
2016 рік – вітчизняні студенти 

Тема 1. Серцево-легенева і церебральна реанімація 

140. У хворої 64-х рокiв на четвертий день перебування у терапевтичному стацiонарi з 

дiагнозом ”IХС: Стенокардiя напруги III ФК” виникло серцебиття i рiзко погiршилося 

самопочуття. Об’єктивно: тони серця глухi, аритмiчнi, систолiчний шум на верхiвцi. ЧСС- 

94/хв., дефiциту пульсу немає. АТ-130/85 мм рт.ст. На ЕКГ: груповi, полiтопнi шлуночковi 

екстрасистоли, епiзодами алоритмiя. Розвиток якої фатальної клiнiчної ситуацiї можна 

припустити?  

A. Фiбриляцiя шлуночкiв  

B. Пароксизм миготливої аритмiї  

C. Повна атрiовентрикулярна блокада  

D. Розвиток синдрому слабкостi синусового вузла  

E. Синоатрiальна блокада 

 

Тема 4. Методи діагностики та корекції порушень водно-електролітного обміну та 

кислотно-лужного стану. 

176. Хвора на цукровий дiабет 64-х рокiв лiкувалася метформiном. У зв’язку з пiдвищеним 

артерiальним тиском приймала сечогiннi. Поступово ефективнiсть дiуретика знизилася, 

з’явилися нудота, блювання. Контакт з хворою утруднений. Шкiра суха. Запах ацетону 

вiдсутнiй. АТ-180/100 мм рт.ст. Тони серця глухi. Ps- 98/хв. Дихання везикулярне. Живiт 

болючий в епiгастрiї. Печiнка +4 см. Глюкоза кровi - 48 ммоль/л, N - 156 ммоль/л, K- 5,2 

ммоль/л, сечовина - 15 ммол/л. З якого фармакологiчного пiд-ходу слiд починати?  

A. Невiдкладна гiдратацiя хворої  

B. Корекцiя вмiсту N a+ у кровi  

C. Призначення бiкарбонату натрiю  

D. Корекцiя артерiального тиску за допомогою сульфату натрiю  

E. Перевести хвору на лiкування протамiн- цинк iнсулiном 

 

Тема 6. Гострі отруєння 

123. Хворий 28-ми рокiв надiйшов до вiддiлення iнтенсивної терапiї зi скаргами на болi в 

животi, блювання, двоїння в очах. Об’єктивно: дезорiєнтований, зiницi розширенi, реакцiя 

на свiтло ослаблена, шкiра суха, гiперемована, незначний цiаноз, АТ- 90/60 мм рт.ст., Ps- 

100/хв. З анамнезу вiдомо, що за два днi до госпiталiзацiї вживав алкоголь невiдомого 

походження. Специфiчна терапiя полягає у внутрiшньовенному введеннi:  

A. Етанолу  

B. Гiдрокарбонату натрiю  

C. 40% розчину глюкози  

D. Тiамiну  

E. Есенцiале 

 

194. Хворий 25-ти рокiв надiйшов до приймального вiддiлення багатопрофiльної лiкарнi у 

непритомному станi. Дихання утруднене, очi самостiйно не розплющує, зiницi рiзко 

звуженi, мова вiдсутня, тонiчнi зги- нання у вiдповiдь на больовий подразник. На шкiрi 

внутрiшнього боку гомiлки, у паху слiди вiд iн’єкцiй. Назвiть першочерговий захiд 

невiдкладної допомоги хворому:  

A. Введення налоксону  

B. Введення транквiлiзаторiв  

C. Введення внутрiшньом’язово нейролептикiв стимулюючої дiї  

D. Внутрiшньом’язове введення бемегриду  

E. Введення адреномiметикiв 

 

Тема 7. Коматозні стани, судомний і гіпертермічний синдроми. 



75. Хворий 27-ми рокiв на 2-й день хвороби скаржиться на нестерпний головний бiль, 

багаторазове блювання. Об’єктивно: стан важкий. У свiдомостi, адинамiчний. В лiжку 

набув вимушеного положення iз закинутою головою. Шкiра без висипу. Вираженi 

ригiднiсть м’язiв потилицi, симптоми Кернiга, Брудзинського. Температура - 39, 5*C, Ps- 

120/хв., АТ- 130/80 мм рт.ст. Чим зумовлений провiдний синдром захворювання?  

A. Лiкворна гiпертензiя  

B. Лiкворна гiпотензiя  

C. Ураження ядер черепно-мозкових нервiв  

D. Крововиливи в наднирковi залози  

E. Гiпертермiя 

 

157. Жiнка 23-х рокiв. Пiсля перенесеного стресу з’явилися спрага, полiдипсiя, полiурiя, 

схуднення, наростаюча слабкiсть, потiм з’явилися нудота, блювота, сонливiсть, 

непритомнiсть. Госпiталiзована. Глiкемiя - 28 ммоль/л, ацетон в сечi рiзко позитивний. 

Розпочато лiкування кетоацидотичної коми. Коли доцiльно розпочати профiлактику 

гiпоглiкемiї шляхом введення 5% розчину глюкози?  

A. Пiсля зниження рiвня глiкемiї до 13-14 ммоль/л  

B. Через 2 години пiсля початку iнсулiнотерапiї  

C. Пiсля вiдновлення свiдомостi хворої  

D. Пiсля нормалiзацiї рiвня глiкемiї  

E. При швидкостi зниження рiвня глiкемiї понад 5 ммоль/л за годину 

 

Тема 8. Гостра дихальна недостатність. 

46. У хворої 27-ми рокiв через 10 годин пiсля вживання консервованих грибiв з’явилися 

диплопiя, двостороннiй птоз, порушення ковтання, поверхневе дихання частотою 40/хв., 

м’язова слабкiсть, парез кишок. Який медичний захiд необхiдно провести найпершим?  

A. Iнтубацiя трахеї для проведення штучного дихання  

B. Промивання шлунку та кишок  

C. Введення протиботулiнiчної сироватки  

D. Введення глюкокортикостероїдiв  

E. Внутрiшньовенна дезинтоксикацiйна терапiя 

 

Тема 9. Захворювання та ураження дихальної системи 

4. У хворого внаслiдок гострої лiвошлуночкової серцевої недостатностi виник набряк 

легень. Якi iнгаляцiї показанi в даному випадку разом з оксигенотерапiєю?  

A. Iнгаляцiя парiв спирту  

B. Iнгаляцiя настою ромашки  

C. Iнгаляцiя соди  

D. Iнгаляцiя настою прополiсу  

E. Ультразвуковi інгаляції 

 

16. Чоловiк 61-го року розмовляв пiд час їжi (гарбузове насiння) i закашлявся. Безперервний 

кашель змiнився через 2 години перiодичним. На видиху пiд час кашлю на вiдстанi 

вислуховується ”хлопання”. Пiд час аускультацiї легеневе дихання вислуховується з обох 

сторiн. На рентгенограмi органiв грудної порожнини патологiчних змiн не виявлено. Де 

локалiзується балотуюче стороннє тiло?  

A. Трахея  

B. Шлуночки гортанi  

C. Правий бронх  

D. Лiвий бронх  

E. Гортаноглотка 

 



Тема 10. Гострі порушення кровообігу. 

171. У хворої 28-ми рокiв пiсля стресу розвинулися: рiзка слабкiсть, запаморочення, 

потемнiння в очах, нудота i втрата свiдомостi без судом. Об’єктивно: хвора непритомна, 

шкiра блiда, кiнцiвки холоднi. Зiничнi та сухожильнi рефлекси збереженi. АТ- 80/50 мм 

рт.ст., Ps-102/хв., зниженого наповнення. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?  

A. Синкопальний стан  

B. Епiлептичний синдром  

C. Iстеричний припадок  

D. Вегетативно-судинний пароксизм  

E. Минущi порушення мозкового кровообiгу 

 

Тема 11. Шокові стани та  травматичні ушкодження 

50. Електрик 27-ми рокiв отримав електротравму, доторкнувшись рукою до оголеної 

електричної проводки. Спостерiгалася зупинка кровообiгу та дихання. Реанiмацiйнi заходи 

забезпечили вiдновлення серцевої дiяльностi через 5 хвилин. Яке з ускладнень найбiльш 

можливе через кiлька годин чи навiть днiв пiсля ураження електричним струмом?  

A. Зупинка кровообiгу  

B. Зупинка дихання  

C. Гостра печiнкова недостатнiсть  

D. Гостра ниркова недостатнiсть  

E. Набряк легень 

 

147. На санпропускник доставлено постраждалого зi скаргами на болi у дiлянцi тазу. Двi 

години тому пiд час вибуху був притиснутий автомобiлем, що перевернувся. Стогне вiд 

болю. Об’єктивно: АТ- 70/40 мм рт.ст., ЧСС- 115/хв. Таз деформований. Вкорочення правої 

нижньої кiнцiвки. Органи черевної порожнини без патологiї. Оберiть оптимальний спосiб 

припинення больового синдрому:  

A. Наркотичний анальгетик  

B. Внутрiшньокiсткова анестезiя у крило клубової кiстки  

C. Внутрiшньотазова анестезiя  

D. Ненаркотичний анальгетик  

E. Провiдникова анестезiя 

 

 

2016 рік – іноземні студенти (російська мова) 

 

Тема 1. Серцево-легенева і церебральна реанімація 

1. В приёмное отделение привезли больного после проведения успешной реанимации 

(состояние после утопления). АД- 90/60 мм рт.ст., ЧСС- 120/мин., ЧД- 26/мин. Сознание 

отсутствует, зрачки умеренно расширены, генерализованные клонико-тонические 

судороги. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Послереанимационная болезнь  

B. Клиническая смерть  

C. Кома неясного генеза  

D. Обморок  

E. Вегетативное состояние 

 

Тема 7. Коматозні стани, судомний і гіпертермічний синдроми. 

107. У больного за сутки наблюдались 4 генерализованных судорожных припадка, между 

которыми больной не приходил в ясное сознание (пребывает в коме или сопоре). 

Определите состояние:  

A. Эпилептический статус  



B. Частые генерализованные судорожные припадки  

C. Частые джексоновские приступы  

D. Истерические приступы  

E. Частые сложные парциальные приступы 

 

150. Больной доставлен в приёмное отделение с улицы в коматозном состоянии с серией 

больших судорожных припадков. Анамнез неизвестен. Объективно: на вид 40-45 лет, запах 

алкоголя изо рта, симптом Кернига нерезко положителен слева. Состояние ликвора не 

изменено. Что из перечисленного является причиной эпистатуса?  

A. Эпилепсия  

B. Субарахноидальное кровоизлияние  

C. Гнойный менингит  

D. Менингоэнцефалит  

E. Опухоль головного мозга 

 

Тема 8. Гостра дихальна недостатність. 

35. У больной 27-ми лет через 10 часов после употребления консервированных грибов 

появились диплопия, двусторонний птоз, нарушение глотания, поверхностное дыхание 

частотой 40/мин., мышечная слабость, парез кишок. Какое медицинское мероприятие 

необходимо провести в первую очередь?  

A. Интубация трахеи для проведения искусственного дыхания  

B. Промывание желудка и кишечника  

C. Введение противоботулинической сыворотки  

D. Введение глюкокортикоидов  

E. Внутривенная дезинтоксикационная терапия 

 

Тема 9. Захворювання та ураження дихальної системи 

14. Роды I, своевременные, продолжаются 8 часов. Из анамнеза: стеноз митрального 

отверстия III ст. Роженица сидит на койке, опустив ноги. Жалобы на одышку, дышит 

открытым ртом, лицо и верхняя часть тела покрыты каплями пота, цианоз. На расстоянии 

слышны хрипы, а изо рта выделяется пенистая, с примесями крови, мокрота. Ps- 130-

150/мин. Какое осложнение наступило во время родов?  

A. Отёк лёгких  

B. Приступ бронхиальной астмы  

C. Пароксизмальная тахикардия  

D. Мерцательная аритмия  

E. Хроническая сердечная недостаточность 

 

105. У женщины 67-ми лет, страдающей гипертонической болезнью, ночью внезапно 

появились головная боль, одышка, быстро перешедшая в удушье. Объективно: бледная, на 

лбу капли пота, АД-210/140 мм рт.ст., ЧСС-120/мин., над лёгкими единичные сухие хрипы, 

в нижних отделах - влажные хрипы. Голени пастозны. Какая неотложная помощь наиболее 

целесообразна в данном случае?  

A. Нитроглицерин и фуросемид в/в  

B. Эналаприл и фуросемид в/в  

C. Дигоксин и нитроглицерин в/в  

D. Лабеталол и фуросемид в/в  

E. Нитроглицерин в/в и капотен внутрь 

 

Тема 10. Гострі порушення кровообігу. 

196. У девочки 8-ми лет диагностированы признаки синдрома Морганьи-Адамса- Стокса, 

возникшего на фоне атриовентрикулярной блокады III степени. Какое лекарственное 



средство для внутривенного введения следует использовать в этом случае в качестве 

неотложной помощи?  

A. Атропин  

B. Преднизолон  

C. Добутамин  

D. Дигоксин  

E. Калия хлорид 

 

Тема 11. Шокові стани та  травматичні ушкодження 

102. Больной 30-ти лет госпитализирован в отделение интенсивной терапии с диагнозом: 

множественные укусы пчёл. Кожа бледная, покрыта холодным потом. Пульс пальпируется 

только на сонных артериях, 110/мин., дыхание 24/мин., ритмичное, ослабленное. Какой 

препарат необходимо ввести первоочерёдно?  

A. Адреналина гидрохлорид в/в  

B. Преднизолон в/в  

C. Адреналина гидрохлорид в/м  

D. Допамин в/в  

E. Тавегил в/в 

 

2016 рік – іноземні студенти (англійська мова) 

 

Тема 1. Серцево-легенева і церебральна реанімація 

1. You are a doctor on duty. A patient after a successful resuscitation (drowning) was delivered to 

an admission room. BP is 90/60 mm Hg, heart rate is 120/min., respiration rate is 26/min. The 

patient is unconscious, pupils are moderately dilated, general clonic and tonic convulsions are 

observed. Make the diagnosis:  

A. Postresuscitation disease  

B. Apparent death  

C. Coma of unknown origin  

D. Unconsciousness  

E. Vegetative state 

 

104. A patient in a clinical death condition is being resuscitated through mouth-to-mouth artificial 

pulmonary ventilation and external cardiac massage. A doctor noticed that air does not flow into 

the patient’s airways and his head and torso are positioned at the same level. Why is artificial 

respiration not effective in the given case?  

A. Tongue retraction  

B. Low breathing volume  

C. External cardiac massage  

D. Probe is absent from stomach  

E. The patient’s mouth is too small 

 

Тема 8. Гостра дихальна недостатність. 

40. In 10 hours after eating canned mushrooms a 27-year-old patient has developed diplopia, 

bilateral ptosis, disrupted swallowing, shallow breathing with respiratory rate 40/min., muscle 

weakness, enteroparesis. What measure should be taken first?  

A. Intubation of the trachea for artificial respiration  

B. Gastrointestinal lavage  

C. Introduction of antibotulinic serum  

D. Introduction of glucocorticosteroids  

E. Intravenous detoxication therapy 

 



Тема 9. Захворювання та ураження дихальної системи 

144. After a contact with chemicals a plant worker has suddenly developed stridor, voice 

hoarseness, barking cough, progressing dyspnea. Objective examination reveals acrocyanosis. 

What is your provisional diagnosis?  

A. Laryngeal edema  

B. Laryngeal carcinoma  

C. PATE  

D. Pulmonary atelectasis  

E. Pneumothorax 

 

Тема 11. Шокові стани та  травматичні ушкодження 

124. 4 weeks after myocardial infarction a 56- year-old patient developed acute heart pain, 

pronounced dyspnea. Objectively: the patient’s condition is extremely grave, there is marked 

cyanosis of the face, swelling and throbbing of the neck veins, peripheral pulse is absent, carotid 

artery pulse is rhythmic, 130/min., BP is 60/20 mm Hg. Auscultation of the heart reveals extremely 

muffled sounds, percussion reveals heart border extension in both directions. What is the optimal 

treatment tactis for this patient?  

A. Pericardiocentesis and immediate thoracotomy  

B. Oxygen inhalation  

C. Puncture of the pleural cavity on the left  

D. Conservative treatment, infusion of adrenomimetics  

E. Pleural cavity drainage 

 


