 	При огляді: температура 38,80С, блідість носо-губного трикутника. Які клінічні прояви 
	можна ще виявити:  
+“палаючий” зів, дрібно точковий висип на тлі гіперемійованої шкіри  
-	геморагічний висип зірчастої форми, судоми  
-	плями Філатова – Копліка на слизовій оболонці, гнійна нежить  
-везикульозний висип на волосистій частині голови, схильність до носових кровотеч  
-пустульозний висип на гіперемійованій шкірі, гепатоспленомегалія  

#Фельдшер ФАПу оглядає хлопчика 12 років. Мати пояснює, що дитина скаржиться на біль в правому підребір’ї, жовтяничне забарвлення шкіри, темний колір сечі, знебарвлення випорожнень, швидку втомлюваність. При огляді: печінка збільшена, при пальпації рухлива, помірно болісна. Мати повідомила, що 3 місяці тому дитині видалили зуб. Про яке захворювання слід подумати:  
+вірусний гепатит В  
-	гострий холецистит  
-	дискінезія жовчовивідних шляхів  
-залізодефіцитна анемія  
-лейкоз  

#Фельдшер будинку маляти виконує щеплення. Назвіть термін початку вакцинації проти поліомієліту:  
+3 місяці  
-	4 місяці  
-	5 місяців  
-6 місяців  
-1 рік  

#Фельдшер ФАПу наглядає дитину 3 місяців, яка народилася доношеною з оцінкою за шкалою Апгар 9-10 балів. Визначте, що нового з’являється в поведінці дітей у цьому віці:  
+стежить очима і повертає голівку за рухами яскравим предметом  
-	вміє самостійно стояти  
-	фіксує погляд на предметах, але не стежить за ними  
-вміє відрізняти солодкі розчини від кислих  
-пробує самостійно сідати  

#У недоношеної дитини з масою тіла при народженні 1900 г під час годування виник 
	приступ  апное, але ціанозу і брадикардії не спостерігається. Що буде першочерговим у наданні невідкладної допомоги дитині?  
+Тактильна стимуляція вздовж спини  
-	Негайно розпочати ШВЛ  
-	Розпочати зігрівання  
-Перевірити рівень глюкози в крові  
-Постійно підтримувати правильне положення  

#Дитині 4,5 місяця, знаходиться на природному вигодовуванні. Фельдшер ФАПу після огляду дитини оцінив психофізичний розвиток відповідно віку. Який вид прикорму і коли він порекомендує ввести?  
+Овочеве пюре з 6 місяців  
-	10\% манну кашу з 5 місяців  
-	Фруктовий сік з 4,5 місяців  
-Овочеве пюре з 5 місяців  
-5\% манну кашу з 5 місяців  

#Хлопчику 4-х років з відставанням у фізичному розвитку та встановленої залізодефіцитної анемії з рівнем гемоглобіну 90г/л призначено  комплексне лікування, зокрема – препаратами заліза . Протягом якого періоду фельдшер  ФАПу буде спостерігати за лікуванням дитини?  
+6 міс  
-	2 міс  
-	До нормалізації рівня гемоглобіну  
-1 рік  
-2 роки  

#У 6-місячного малюка при огляді спостерігається ціаноз  губ, задишка під час годування і плачу. Додаткове обстеження в кардіологічному відділенні підтвердило діагноз вродженої вади серця. В бесіді з мамою фельдшер визначає, що критичний період формування вади серця протягом вагітності становить:  
+2-8 тиждень  
-	Перші 2 тижні  
-	Після 12 тижнів  
-18-20 тижнів  
-30-32 тижні  

#Дитина 12 років скаржиться на тупий ниючий біль у правому підребер’ї, який з’являється після фізичного навантаження і після їжі, зрідка супроводжується нудотою. Фельдшер, оглянувши дитину, виявив  болючість при пальпації правого підребер’я, печінка +1см. На користь якої патології свідчать клінічні ознаки?  
+Дискінезія жовчовивідних шляхів  
-	Хронічний гепатит  
-	Хронічний панкреатит  
-Хронічний гастрит  
-Хронічний гастродуоденіт  

#При огляді фельдшером дитини 6 міс на волосистій частині голівки, бровах виявлені лусочки лимонно-жовтого кольору з масними кірочками. Як пояснює фельдшер цей симптом?  
+Гнейс  
-	Молочний струп  
-	Попрілості  
-Пітниця  
-Строфулюс  

#Дитина народилась недоношеною з масою тіла 1950 г. Плануючи диспансерне спостереження, фельдшер проводить профілактику рахіту призначенням відеїну. Визначити початок та добову дозу  призначення вітаміну D3.   
+З 10-14-го дня по 500-1000 МО  
-	З 10-20-го дня по 1000-2000 МО  
-	З 10-го дня по 2000 МО  
-На 2-му тижні по 4000 МО  
-На 2-му місяці життя по 500 МО  

#Батьки 7 – річного хлопчика звернулись до фельдшера ФАПу  зі скаргами на кволість та млявість дитини, погану пам'ять. Об’єктивно: шкіра бліда, суха, холодна на дотик, набрякла, збирається у товсту складку. Температура 36,40С, пульс 58/хв., АТ- 90/50 мм рт.ст. Який імовірний діагноз визначить фельдшер?  
+Гіпотиреоз  
-	Дифузний токсичний зоб  
-	Ендемічне воло  
-Хвороба Аддісона  
-Гіпофізарний нанізм  

#Хвору на кір дівчинку віком 12 місяців було госпіталізовано у зв’язку з тяжким станом. Її 
	брат, якому 8 років, на кір не хворів і проти цієї інфекції не щеплений у зв’язку з 
	абсолютним протипоказанням. Які заходи буде вживати фельдшер ФАПу  відносно 
	хлопчика?  
+Введення імуноглобуліну, ізоляція на 21 день  
-	Проведення щеплення за епідпоказаннями  
-	Застосування антибіотиків, ізоляція на 17 днів  
-Ізолювати на 10 днів  
-Ізолювати на 5 днів  

#Новонароджену дитину перевели до дитячої лікарні з пологового будинку у важкому стані. Об’єктивно: шкіра бліда, сіро-землиста, дихання поверхневе, часте, тони серця послаблені, тахікардія, печінка та селезінка збільшені. У дитини часті зригування, нестійкі випорожнення, гнійні виділення з пупкової ранки. Яке захворювання найбільш імовірне:
+сепсис новонароджених  
-	діарея  
-	асфіксія новонароджених  
-внутрішньочерепна травма  
-вроджена вада серця  

#У дитини 3-х місяців ви встановили діагноз гіпотрофія І ст. До комплексного  лікування з метою нормалізації кишкової мікрофлори слід додати препарати:  
+симбітер, лактобактерин  
-	супрастин, діазолін  
-	фенобарбітал, седуксен  
-плазму, альбумін  
-метіонін, аргінін  

#Фельдшера ФАПу викликали до дитини 7 років. Скарги на підвищення температури тіла до 390С, головний біль з переважного локалізацією в ділянці  чола та очних яблук, ломоту по всьому тілу, біль у м’язах, суглобах. Хворіє 2-й день. Спостерігається зерниста гіперемія зіву, закладання носа, покашлювання. Клінічні симптоми характерні для:  
+грипу  
-	гострого бронхіту  
-	гострої пневмонії  
-ларинготрахеїту  
-назофарингіту  

#Дитина народилась в терміні 38 тижнів вагітності, закричала зразу, крик  голосистий. Шкіра рожева. Який елемент первинного туалету  новонародженого згідно Наказу №152 не є обов’язковим:  
+відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів  
-	перев’язування пуповини  
-	профілактика офтальмії  
-зважування і вимірювання  
-вимірювання температури тіла  

#На прийомі ви вимірюєте АТ дівчинці 15 років з вегетосудинною дистонією.  Який показник систолічного тиску буде нормальним для цього віку:  
+110-120 мм рт. ст.  
-	60-80 мм рт. ст.  
-	70-80 мм рт. ст.  
-130-140 мм рт. ст.    
-90-100 мм рт. ст.  

#Дитину 2 міс. привезли до бабусі. До цього часу годувалась грудним молоком. За 
	сімейними обставинами мати буде відсутня протягом 1 місяця. Які рекомендації щодо 
	годування дитини може надати фельдшер:  
+адаптовані суміші  
-	коров’яче молоко  
-	5% манна каша  
-овочеве пюре  
-фруктове пюре  

#На диспансерному обліку знаходиться дитина 10 р. з діагнозом хронічний тонзиліт. Після чергового загострення у дівчинки з’явилось посіпування м’язів обличчя, порушення письма, похитування при ходьбі, нечітка мова. Дитина стала плаксивою, дратівливою. На  яке обстеження слід направити дитину?  
+біохімічний аналіз крові на ревмопроби  
-	аналіз крові на рівень глюкози  
-	аналіз крові на загальний білірубін  
-аналіз крові на холестерин  
-аналіз крові на АЛТ, АСТ  

#До фельдшера звернулась мати 5-ти річного хлопчика зі скаргами на поганий апетит, неспокійний сон, схуднення дитини. Зранку у дитини часто буває нудота, непостійні болі у животі переважно навколо пупка. Тиждень тому на шкірі з’явилась кропив’янка. Яке захворювання слід запідозрити у першу  чергу?  
+аскаридоз  
-	гострий гастрит  
-	ентеробіоз  
-дискинезія жовчовивідних шляхів  
-гастродуоденіт  

#На амбулаторному лікуванні знаходиться дитина 3-х років з діагнозом  гострий бронхіт. Призначено уведення 400 000ОД цефазоліну внутрішньом’язово. Яку кількість розчину треба ввести, якщо розведення  антибіотика 1:2?  
+2 мл  
-	4 мл  
-	3 мл  
-2,5 мл  
-1 мл  

#Дитина 10-ти років три тижні тому перехворіла на ангіну. На даний час турбують головні болі, біль у поперековій ділянці. Сеча стала червоного кольору, кількість її зменшилась. При огляді: шкіра бліда, обличчя пастозне, набряки нижніх повік. АТ- 145/90 мм рт.ст., пульс 86/хв. Ваш попередній діагноз.  
+гострий гломерулонефрит  
-	гострий пієлонефрит  
-	сечокислий діатез  
-цукровий діабет  
-вегетосудинна дистонія  

#На прийомі у фельдшера ФАПу дитина одного року, маса тіла її 10 200 г, ріст 74 см. 
	Нервово-психічний розвиток відповідає вікові. Скарг у матері немає.  Дитина 
	запланована на щеплення проти кору, краснухи, епідемічного паротиту. Яку вакцину використаєте для щеплення?  
+пріорикс  
-	енджерикс  
-	пентаксим  
-АКДП  
-вакцина БЦЖ  

#Мати 3-х річного хлопчика звернулась до фельдшера зі скаргами на неспокій, поганий 
	сон, нічне нетримання сечі у дитини. У хлопчика поганий апетит, періодично спостерігається блювання із запахом ацетону. При огляді: шкіра бліда, підшкірна клітковина слабо розвинена, печінка збільшена. Дитина вміє читати, добре розмовляє, по дорослому пояснює життєві ситуації. Для якого стну характерні дані симптоми:  
+нервово-артритичний діатез  
-	ексудативно-катаральний діатез  
-	лімфатико-гіпопластичний  діатез  
-алергічний діатез  
-атонічний діатез  

#На диспансерному обліку перебуває дитина 8 років з діагнозом бронхіальна астма. Хворіє з 2-річного віку, напади хвороби спостерігаються часто. Які симптоми дають змогу фельдшеру діагностувати у дитини хронічну дихальну недостатність:  
+кінцеві фаланги у вигляді барабанних паличок і нігті у вигляді годинникових скелець  
-	“серцевий горб”  
-	деформація грудини за типом “курячі груди”  
-геморагії на шкірі  
-збільшенні периферійних лімфовузлів  

#На прийомі у фельдшера ФАП дівчинка 8 років. Скарги на періодичні болі в ділянці 
	правого підребер’я, що віддають у праве плече. Періодично з’являється: гіркота в роті, нудота, схильність до закрепів. Пальпаторно: живіт болючий у правому підребер’ї в точці Кера. Печінка не збільшена. На яке дослідження доцільно направити  пацієнтку першочергово:  
+УЗД органів черевної порожнини  
-	фіброгастродуоденоскопія  
-	рентгенографія органів черевної порожнини  
-холецистографія  
-копрологічне дослідження  

#Хлопчик 5 років, місяць тому перехворів на епідемічний паротит. Скарги матері на те, що дитина почала багато пити рідини, підвищився апетит, збільшилось сечовиділення, буває нічне нетримання сечі. При огляді: шкіра і слизові сухі, на щоках рум’янець, язик обкладений білим налетом.  Аускультативно: тони серця ослаблені, ЧСС – 110/хв. Печінка біля краю реберної дуги. Яке захворювання можна запідозрити в першу чергу?  
+цукровий діабет  
-	гастродуоденіт  
-	гострий гепатит  
-гострий гломерулонефрит  
-гострий пієлонефрит  

#У дитини 8 років, важкий загальний стан, спостерігається системне ураження лімфатичних вузлів, збільшені печінка і селезінка. Які найбільш інформативні показники аналізу крові?
+лейкемічний провал  
-	лейкоцитоз  
-	пойкілоцитоз  
-зсув лейкоцитарної формули вліво  
-еозинофілія  
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	У дитини, 12 років, важкий загальний стан. Спостерігається інспіраторна задишка, кашель поступово втрачає гучність до повної афонії голосу. Наявні симптоми характерні для:  
+дифтерії гортані  
-	гострого стенозуючого ларинготрахеїту  
-	вогнищевої пневмонії  
-обструктивного бронхіту  
-набряку Квінке  

#У дитини, 8 років, у перший день захворювання спостерігається симптом Філатова. Які клінічні ознаки можна ще виявити?  
+палаючий зів, дрібно точковий висип на гіперемійованій шкірі  
-	елементи висипу зірчастої форми  
-	плями Філатова-Бєльського-Копліка на слизовій оболонці рота  
-везикули, наповнені  серозною рідиною на шкірі тулуба та волосистій частині голови  
-пустули з гнійним вмістом  

#До Вас звернулася мама новонародженої дитини, 10 днів від народження. Хлопчик. При огляді: відмічається набухання молочних залоз з виділенням секрету, набряк калитки. Хлопчик активний, стан не порушений, температура 36,6оС, апетит хороший. Тактика фельдшера:   
+сухе тепло на молочні залози  
-	видавити секрет  
-	збільшити питний режим  
-призначити антибіотикотерапію  
-скерувати на консультацію до хірурга   

#Під час патронажу до новонародженої дитини фельдшер виявив на шкірі сідниць, стегон, природних складок дрібні поверхневі пухирці до 2-3 мм в діаметрі з каламутним вмістом. Загальний стан задовільний. Встановіть попередній діагноз.  
+Везикулопустульоз   
-	Псевдофурункульоз   
-	Пухирчатка новонароджених   
-Ексфонімативний дерматит Ріхтера   
-Попрілості    

#Фельдшер має провести імунопрофілактику туберкульозу здоровій дитині 7 років. Яку 
	дозу препарату необхідно ввести дитині?   
+0,05 мг вакцини БЦЖ   
-	0,1 мл туберкуліну   
-	0,1 мг вакцини БЦЖ   
-0,5 мг туберкуліну   
-0,1 мг туберкуліну   

#Фельдшер навчає матір новонародженої дитини догляду за залишком пуповини 
	(пупковою ранкою). Яка рекомендація є найбільш доцільною?   
+Підтримувати залишок пуповини (пупкову ранку) завжди сухим і чистим.   
-	Накласти стерильну пов’язку   
-	Закрити підгузником   
-Обробити 2% р-ом йоду   
-Обробити 960 розчином етилового спирту   

#Фельдшер оглядає дитину 7 міс, яка відмовляється від овочевого пюре і фруктових соків. На який діагностичний критерій анемії фельдшер має звернути увагу під час обстеження дитини?   
+Блідість шкіри та слизових оболонок   
-	Себорейні лусочки   
-	Попрілості   
-Молочний струп   
-Кишкові розлади   

#Фельдшер оглядає 6-ти річного хлопчика, у якого через 2 тижні після щеплення виник 
	геморагічний васкуліт, шкірна форма. Де локалізується висип у типовому випадку?   
+На нижніх кінцівках в ділянках гомілкових і колінних суглобів   
-	На шкірі обличчя, за вухами   
-	На слизових оболонках   
-На шиї   
-На внутрішній поверхні стегон, статевих органах, сідницях  

#Виклик фельдшера ФАПу вночі до дитини, яка хворіє на ГРВІ, в зв’язку з різким погіршенням  стану. Фельдшер запідозрив стеноз гортані. Вкажіть симптоми, характерні для стенозу гортані.   
+Гавкаючий кашель та інспіраторна задишка   
-	Спастичний кашель та апное   
-	Блювання та  t 390С   
-Експіраторна задишка   
-Зниження АТ, брадикардія   

#Мати 4 місячної дитини скаржиться на  відмову дитини від їжі, t-390С, блювання, закреп. Симптоми  з’явились після тривалого прийому вітаміну Д з метою профілактики рахіту. Про яке ускладнення можна подумати?   
+Гіпервітаміноз Д   
-	Гострий гастрит   
-	Гостра кишкова інфекція   
-Нейротоксикоз   
-Спазмофілія   

#У дитини напади кашлю складаються  з серії видихальних кашлювих поштовхів з 
	репризом, які повторюються  до 10 разів на добу. Який  попередній діагноз можна 
	встановити?
+Кашлюк   
-	Ларингіт   
-	Напад бронхіальної астми   
-Кір   
-Пневмонія    


Крок М.  Лікувальна справа
Невідкладні стани у внутрішній медицині
	1
	Оберіть препарати для наданя невідкладної допомоги пацієнтові з тяжким нападом бронхіальної астми.   
+Еуфілін, адреналін, преднізолон  
-	Пеніцилін, димедрол, адреналін  
-	Еуфілін, вікасол, адреналін  
-Пеніцилін, вікасол, димедрол  
-Димедрол, сальбутамол, астмопент  

#До приймального відділення машиною швидкої допомоги доставлено пацієнта віком 20 років. Рівень свідомості – сопор. АТ- 75/40 мм рт.ст.. Температура тіла 39,30С. Пацієнта 7 днів тому виписано з лікарні, де він лікувався з приводу склеродермії. При виписці рекомендовано продовжувати терапію преднізолоном 40 мг на добу, але хлопець перестав приймати препарат. Після чого з’явились головні болі, втома, блювання, діарея, велика потреба в солі та вище перелічені скарги. Найбільш вірогідний діагноз фельдшера – це:  
+Гостра недостатність наднирників, синдром “відміни”  
-	Синдром Рейє  
-	Гостра ниркова недостатність  
-Гострий гастроентероколіт  
-Гіповолемічний шок  

#Фельдшер викликаний на дім до пацієнтки А., 64 роки. Діагноз: Гіпертонічна хвороба. 
	Вранці після прийому каптопресу і атенололу різко встала з ліжка, втратила свідомість. Об-но: шкіра бліда. Волога. Пульс слабкий, 110/хвилину. Тони серця послаблені, АТ 70/50 мм рт.ст.. Дихання везикулярне. Змін з боку ЦНС немає. ЕКГ – гіпертрофія з перевантаженням лівого шлуночка, на очному дні – симптоми Салюс II, Гвіста. Діагноз фельдшера?  
+Колапс   
-	НЦД за змішаним типом  
-	Синокаротидна непритомність  
-Синоаурикулярна блокада  
-Динамічне порушення мозкового кровообігу  

#До фельдшера ФАПу звернулась пацієнтка, яка  страждає дифузною формою токсичного зобу. Стан погіршився після психо –емоційного стресу. З’явились скарги на сильні головні болі, серцебиття. Об-но: психічне і рухове збудження, рясний піт, шкірні покриви гіперемовані, фібрильна температура, тахікардія 150/хвилину, гіпертензія 150/50 мм рт.ст..  Яке ускладнення, на думку фельдшера, розвинулось у пацієнтки?  
+Тіреотоксична криза  
-	Мікседематозна кома  
-	Адреналова криза  
-Пароксизм миготливої тахіаритмії  
-Гострий гіперпаратіреоз  

#Пацієнт 38 років, напади загрудинного болю почастішали, виникають не тільки при 
	навантаженні, а і в спокої, продовжуються до 15-20 хвилин. Нітрогліцерин знімає болі (до 15 таблеток на добу). Больові відчуття тривають тиждень, в анамнезі Q-інфаркт два роки тому. На дім був викликаний фельдшер швидкої допомоги. Об-но: пульс 76 за хв., ритмічний, АТ – 120/80 мм рт.ст., на ЕКГ – шрамові зміни в зоні інфаркту. Яку схему препаратів для надання невідкладної допомоги необхідно застосувати фельдшеру?   
+Аспірин, пропранолол, нітросорбід  
-	Аспірин, верапаміл, нітросорбід  
-	Ніфедіпін, метопролол, нітросорбід  
-Стрептокіназа, метопролол, нітросорбід  
-Аспірин, актілізе, нітросорбід  

#Ви фельдшер швидкої допомоги.  Вас викликали до пацієнта К., 48 років,  що скаржиться на одноразове блювання, вздуття живота, сильний біль у поперековій ділянці справа, що іррадіацією в статеві органи, живіт, часте болюче сечовипускання. Об’єктивно: хворий 
	неспокійний, стогне, шкіра бліда, вкрита рясним потом. Рs- 90/хв. АТ- 90/60  мм.рт.ст., Симптом Пастернацького позитивний -права. Поставте найімовірніший діагноз:  
+Ниркова колька  
-	Печінкова колька  
-	Кишкова колька  
-Гострий апендицит  
-Кишкова непрохідність

#Фельдшера викликали до чоловіка 42 років, у якого напад ядухи з затрудненим видихом. 
	Напад триває 1 добу.  ЧД – 40/хв. Над правою легенею дихання не вислуховується. Попередній діагноз?  
+Астматичний статус, ІІ стадія.  
-	Астматичний статус, І стадія.  
-	Астматичний статус, ІІІ стадія.  
-Серцева астма.  
-Обструктивний бронхіт.  

#Хворий К., 57 років, звернувся до фельдшера ФАПу зі  скаргами на біль в ділянці серця стискаючого характеру, з іррадіацією в ліве плече, який виникає при  фізичному навантаженні. Після прийому нітрогліцерину полегшення не настає. Об’єктивно: шкіра та видимі слизові оболонки бліді, тони серця послаблені, ритмічні. АТ- 90/50 мм рт.ст.. ЕКГ: 
	ознаки пошкодження міокарду. Ваш попередній діагноз?  
+Інфаркт міокарду.  
-	Ревматична хвороба.  
-	Ендокардит.  
-Перикардит.  
-Міокардит.  

#На ФАПі після в/м введення хворому ампісульбіну у хворого з’явилась задишка, вкрився холодним липким потом, після чого втратив свідомість. При огляді: шкірні покриви різко бліді, вкриті потом, АТ- 40/0 мм рт.ст., ЧСС- 124/хв. Ваш попередній  діагноз?  
+Анафілактичний шок.  
-	Непритомність.  
-	Колапс.  
-Гостра лівошлуночкова недостатність.  
-Інфаркт міокарду.  

#При наданні невідкладної допомоги при колапсі найдоцільніше  
+Введення серцевих засобів  
-	Дати понюхати нашатирний спирт  
-	Ввести адреналін  
-Ввести спазмолітини  
-Надати хворому напівсидячи положення  

#Фельдшер ФАП обстежує пацієнта К., 50 років, який хворіє на виразкову хворобу шлунку, скаржиться на блювання, виражену кволість. Блювотні маси – кольору кавової гущі, випорожнення дьогтеподібні. Найімовірніший діагноз:  
+Шлункова кровотеча  
-	Легенева кровотеча  
-	Новосова кровотеча  
-Стравохідна кровотеча  
-Кишкова кровотеча  

#Пацієнт А., 40 років, звернувся до фельдшера ФАП зі скаргами на сильний біль у поперековій ділянці зліва з іррадіацією у статеві органи, стегно. Найімовірніший діагноз:  
+Напад ниркової кольки  
-	Уремія  
-	Гострий пієлонефрит  
-Гломерулонефрит  
-Гостра ниркова недостатність  

#Медикаменти, які використовують для надання невідкладної допомоги при гіпоглікемічній комі  
+40% розчин глюкози  
-	Інсулін  
-	Корглікон  
-Ефедрин  
-Анальгін  

#Проба на чутливість до антибіотиків оцінюється через:  
+20-30 хвилин  
-	10-15 хвилин  
-	2-3 хвилини  
-1 годину  
-24 години  

#“Швидка медична допомога” прибула до    чоловіка М., 26 років, який скаржиться на 
слабкість, нудоту, пітливість, серцебиття, шум у вухах, мерехтіння перед очима,  
запаморочення, непритомність, блювання, “кавовою гущею”. При огляді: шкіра бліда, 
вкрита холодним липким потом, тахікардія, АТ знижений, голос захриплий, спрага, 
адинамія, олігурія Вкажіть імовірний діагноз.      
+Шлунково-кишкова кровотеча  
-	Пенетраця виразки шлунка  
-	Перфорація виразки шлунка  
-Стеноз воротаря  
-Малігнізація виразки шлунка  

#До фельдшера ШМД звернулась жінка Н., 36 років, зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ї, який іррадіює у праву лопатку, ключицю, підвищення температури тіла до 37,80С, нудоту, блюванню жовчю.  При огляді: стан середньої тяжкості. У легенях – везикулярне дихання. Тони серця послаблені, ритмічні. АТ- 110/70 мм рт. ст.. Пульс – 90/хв, ритмічний. Язик обкладений білим нальотом. Пальпація живота болісна у правому підребер’ї, позитивні симптоми Кера, Лепена і Ортнера. Яку невідкладну допомогу потрібно надати пацієнтки?    
+Ввести баралгін – 5 мл в/в  
-	Ввести морфін гідрохлорид 1мл 1% розчину в/в   
-	Ввести промедол (1мл 2% розчину)  
-Застосувати теплу грілку  
-Призначити антибіотики  

#До фельдшера ШМД звернулась жінка Л., 42  років, яка скаржиться на інтенсивний 
	оперізувальний біль у надчеревній ділянці, лівому і правому підребер’ях, крижах. Біль 
	іррадіює у спину, ділянку серця, ліву лопатку, плече. Біль виникає частіше після вживання шоколаду, жирної їжі протягом 5 років. При огляді: стан середньої тяжкості. У легенях – везикулярне дихання. Тони серця послаблені, ритмічні. АТ- 100/70 мм рт.ст.. Пульс – 90/хв, ритмічний. Язик обкладений білим нальотом. Пальпація живота болісна у правому та лівому підребер’ях, у точках Мейо-Робсона, Дежардена.  Який найбільш імовірний діагноз?   
+Хронічний панкреатит, період загострення  
-	Виразкова хвороба шлунка, період загострення  
-	Гострий інфаркт міокарду  
-Гострий панкреатит  
-Хронічний холецистит, часто рецидивуючий  

#Виклик ШМД до чоловіка Е., 42 років, який помилково, 30 хв тому, випив соляну кислоту. Хворий скаржиться на біль у роті, стравоході, у надчеревній ділянці, блювання рідиною бурого кольору, порушення ковтання.  При огляді: блідість шкіри, опіки шкіри обличчя, слизової оболонки рота, тахікардія, артеріальна гіпотонія. Виражена болісність у надчеревній ділянці. Яку допомогу необхідно надати в першу чергу?  
+Промити шлунок теплою водою або білковим розчином  
-	Ввести 5% розчин глюкози 200 мл внутрішньовенно краплино  
-	Ввести антибіотики  
-Покласти міхур з льодом на епігастральну ділянку  
-Усунути біль анальгетиками  

#До фельдшера ШМД звернулась жінка 25 років з  скаргами на набряки слизових 
	оболонок губ, язика, м’якого піднебіння, повік , нудоту, блювання їжею, потім жовчю, 
	різкий розлитий біль у животі, здуття живота, профузний пронос. Такій стан виникає з 10 років після прийому ліків. Мати жінки страждає на алергічні захворювання. Що потрібно ввести жінці в першу чергу?  
+Ліофілізовий інгібітор першого компонента комплементу (С1) 3000-6000 ОД  
-	Дипразин 2,5% розчин внутрішньовенно  
-	Супрастин 2% розчин внутрішньовенно  
-Преднізолон 30 мг внутрішньовенно  
-Лазикс 20 мг внутрішньовенно  

#У хворого приступ бронхіальної астми: раптово виникла задишка з подовженим видихом. Яку невідкладну допомогу потрібно надати хворому?  
+Придати напівсидяче положення, застосувати кишеньковий інгалятор  
-	Інгаляцію кисню з піногасниками    
-	Виконати кровопускання    
-Наложити венозні джгути    
-Вкласти хворого горизонтально  

#Хворому 28 років з гострою вогнищевою пневмонією був призначений пеніцилін по 1 млн ОД внутрім’язево після проби. Після ін’єкції стан хворого погіршився, з’явилась  задишка, хворий покрився холодним потом і через хвилину втратив свідомість. Об’єктивно: пульс 130 за хвилину, слабкого наповнення. АТ- 60/40 мм рт.ст. тони серця послаблені, в легенях різко ослаблене везикулярне дихання. Яке ускладнення виникло у хворого?  
+Медикаментозний анафілактичний шок    
-	Сироваткова хвороба    
-	Запаморочення  
-Інфекційно токсичний шок    
-Тромбоемболія легеневої артерії  

#В приймальне відділення доставлено хворого 20 р., без свідомості. В його кишені 
	знайдена картка  хворого на цукровий діабет. Шкіра бліда, тургор знижений. Дихання шумне, глибоке, із рота запах ацетону. ЧСС 105/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Який з препаратів  необхідно приготувати в першу чергу для надання невідкладної допомоги?  
+Інсулін  
-	5% розчин глюкози    
-	0,1% розчин адреналіну    
-Реополіглюкин  
-0,9% розчин натрію хлориду  

#У приймальне відділення доставлено хворого з різким болем у поперековій ділянці, що виник після тряскої їзди. Біль віддає в промежину. Хворіє на сечо-кам’яну хворобу впродовж 5 років. Симптом Пастернацького різко позитивний. В аналізі сечі виявляють свіжі еритроцити. Відображена картина дозволяє запідозрити:  
+Ниркову кольку    
-	Апендицит  
-	Гострий аднексит    
-Жовчну кольку    
-Гострий радикуліт  

#У хворого на бронхіальну астму напад ядухи триває 2 години. Інголяції сульбутамолу, в/в ведення еуфіліну ефекту не дали. Вимушене положення тіла, частота  дихання 36/хв., кашель з незначним виділенням харкотиння. Рs- 84/хв. АТ- 140/80 мм рт.ст. Дистанційні сухі хрипи. Який препарат  найбільш доцільно  приготувати?    
+Преднізолон  
-	Адреналін  
-	Ефедрин  
-Астмопент  
-Морфін  

#Хвора 48-ми років хворіє на цукровий діабет, приймає інсулін. Після введення звичайної дози інсуліну хвора відчула сильний голод, з’явилося відчуття тремтіння в тілі, різка слабкість, шкіра вкрилася потом. Через декілька хвилин хвора втратила свідомість. Об’єктивно шкіра волога, Ps- 80/хв, АТ- 150/90 мм рт.ст., виражений гіпертонус м’язів. Тони серця приглушені, в легенях везикулярне дихання, живіт м’який. Яке ускладнення виникло в хворої?  
+Гіпоглікемічна кома  
-	Гіперглікемічна кома    
-	Епілептичний напад    
-Гіпертонічний криз    
-Непритомність  


#До жінки 38 років викликали ШМД, у якої напад ядухи з утрудненим видихом, що триває більше доби, не знімається введенням сальбутамолу, 30 мг преднізолону. ЧДР 46/хв.  У легенях дихання не вислуховується.  Діагноз: астматичний статус ІІ ст. Невідкладна допомога:  
+Преднізолон, госпіталізація  
-	Атропін, залишити вдома  
-	Папаверин, залишити вдома  
-Но-шпа, залишити вдома  
-Адреналін, залишити вдома  

#На здоровпункті хімічного заводу проводиться забір донорської крові. Чоловік 24 років раптово зблід і знепритомнів. Зіниці вузькі, реагують на світло, кінцівки холодні.  Пульс 55 за хвилину.  Діагноз: гостра судинна недостатність (непритомність). Невідкладна допомога:  
+Горизонтальне положення, вдихнути нашатирний спирт  
-	Напівсидяче положення,  вдихнути нашатирний спирт  
-	Сидяче положення,  вдихнути нашатирний спирт  
-Горизонтальне положення, адреналін  
-Горизонтальне положення, ефедрин  

#Фельдшера викликали до чоловіка 56 років.  Хворий без свідомості. Шкіра жовтушна.  
	Зіниці розширені, реакції на світло немає. Асцит.  В анамнезі – цироз печінки.        
	Найімовірніший попередній діагноз?  
+Печінкова кома  
-	Уремічна кома  
-	Тиреотоксична кома  
-Гіпоглікемічна кома  
-Гіперглікемічна кома  

#До чоловіка 52 років викликали ШМД, скарги якого на біль у грудній клітці, задишку, кашель із виділенням яскраво-червоної пінистої крові.  В анамнезі – рак легень. Введення хлористого кальцію стану не поліпшило.  Невідкладна допомога:  
+Діцинон, негайна госпіталізація  
-	Анальгін, негайна госпіталізація  
-	Баралгін, негайна госпіталізація  
-Еуфілін, негайна госпіталізація  
-Вікасол, негайна госпіталізація  

#До жінки 27 років викликали ШМД.   Хвора без свідомості. Дихання шумне, запах ацетону з рота.  Шкіра суха. Риси обличчя загострені.  В анамнезі – цукровий діабет.   Яке ускладнення розвинулось?  
+Гіперглікемічна кома  
-	Гіпоглікемічна кома  
-	Діабетична нефропатія  
-Діабетична ангіопатія  
-Діабетична нейропатія  

#Фельдшера викликали до  чоловіка 32 років. Годину тому йому ввели протиправцеву сироватку.  Вдома  раптово з’явилась слабкість, відчуття холоду.  Хворий блідий, зіниці розширені.   Пульс ниткоподібний. Найімовірніший попередній діагноз?  
+Анафілактичний шок  
-	Набряк Квінке  
-	Кропив’янка  
-Колапс  
-Кардіогенний шок   

#З метою седативної терапії при набряку легень слід примінити:  
+введення внутрішньовенно дроперідолу  
-	розчин морфіну гідрохлориду  
-	введення хлориду кальцію  
-введення розчину еуфіліну  
-введення розчину глюкози  

#У пацієнта з гіпертонічною хворобою раптово погіршився стан: різкий головний біль, запаморочення, нудота, відчуття пульсацій в голові, пітливість. Визначити:  
+у пацієнта гіпертонічний криз І типу  
-	у пацієнта гіпертонічний криз ІІ типу  
-	гостре порушення мозкового кровообігу  
-гострий інфаркт міокарду  
-крововилив  

#У пацієнта К. 56 років при фізичному навантаженні виник гострий біль в ділянці серця, який триває більше 30 хвилин і не проходить після приймання нітрогліцерину. Вказати патологію:  
+гострий інфаркт міокарду  
-	приступ стенокардії  
-	кардіоневроз  
-гіпертонічний криз  
-гострий міокардит  

#Пацієнтка К. 18 років поскаржилась на раптову слабкість і втратила свідомість. При 
	огляді: обличчя бліде, зіниці вузькі, реакція на світло жвава, кінцівки холодні, тахікардія, 
	пульс слабкого наповнення. Вказати на діагноз.  
+непритомність  
-	шок  
-	колапс  
-гіпертонічний криз І типу  
-гіпертонічний криз ІІ типу  

#У пацієнта в калі наявність яскраво-червоної крові. З якого відділу кишечника кровотеча? 
+товстий кишечник  
-	тонкий кишечник  
-	12-пала кишка  
-шлунок  
-стравохід  

#Вкажіть ,які першочергові дії медичного персоналу при отруєнні грибами:  
+Промити шлунок, поставити очисну клізму  
-	Дати активоване вугілля  
-	Дати ліпоєву кислоту  
-Ввести натрій хлорид 0,9% - 400 мл в/в  
-Ввести пеніцилін  

#Вкажіть, що являється основним механізмом виникнення гіпоглікемічної коми:  
+Недостатність цукру в організмі  
-	Набряк легень  
-	Пневмонія  
-Недостатність інсуліну в організмі  
-Переохолодження  

#Вкажіть першочергову допомогу при набряку легень:  
+Ввести морфіну гідрохлорид +нітрогліцерин +фуросемід  
-	Ввести латекс +морфіну гідрохлорид  
-	Ввести 10% розчин глюкози +нітрогліцерин  
-Дати кисень, ввести фуросемід  
-Ввести дексаметазон +10% розчин глюкози  

#Бригада скорой помощи на вызове у пациента, страдающего сахарным диабетом 20 лет. Пациент без сознания, кожные покровы сухие, красные, запах ацетона. Выберите медикаменты для оказания неотложной помощи.  
+Простой инсулин  
-	Глюкагон  
-	Глюкоза 40%  
-Глюкоза 5%  
-Пролонгированный инсулин  

#Фельдшер здравпункта ввел обычную дозу инсулина пациенту. После инъекции у больного появились судороги, слабость, затем потеря сознания. Наиболее вероятный диагноз:  
+Гипогликемическая кома  
-	Гипергликемическая кома  
-	Обморок  
-Коллапс  
-Шок  

#Бригада скорой помощи на выезде у пациента 37 л., страдающего язвенной болезнью желудка. Пациент жалуется на появление сильнейшей боли в животе после подъема тяжести. Симптом Щеткина - Блюмберга резко положительный. Тактика фельдшера?  
+Пузырь со льдом на живот, транспортировка в хирургическое отделение  
-	Ввести аналгетики  
-	Ввести спазмолитики  
-Грелка на живот  
-Вызвать терапевта  

#Пациентка 30 л. с митральным стенозом после подъема по лестнице жалуется на 
	удушье, пенистую розовую мокроту. В легких с обеих сторон масса влажных 
	разнокалиберных хрипов. Действия фельдшера СМП.  
+Ингаляции кислорода, пропущенным через спирт, в/в ввести лазикс  
-	Ввести строфантин  
-	Подать увлажненный кислород  
-Уложить пациентку  
-Кровопускание  

#Бригада СМП на выезде у пациента К. 58 л. Жалобы на боли за грудиной, длящиеся 
	более часа, не снимаются нитроглицерином. АД – 100/60 мм рт.ст. Тактика фельдшера скорой помощи.  
+Введение наркотических аналгетиков, транспортировка в инфарктное отделение  
-	Повторить нитроглицерин  
-	Ввести спазмолитики  
-Вызвать на дом терапевта  
-Оставить под наблюдением фельдшера ФАПа  

#Бригада СМП на вызове. У пациента 42 л. с туберкулезом  легких после кашля отошла пенистая алая кровь. Кожные покровы бледные. АД – 90/60 мм рт.ст. Какие медикаменты надо выбрать фельдшеру для оказания неотложной помощи?   
+Аминокапроновая кислота, кальция хлорид  
-	Глюкоза, адреналин  
-	Кордиамин, коргликон  
-Анальгин, лазикс  
-Стрептомицин   

#Фельдшера вызвали к больному, у которого приступ удушья с затрудненным выдохом. Приступ длится более суток. ЧД – 50/минуту. В легких дыхание не выслушивается. Наиболее возможный предварительный диагноз?  
+Астматический статус ІІ стадия  
-	Астматический статус І стадия  
-	Астматическая кома  
-Обструктивный бронхит  
-Сердечная астма  

#У больного с инфарктом миокарда  внезапно появилось удушье с затрудненным вдохом. Причина такого состояния ослабление сократительной функцией миокарда приводящей 
	к переполнению кровеносных легких и резкого повышения АД в легочных венах и 
	капиллярах – это патогенез:  
+Сердечной астмы  
-	Бронхиальной астмы  
-	Гипертонической болезни  
-Инфаркта миокарда  
-Стенокардии  

#Фельдшера вызвали к женщине, жалующейся на “кинжальный” боль в эпигастрии. В анамнезе – язва желудка. Объективно: кожа бледная. При пальпации живот доскоподобен, напряжен. Положительный симптом Щеткина-Блюмберга. Какое осложнение язвенной болезни возникло у женщины?  
+Перфорация  
-	Кровотечение  
-	Пенетрация  
-Пилолоростеноз  
-Малегнизация  

#У юноши после переохлаждения появился озноб, повышение температуры тела до 40 
	0С, боль в правой половине грудной клетки, кашель с “ржавой” мокротой. Объективно: гиперемия правой щеки. Притупленнй перкуторный звук от угла лопатки к низу с права, тут же крепитация. Какой диагноз?  
+Крупозная пневмония  
-	Очаговая пневмония  
-	Туберкулез легких  
-Экссудативный плеврит  
-Сухой плеврит  

#На ФАП привезли мужчину с приступом резкой боли в поясничной области с права , 
	иррадирующая  в наружные  половые органы, пах. В анамнезе – нефролитеаз. 
	Объективно: пациент беспокоен, каждые 2-3 минуты меняет положение тела. Позитивный симптом Пастернацкого с права. Что будет эффективным для неотложной помощи?  
+Анальгин, но-шпа  
-	Адреналин, атропин  
-	Инсулин, анальгин  
-Строфантин, папаверин  
-Эуфиллин, димедрол  

#Фельдшера вызвали к мужчине 52 лет, у которого 2 часа тому назад внезапно появилась резкая головная боль, головокружение, ноющая боль в области сердца, тошнота, дрожание во всем теле, частые позывы на моче испускание. Такое состояние возникло после стресса. Пациент возбужден, на коже лица красные пятна. Пульс 110/мин, АД 200/100 мм рт.ст. Какое осложнение артериальной гипертензии наиболее вероятно?  
+Гипертонический криз  
-	Инфаркт миокарда  
-	Инсульт  
-Острая печеная недостаточность  
-Острая левожелудочковая недостаточность  

#Фельдшера здоровпункту викликали до пацієнта з виразковою хворобою 
дванадцятипалої кишки зі скаргами на блювання “кавовою гущею” на тлі посиленого болю. При огляді на чолі краплини холодного поту, пульс 130/хв., АТ- 70/50 мм рт.ст. Живіт м’який, болючий при пальпації у надчеревній ділянці. Фельдшер для невідкладної допомоги першочергово використав:  
+натрія етамзилат  
-	папаверин  
-	анальгін  
-солкосерил  
-церукал  

#Фельдшера ШМД викликали до пацієнта зі скаргами на напад ядухи, що триває 3 години. Об’єктивно: вимушене положення тіла, частота дихання 36/хв., дистанційні сухі хрипи, пульс 84/хв. Артеріальний тиск 130/80 мм рт.ст. Інгаляція сальбутамолу ефекту не дала. Яка буде наступна дія фельдшера:  
+введення еуфіліну  
-	введення тренталу  
-	введення анальгіну  
-введення дімедролу  
-введення галідору  

#До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт зі скаргами на приступоподібний біль у правому підребер’ї, що іррадіює в праву лопатку, нудоту, блювання, гіркий присмак у роті. Пацієнт неспокійний, живіт болючий у правому підребер’ї, позитивні симптоми Ортнера, Кера праворуч. Для невідкладної допомоги фельдшер застосує:  
+ренальган  
-	холензим  
-	маалокс  
-альмагель  
-кордіамін  

#Фельдшера “швидкої допомоги” викликали до пацієнта, який скаржиться на раптовий, 
	нападоподібний біль у поперековий ділянці справа. Біль іррадіює у статеві органи, стегно. Хворий неспокійний. Симптом Пастернацького різко позитивний справа. Фельдшер застосував для невідкладної допомоги:  
+баралгін  
-	мезатон  
-	дімедрол  
-ортофен  
-кордіамін  

#Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта, який перебуває у непритомному стані. Хворий 10 років страждає цукровим діабетом. Об’єктивно: дихання шумне, із запахом ацетону, шкіра суха, холодна на дотик, пульс 100/хв., ниткоподібний, живіт здутий, передня черевна стінка напружена. Для невідкладної допомоги фельдшер застосував:  
+інсулін короткої дії   
-	5% розчин глюкози  
-	10% розчин глюкози  
-40% розчин глюкози  
-інсулін пролонгованої дії  

#Ви – фельдшер здоровпункту. Після проведення ін’єкції вітаміну В6 у пацієнта через 15 хвилин з’явилися відчуття жару, стиснення за грудиною, запаморочення, потім він втратив свідомість. Шкіра бліда, АТ- 80/50 мм рт.ст. Для надання долікарської допомоги пацієнту буде використано:  
+преднізолон  
-	гепарин  
-	аналгін  
-папаверина гідрохлорид  
-атропіна сульфат  

#Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик до хворого з приводу  скарги на біль за грудниною після  перенесеного стресу. За об`єктивними ознаками фельдшер припустив стенокардію. Які препарати застосує фельдшер для покращення стану хворого?  
+Валідол, нітрогліцерин  
-	Гепарин,анальгетики  
-	Клофелін, магнію сульфат  
-Строфантин, кофеїн-бензоат натрію  
-Кордіамін, корглікон  

#Хвора 38 років страждає на ревматизм, мітральний стеноз. Викликала фельдшера 
	швидкої допомоги з приводу виникнення нападу ядухи з інспіраторною задишкою. При аускультації фельдшер визначив вологі хрипи в нижніх відділах легень і припустив 
	ускладнення:  
+Набряк легень  
-	Напад бронхіальної астми  
-	Напад стенокардії  
-Серцева астма  
-Гострий бронхіт  

#При введенні пеніциліну хворий раптово втратив свідомість, шкіра бліда,  волога,кінцівки холодні, гіпотонія, ниткоподібний пульс, мимовільне сечовипускання. Який стан	розвинувся у хворого?  
+Анафілактичний шок  
-	Набряк Квінке  
-	Колапс  
-Кропив`янка  
-Непритомність  






Крок М.  Лікувальна справа
Невідкладні стани в педіатрії
	1
	Після ін'єкції інсуліну у дівчинки 1.2 років змінився стан, шкіра бліда, вкрита холодним 
	липким потом, раптово почались судороги. Надайте невідкладну допомогу:  
+розчин глюкози 20% - 40 мл в/в  
-	ізотонічний розчин натрію хлориду 1.00 мл крапельне внутрішньовенне  
-	інсулін 1.5-20 ОД  
-краплинне введення 4% бікарбонату натрію 1.00 мл  
-Преднізолон  

#До фельдшера ФАПу звернувся  хлопчик 12 років, який порізав палець склом. Під час 
	перев’язки, побачивши кров, зблід і раптово втратив свідомість. Пульс ниткоподібний, кінцівки холодні. Який стан виник у дитини?  
+Непритомність  
-	Геморагічний шок  
-	Гостра серцева недостатність  
-Колапс  
-Гостра дихальна недостатність   

#Дитина, 8 міс., перебуває на штучному вигодовуванні. Після крику виникла зупинка 
	дихання, ціаноз, екзофтальм, дитина вкрилася липким потом, напад закінчився глибоким шумним видихом. Об’єктивно: шкіра бліда, виражені лобні горби, зубів немає, на ребрах чотки, О-подібне викривлення кінцівок. Яку невідкладну допомогу необхідно призначити 
	дитині?  
+Винести на свіже повітря, подразнити корінь язика.  
-	Преднізолон 1 мг. На 1 кг. маси внутрішньом’язево  
-	Вітамін Д по 2000 МО внутрішньо  
-Анальгін 0,1 внутрішньом’язево  
-Димедрол 0,1 внутрішньом’язево  

#При проведенні щеплення на ФАПі у хлопчика 5 місяців розвинувся анафілактичний шок на введення АКДП-вакцини. Чим потрібне обколоти місце введення алергену?  
+0,1% р-ном адреналіну  
-	5% р-ном глюкози  
-	1% р-ном димедролу  
-0,9% фізіологічним р-ном  
-0,5% р-ном седуксену  



#Ви фельдшер ШМД на виклику у дитини 10 років з діагнозом ГРВІ, гіпертермічний 
	синдром. Було введено ліричну суміш. Через 40 хв. дитина різко встала з ліжка і впала. Об’єктивно: t0 – 35,20-, шкіра бліда, вкрита холодним липким потом, тахікардія, АТ – 70/40 мм.рт.ст.. Оцінити  стан дитини та ефективність проведеного догляду.  
+Гостра судинна недостатність, колапс; порушення ліжкового режиму  
-	Гостра судинна недостатність, зомління; відсутність фізичних методів охолодження  
-	Анафілактичний шок; швидке введення препаратів  
-Медикаментозне отруєння; порушення ліжкового режиму  
-Гіпоглікемічна кома; порушення дієти  

#Ви фельдшер ШМД. У дитини 5 місячного віку з внутрішньочерепною пологовою травмою в анамнезі, раптово виник напад судом. Який препарат необхідно ввести?  
+Сибазон  
-	Парацетамол  
-	Анальгін  
-Димедрол  
-Кальцію хлорид  

#Ви фельдшер ШМД. Трирічна дитина раптово зомліла. Яке положення необхідно надати дитині?  
+Горизонтальне положення з при піднятими ногами і опущеною головою  
-	Повернути голову набік   
-	Нахилити голову вперед  
-Надати напівсидячи положення  
-Підкласти подушку під голову  

#Ви фельдшер медпункту школи. Дитина 12 років знаходиться на диспансерному обліку з діагнозом дискінезія жочновивідних шляхів. Визначте головний і найчастіший симптом при даній патології:  
+Тупий ниючий біль у правому підребер’ї  
-	Печія  
-	Відрижка кислим  
-Блювання  
-Метеоризм  

#Ви фельдшер ШМД. Виклик до дитини 5 років. Під час прийому їжі у дитини раптововиник кашель, стридорозне дихання, потяг до блювання, ціаноз. Який найбільш імовірний діагноз?
+ *Аспірація стороннього тіла
-	Гостра пневмонія
-	Коклюш
-Гострий ларинготрахеїт
-Бронхоектатична хвороба     

#У хлопчика, що хворіє на цукровий діабет, після ін’єкції інсуліну почалися судоми. При 
	огляді: шкіра бліда, вкрита холодним потом. Що необхідно ввести для надання необхідної допомоги?     
+40% розчин глюкози внутрішньовенно  струминно (20-40 мл)    
-	Інсулін 15-20 ОД внутрішньом’язово    
-	Інсулін 1 ОД на 1кг маси тіла підшкірно    
-Ізотонічний розчин натрію хлориду     
-4% розчин натрію гідрокарбонату  внутрішньовенно  

#Виклик до дитини 5 років, яка хворіє цукровим діабе том. Після ін’єкції інсуліну появились скарги на в’ялість, тремтіння кінцівок, головокружіння, підвищений апетит.При огляді: шкіра волога, дихання поверхневе, зіниці розширені. Які ваші дії  є першочерговими?    
+Дати випити теплий солодкий чай     
-	Ввести внутрішньовенно  струминно глюкозу      
-	Застосувати аскорбінову кислоту, кокарбоксилазу     
-Застосувати глюкагон  0,5% 1 мл.     
-Ввести внутрішньом’язево  лазикс 1% 2,5мг. на  1 кг. маси тіла     

#Ви фельдшер швидкої допомоги. Виклик до дитини 10 років, яка скаржиться на 
підвищення температури тіла до 39,50С, слабкість, головний біль, серцебиття, шум у 
вухах, запаморочення. При об’єктивному обстеженні – шкірні покриви гіперемійовані, 
вологі, гарячі на дотик, пульс частий, слабкого наповнення, АТ 100/60 мм.рт. ст. 
Діагностовано гіпертермічний синдром. Які лікарські препарати ви застосуєте при 
внутрішньом’язовому  введенні літичної суміші?   
+50% розчин анальгіну, 2,5% розчин піпольфену, 2,5% розчин аміназину, 0,5% розчин новокаїну  
-	1% розчин нікотинової кислоти,  24% розчин еуфіліну, 50% розчин анальгіну  
-	2,5% розчин аміназину, 0,5% розчин новокаїну, 2% розчин папаверину, 0,5% розчин седуксену  
-1% розчин нікотинової кислоти,  50% розчин анальгіну,  0,5% розчин седуксену  
-0,1% розчин атропіну,10% розчин кофеїну,  50% розчин анальгіну  

#Ви фельдшер швидкої допомоги. Виклик до дитини 12 років хворої на цукровий діабет. 
	Після ін’єкції інсуліну дитина знепритомніла, з’явились судоми. Об’єктивно: шкіра вкрита холодним потом, дихання часте, поверхневе, м’язовий тонус знижений, запах ацетона з рота відсутній. Діагностуйте даний стан.  
+Гіпоглікемічна кома  
-	Діабетична кома  
-	Непритомність  
-Колапс  
-Ацетонемічна кома  

#Ви фельдшер швидкої допомоги. Проводите реанімаційні заходи дитині 5 років у стані клінічної смерті після ураження електричним струмом. З чого необхідно розпочати реанімаційні заходи?   
+Відновити прохідність дихальних шляхів   
-	Проводити непрямий масаж серця  
-	Вводити  знеболювальні препарати  
-Проводити оксигенотерапію  
-Проводити ШВЛ  

#Ви працюєте фельдшером у оздоровчому дитячому таборі. До вас звернулась дитина 12 років, яку щойно вкусила змія. Яку невідкладну допомогу треба надати першочергово ?  
+Відсмоктати кров з ранки  
-	Припалити місце укуса  
-	Ввести специфічну протизміїну сироватку  
-Дати спазмолітики    
-Накласти джгута  

#До фельдшера ФАПу звернулась мати з дівчинкою 7 років. Дитину вкусила оса в ділянку щоки. Об’єктивно: шкіра щоки гіперемійована, спостерігається набряк обличчя і шиї. Діагностуйте даний стан.    
+Набряк  Квінке   
-	Кропивниця  
-	Пруриго  
-Поліморфна еритема  
-Себорея  

#Вас, фельдшера швидкої допомоги. Викликали до дівчинки 5 років з харчовим отруєнням грибами. Дівчинка з батьками вечеряла стравою з варених грибів зібраних у лісі. Скарги на головний біль, нудоту, блювання, біль у животі. Об’єктивно: шкіра і видимі слизові оболонки бліді, тони серця приглушені, t - 390С. Живіт м’який, болючий в епігастральній ділянці. Які дії фельдшера мають бути першочерговими при наданні невідкладної допомоги?  
+Промити шлунок, дати активоване вугілля, сольові проносні засоби  
-	Дати тепле пиття, на живіт покласти грілку  
-	Ввести спазмолітики,  поставити очисну клізму    
-Знеболювання  
-Налагодити дієту  

#Ви фельдшер ФАПу. Виклик до дитини 8 місяців. Зі слів мами дитина раптово втратила свідомість, наступила зупинка дихання, дитина посиніла , через 1 хв. з’явився гучний вдих, схожий на півнячий крик. З анамнезу: дитина з 1 місяця на штучному вигодовуванні. Голову тримає з 3-х місяців, зубів не має, самостійно не сидить. Вкажіть найбільш ймовірний орієнтовний діагноз.   
+Гіпокальціемічний синдром, ларингоспазм  
-	Стенозуючий ларинготрахеїт  
-	Гіпокальціемічний синдром, карпопедальний спазм  
-Напад бронхіальної астми  
-Гіпокальціемічний синдром, еклампсія  

#Ви приїхали на виклик до дитини 14 років, яка скаржиться на слабкість, млявість, нудоту, блювання, біль в епігастральній ділянці. Об’єктивно: шкіра і видимі слизові оболонки бліді, тахікардія. Блювотні маси темно-коричневого кольору (у вигляді “кавової гущі”) з рештками їжі. Які невідкладні дії фельдшера в даній ситуації?   
+Негайна госпіталізація , холод на живіт  
-	Заспокоїти дитину, направити до педіатра  
-	Провести переливання одногрупної крові  
-Заспокоїти дитину, грілку на живіт  
-Промити шлунок, поставити очисну клізму  

#Дитині 5 років, хворіє на грип. При огляді: шкіра червона, гаряча на дотик, температура тіла 39,5оС. Яка першочергова дія фельдшера при наданні невідкладної допомоги?  
+Провести фізичні методи охолодження  
-	Ввести 50% розчин анальгіну у віковій дозі в/м  
-	Ввести 0,25% розчин дроперідолу у віковій дозі в/м  
-Застосувати введення будь-якого жарознижуючого середника всередину у віковій дозі  
-Ввести 2% розчин супрастину у віковій дозі в/м  

#У хлопчика 6-ти місяців, що хворіє на рахіт, раптово під час плачу з’явилася зупинка 
дихання, ціаноз шкіри, дитина вкрилася липким холодним потом. З чого слід почати 
надання невідкладної допомоги?  
+Дати доступ свіжого повітря  
-	Ввести в/в 10% розчин кальцію глюконату в дозі 2 мл  
-	Обтерти обличчя дитини холодною водою  
-Ввести п/ш 1% розчин нікотинової кислоти 0,5 мл  
-Зробити легкий масаж рук і ніг дитини  

#У дитини 7-ми років після падіння з дерева виникла сонливість, блювота, скарги на 
	головний біль. При об’єктивному обстеженні дитина квола, шкірні покриви бліді, холодні, під час огляду у дитини з’явилися судоми. З яких лікарських середників слід розпочати надання невідкладної допомоги дитині?  
+Протисудомних   
-	Кровоспинних   
-	Спазмолітиків  
-Серцевих глікозидів  
-Гормональних препаратів  

#Фельдшер ШМД прибув на виклик до дитини в табір, який розташований в лісі. Під час прогулянки дитину вкусила бджола в ділянці щоки. Скарги дитини на головний біль, запаморочення. Які Ваші дії?  
+Холод на місце укусу, обколювати 1% розчином адреналіну    
-	Напоїти дитину солодким чаєм   
-	Ввести в/м 25% розчин сульфату магнію    
-Ввести внутрішньом’язово 50% розчин анальгіну   
-Госпіталізувати дитину   

#У дитини віком 10 років після удару м’ячем почалася носова кровотеча. Вкажіть 
першочерговий захід невідкладної допомоги?  
+Посадити із нахиленою головою вперед, притиснути крило носа до носової перегородки  
-	Покласти дитину із закинутою головою назад   
-	Покласти холод на перенісся    
-Закапати судинозвужувальні краплі   
-Увести в носові ходи тампон, змочений у воді   

#У дитини 8-ми місяців виникла раптова зупинка дихання,  ціаноз шкіри, дитина вкрита липким потом, “півнячий крик”. З чого слід розпочати надання невідкладної допомоги?  
+Натиснути на корінь язика  
-	Зробити прохолодну клізму   
-	Ввести внутрішньом’язово 50% р-н анальгіну    
-Ввести 1% розчин нікотинової кислоти підшкірно  
-Ввести внутрішньовенно преднізолон   

#У 3-х річної дівчинки виникла носова кровотеча. Який препарат може використати 
	фельдшер ФАПу для зупинки кровотечі на до госпітальному етапі?  
+3% розчин перекису водню  
-	0,9% розчин натрію хлориду   
-	1% розчин натрію гідрокарбонату  
-5% розчин глюкози  
-2% розчин еуфіліну  

#Доношена дитина народилася з оцінкою по шкалі Апгар 3 бали. Самостійне дихання 
нерегулярне, рідкі вдихи, ЧСС-100/хв. Після народження голівки відсмоктано рідину з носа та рота. Яким має бути перший етап подальшої реанімації?  
+ШВЛ масочним способом.  
-	Інтубація трахеї.  
-	Введення адреналіну.  
-Введення натрію гідрокарбонату.  
-Непрямий масаж серця.  
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	Дитині 1 рік. При огляді стан тяжкий: t тіла 39,50С, шкіра червона, гаряча на дотик.  Яка 
	перша дія фельдшера при наданні невідкладної допомоги дитині?  
+Провести фізичні методи охолодження  
-	Ввести розчин сибазону 0,5% 0,5 мл в/м  
-	Покласти гірчичники  
-Ввести  розчин димедролу 1% 0,3 мл в/м  
-Ввести антибіотик  

#Хлопчик 9 місяців знаходиться на “Д” обліку з приводу рахіту. Під час плачу у дитини 
з’явився затруднений вдих типу “півнячого крику”, ціаноз, різке збудження.  Вкажіть, що необхідно провести хлопчику для надання невідкладної допомоги.  
+Натиснути на корінь язика  
-	Провести лужні інгаляції  
-	Провітрити кімнату  
-Провести олійні інгаляції  
-Поставити гірчичники на грудну клітку  

#Після ін’єкції інсуліну у дівчинки віком 12 років, що хворіє на цукровий діабет змінився 
стан: шкіра стала блідою, вкрилася холодним липким потом, раптово втратила 
	свідомість. Призначте  невідкладну допомогу.  
+Розчин глюкози 20% - 40 мл. в/в струминно  
-	Інсулін 20 ОД  п/ш  
-	Седуксен  1,0 мл в/м  
-Корглікон  0,5 мл. п/ш  
-Ізотонічний розчин 100 мл в/в стр.  

#Ви працюєте фельдшером в школі. У хлопчика 8 років виникла носова кровотеча. Яким розчином ви зволожите ватні кульки для її зупинки?  
+3% р-н перекису водню  
-	0,2% р-н фурациліну  
-	0,2% р-н перманганату калію  
-2% р-н натрію гідрокарбонату  
-2% р-н натрію хлориду  

#Ви працюєте на ФАПі в маніпуляційному кабінеті. У 4х місячної дитини після введення ІІ АКДП раптово виникли симптоми анафілактичного шоку. З введення якого препарату Ви почнете надавати невідкладну допомогу?  
+Р-н адреналіну гідрохлориду 0,1% 0,1 мл.  
-	Р-н анальгіну 50% 0,1мл.  
-	Р-н сібазону 0,5% 0,3 мл.  
-Р-н аміназину 2,5% 0,2 мл.  
-Р-н кальцію глюконату 10% 1,0 мл.  

#Доношена дитина народилась з оцінкою за шкалою Апгар – 3 бали. Самостійне дихання 
	нерегулярне, рідкі вдихи. ЧСС- 70/хв. При народженні голівки проведено відсмоктування рідини з ротової порожнини та носових ходів. Першим етапом подальшої реанімації повинно бути:  
+Інтубація трахеї, ШВЛ  
-	Введення адреналіну в/серцево  
-	Непрямий масаж серця  
-Введення гідрокарбонату натрію  
-ШВЛ масочним способом  

#Фельдшер СМП на вызове у ребенка. Установлено, что мальчик 10  лет получает  
инсулин и  не  поел. Вдруг потерял  сознание,  тонус  мышц  снижен,  запах  ацетона изо рта, кожа  сухая,  пульс  слабого  наполнения, АД 90/50 мм рт. ст. Какое  это  состояние?
+гипергликемическая  кома *  
-	гипогликемическая  кома  
-	обморок  
-острая  сердечная  недостаточность  
-анафилактический  шок  

#На  вызове  у  ребёнка 14 лет фельдшер  СМП диагностировал  алкогольную  кому. По какой  шкале  оценивается  степень  тяжести  комы?  
+Глазго *  
-	Сильвермана  
-	Апгар  
-Шкарина  
-Мазурина  

#Вызов СМП к ребёнку 1,5 лет. При осмотре фельдшер выяснил, что ребёнок	заболел накануне повысилась температура до 38,5оС, кашель насморк. Сегодня кашель стал “лающим”, голос сиплым. Состояние ребёнка нарушено, беспокоен, инспираторная одышка, ЧД- 40/мин, дыхание жёсткое. Такое состояние указывает на:  
+острый стенозирующий ларинготрахеит*  
-	острый  трахеит  
-	острый  бронхит  
-острая  пневмония  
-приступ  бронхиальной  астмы  

#На  станцию СМП поступил вызов к ребёнку 1 месяца.  Жалобы на беспокойство ребёнка, повышение  температуры до 38,3оС, отказ от груди. Фельдшер  оценил состояние  тяжёлым,  ребёнок  вялый,  дыхание  поверхностное, стонущее. ЧД-60. Окажите  помощь:  
+отсосать слизь, провести оксигенотерапию 
-	поставить горчичники на область груди
-	поставить банки на спину
-ввести 1% раствор димедрола  
-ввести 2,5% раствор аминазина  

#Фельдшером ФАП ребёнку  1  года  проведена  вакцинация вакциной  “Приорикс” Возник анафилактический  шок. Каким препаратом необходимо  обколоть  местно  инъекции?  
+адреналином *  
-	димедролом  
-	аминазином  
-новокаином   
-преднизолоном  

#Фельдшер швидкої допомоги оглядає дитину 7 років. Під час уроку фізичного виховання, виконуючи вправи, хлопчик зблід і раптово знепритомнів. Яке положення краще надати дитині під час надання невідкладної допомоги:  
+покласти з підвищеним ніжним кінцем  
-	покласти на рівну поверхню  
-	покласти з підвищеним головним кінцем  
-посадити  
-вкласти на лівий бік  

#Фельдшер швидкої допомоги оглядає дитину першого року життя. При огляді: температура тіла 390С, шкіра червона, гаряча на дотик. Яка перша дія медпрацівника під час надання невідкладної допомоги:  
+провести фізичні методи охолодження  
-	ввести 50% розчин анальгіну  
-	ввести 1% розчин димедролу  
-щільно укутати дитину  
-ввести літичну суміш  

#Фельдшер швидкої допомоги оглядає дівчинку 5 років. Півгодини тому дівчинку вжалила оса в ділянку шиї. Стан дитини під час огляду вкрай важкий. Свідомість пригнічена. Дихання поверхневе, ознаки прогресуючого брадіпноє та брадікардії. Артеріальний тиск 60/40 мм рт. ст. Препаратом вибору для надання невідкладної допомоги буде:  
+0,1% адреналін  
-	0,06% корглікон  
-	1% димедрол  
-20% натрія оксібутират  
-50% аналгін  

#Фельдшер “ Швидкої допомоги” вирішує проблему легеневої кровотечі у дитини 14 років. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика під час надання невідкладної допомоги:  
+покласти міхур з льодом на грудну клітину  
-	покласти гірчичники на грудну клітину  
-	ввести бронхолітики внутрішньовенно  
-ввести бронхолітики через небулайзер  
-накласти джгут на верхні кінцівки  

#Фельдшер “ Швидкої допомоги” оглядає дитину 5 років. Виявлено проблеми: кволість, нудота, багаторазове блювання, різкій біль в животі в епігастральній ділянці. Напередодні мало місце порушення дієти. З чого необхідно почати невідкладну допомогу:  
+промивання шлунку  
-	внутрішньовенне введення глюкозо – сольових розчинів  
-	призначити ферменти  
-призначити еубіотики  
-поставити очисну клізму  

#До фельдшера ФАПу звернулась мати з хлопчиком 12 років, який порізав палець склом. Під час обробки рани, побачивши кров, дитина зблідла та знепритомніла. Пульс 	ниткоподібний, кінцівки холодні на дотик. Визначить можливий діагноз:  
+колапс  
-	непритомність  
-	геморагічний шок  
-гостра дихальна недостатність  
-гостра серцева недостатність  

#На  шкільному іспиті у дівчинки 15 років спостерігається втрата свідомості на кілька 
хвилин, судоми. При огляді – дихання поверхневе, шкіра бліда , волога, пульс ледь пальпується, зиниці звужені, АТ знижений. Визначити стан дитини.  
+Непритомність тяжкого ступеня  
-	Непритомність легкого ступеня  
-	Ортостатичний колапс  
-Гіповолемічний шок  
-Анафілактичний шок  

#Дитина 9 років хворіє на бронхіальну астму. Під час огляду  симптоми вказують на астматичний стан . Які препарати підготує фельдшер для надання невідкладної допомоги?  
+Кортикостероїди  
-	Антибіотики  
-	Антигістамінні препарати  
-Адреноміметики  
-Імуномодулятори  

#У хлопчика 8 місяців під час крику з’явилось шумне дихання, ціаноз шкіри, настала короткочасна зупинка дихання, тонічні судоми м’язів рук та ніг. Приступ через декілька хвилин самостійно зник. Фельдшер швидкої допомоги , оглядаючи дитину, виявив симптоми рахіту, температура тіла 36,70С. Дитину годують коров’ячим молоком. Який 
	препарат призначить фельдшер в першу чергу після нападу?  
+Глюконат кальцію  
-	Холекальциферол  
-	Фінлепсин  
-Оксибутират натрію  
-Токоферол ацетат  

#У дівчинки 14 років під час уроку фізкультури з’явились скарги на слабкість,	запаморочення, серцебиття. Викликаний фельдшер швидкої допомоги  визначив пульс 140/хв. і діагностував приступ пароксизмальної тахікардії. Які першочергові дії фельдшера, спрямовані на зняття приступу?  
+Механічні ( рефлекторні) дії на n.v+gus  
-	Введення новокаінаміду  в/м  
-	Прийом 10% р-н калію хлориду внутрішньо  
-Введення серцевих гликозидів  
-Застосування кокарбоксилази  

#Хлопчик 12 років  під час уроку знепритомнів, почались судоми. Протягом декількох років страждає на цукровий діабет. На час прибуття фельдшера швидкої допомоги дитина непритомна, судоми  і менінгеальні знаки відсутні. Глюкотест визначив рівень глюкози 2.1
ммоль/л. Який стан визначить фельдшер в діагнозі?  
+Гіпоглікемічна кома  
-	Гіперглікемічна кома  
-	Надниркова недостатність  
-Ацетонемічна кома  
-Інфекційно-токсичний шок  

#Залишившись без нагляду, дівчинка 3 років надихалась хлорофосом. Фельдшер швидкої допомоги при огляді визначив диспное, судоми, відсутність свідомості, звуження зіниць. Яким антидотом скористається фельдшер в комплексному наданні невідкладної допомоги?  
+Атропін  
-	Бемегрид  
-	Етиловий алкоголь  
-Налорфін  
-Аскорбінова кислота  

#На виклику фельдшер швидкої допомоги зареєстрував у дитини 3-х років підвищення 
	температури до 38,80С, грубий “нав’язливий кашель”, інспіраторну задишку,що посилюється  під час неспокою, нежить,охриплість голосу. Який першочерговий захід вживатиме  фельдшер на до госпітальному етапі?  
+Соляно-лужні інгаляції  
-	Введення антигістамінних препаратів  
-	Проведення інтубації трахеї  
-Введення кортикостероїдів  
-Проведення конікотомії  

#Хлопчик 2-х років хворіє на грип протягом доби. На фоні підвищення температури до 
	40,00С у дитини виникли клоніко-тонічні судоми. Які лікарські засоби застосує фельдшер для зняття фебрильних судом на до госпітальному етапі?  
+Седуксен 0,5%, анальгін 50%  
-	Манітол 20%, фенобарбітал  
-	Фенобарбітал, дроперидол 0,25%  
-Преднізолон 3%, дроперидол 0,25%  
-Манітол 20%, анальгін 50%  

#У дитини 10 років, що хворіє на цукровий діабет, після ін’єкції інсуліну почалися судоми. Шкіра бліда, вкрита холодним липким потом. Що необхідно ввести для надання невідкладної допомоги:  
+20% розчин глюкози  
-	інсулін 15-20  ОД  
-	0,9% розчин натрій хлор  
-4% розчин натрію гідрокарбонату  
-7,5% розчин калію хлориду  

#У дитини 1 року, що хворіє на рахіт, в один з весняних днів стався напад із 
посмикуваннями м’язів обличчя та інших груп м’язів. Невідкладну медичну допомогу слід розпочати із введення:  
+0,5% розчину седуксену і 10% розчину глюконату кальцію в/м  
-	0,5% розчину седуксену 1мл в/м і 20% розчину глюкози 20 мл в/в  
-	0,5% розчину седуксену і 10% розчину глюкози 100мл в/в  
-0,5% розчину седуксену і 50% розчину анальгіну 0,1 мл в/м  
-0,5% розчину сібазону  і 5% розчину глюкози 20 мл в/в  

#На ФАП прийшла мама з 8-річною дівчинкою, в якої носова  кровотеча. Який препарат можна використати для зупинки кровотечі на догоспітальному етапі:  
+3% розчин перекису водню  
-	2% розчин натрію гідрокарбонату  
-	0,2% розчин перманганату калію  
-0,2% розчин фурациліну  
-2% розчин натрію хлориду   

#До медпункту літнього табору доставлена дитина 10 років, яку декілька хвилин тому 
	вкусила гадюка. Скаржиться на біль в лівій нозі. На боковій поверхні лівої гомілки є дві 
	ранки, навколо яких відмічається набряк і гіперемія. Що необхідно зробити в першу чергу під час надання невідкладної допомоги?  
+відсмоктати з ранки її вміст та накласти та накласти джгут вище місця укусу  
-	виміряти АТ  
-	на ранку накласти серветку змочену 10% розчином глюконату кальцію  
-ввести знеболюючі  
-ввести внутрішньом’язово 25% розчин магнію сульфату  

#Дитині 5 місяців; в поліклініці зроблено щеплення вакциною АКДП. Стан дитини 
погіршився: на шкірі тулуба поширюється висип по типу “кропив’янки”, пульс слабкого 
наповнення, АТ знижується. Який препарат необхідно ввести в першу чергу?  
+0,1% розчин адреналіну гідрохлориду та десенсибілізаційна терапія  
-	2,4% розчин еуфіліну  
-	50% розчин анальгіну та десенсибілізаційна терапія  
-10% розчин глюконату кальцію  
-2,4% розчин піпольфену  

#Дитині 10 років. Впала з каруселі, вдарилася головою.  У свідомості. Судоми кінцівок. 
Необхідно ввести:   
+0,5% - сібазон   
-	5% альбумін   
-	10% реополіглюкін   
-0,1% адреналін   
-5% глюконат кальцію   

#При об’єктивному обстеженні у дитини виявлено ядуху, рефлекторний кашель і 
клекотання дихання. Шкіра та слизові оболонки блідо-ціанотичні, холодні, вологі. 
Аускультативно над легенями вислуховується велика кількість дрібно- і 
середньопухирчастих вологих хрипів, виділення з рота пінистої білої або геморагічної мокроти. Надайте першу медичну допомогу.  
+Підвищення верхньої частини тулуба, накладання венозних джгутів на кінцівки на 20-З0 хвилин. Спонтанне  дихання або ШВЛ з ПТКВ і подачею кисню.  
-	Вимірювання АТ, ЦВТ, вимірювання частоти спонтанного дихання  
-	Антибактеріальна терапія  
-Інотропна та симпатоміметична підтримка гемодинаміки  
-Екстракорпоральні методи детоксикації  

#Мати скаржиться, що у її хлопчика 7 років підвищення температури тіла до 38,8°С. Який із препаратів необхідно призначити?   
+Парацетамол 10-15 мг/кг  
-	Парацетамол 20-25 мг/кг  
-	Атропіну сульфату 0.1 мл/рік життя  
-Тiопентал натрію в дозі 3-5 мг/кг  
-Лазiкс 2-3 мг/кг  




