Тема 1. Екстрена допомога при раптовій зупинці серця та дихання.
Гостра дихальна недостатність.
1. У хворого з’явився рiзкий бiль у правiй половинi грудної клiтки, задуха, яка наростає. При
оглядi - цiаноз губ, акроцiаноз, ЧД- 60/хв. При перкусiї грудної клiтки - справа тимпанiт,
диханняне прослуховується. Яка необхiдна невiдкладна медична допомога?
A. Пункцiя плевральної порожнини
B. Оперативне втручання
C. Введення серцевих препаратiв
D. Введення знеболюючих препаратiв
E. Транспортування хворого в лiкарню
2. Вiйськовослужбовець отримав вогнепальне пораненнястегна з пошкодженням стегнової
кiстки. На догоспiтальному етапi проведено знеболювання, зупинена кровотеча, кiнцiвка
iммобiлiзована. Пiд час транспортуванняз’я вився бiль у груднiй клiтцi, задишка, тахiкардiя.
Що стало причиною погiршеннястану пораненого?
A. Жирова емболiя
B. Тромбоемболiя гiлок легеневої артерiї
C. Iнфаркт мiокарда
D. Набряк легенiв
E. Напад бронхiальної астми
3. У пацiєнта з симптомами вiдсутностi кровообiгу на ЕКГ встановлена асистолiя.
Першочерговим терапевтичним заходом має бути:
A. Введення адреналiну
B. Електрична дефiбриляцiя
C. Введення лiдокаїну
D. Введення хлориду кальцiю
E. Введенняа тропiну
4. В приймальне вiддiленняба тько доставив дитину 3,5 рокiв у термінальному станi: дитина
без свiдомостi, шкiра блiдоцiанотична, м’язова гiпотонiя. Не дихає. Тони серцяледве
прослуховуються, тахiкардiя. Що iз перерахованого є невiдкладною i першочерговою дiєю?
A. Вiдновлення прохiдностi дихальних шляхiв
B. Дихальнi аналептики
C. Штучне дихання "з рота в рот" та "з рота в рот i нiс"
D. В/в введення4% розчину NaHCO3
E. Введення адреналiну 0,1% - 0,01 мг/кг
5. У хворого 44-х рокiв, що лiкується з приводу гострого абсцесу середньої частки правої
легенi виник бiль у правiй половинi грудної клiтки, задишка, стан рiзко погiршився.
Об’єктивно: ЧД- 28/хв., цiаноз, асиметрiягрудної клiтки. Над правою легенею визначається
притуплення перкуторного звуку в нижнiх вiддiлах та тимпанiт у верхнiх вiддiлах.
Аускультативно: рiзко ослаблене везикулярне дихання. Яке найбiльш iмовiрне ускладнення
виникло у хворого?
A. Правобiчний тотальний пiопневмоторакс
B. Правобiчний обмежений пiопневмоторакс
C. Правобiчна емпiєма плеври
D. Правобiчний ексудативний плеврит
E. Правобiчний гемопневмоторакс

6. Реанiмацiйна бригада швидкої медичної допомоги прибула на виклик до опіатного
наркомана 23-х рокiв. Об’єктивно: свiдомiсть вiдсутня, цiаноз, брадипное, брадикардiя. Що
термiново показано хворому?
A. Штучна вентиляцiя легень
B. Оксигенотерапiя через маску
C. Призначення налорфiну
D. Форсований дiурез
E. Iнфузiйна терапiя
7. У хворого на фонi епiстатуса виникла зупинка диханнята кровообiгу. Родичi допомоги не
надавали, бригада швидкої допомоги прибула через 25 хвилин. При оглядi хворого диханнявiдс утнє, пульс на магiстральних судинах вiдсутнiй, зiницi широкi, шкiра сiрого
кольору. Який дiагноз?
A. Бiологiчна смерть
B. Клiнiчна смерть
C. Кома
D. Декортикацiя
E. Сопор
8. Хворий 41-го року поступив зi скаргами на утруднене дихання, кашель, пiдвищення
температури тiла до 37, 8oC, болi пiд час ковтання, слабкiсть. Вважає себе хворим впродовж
3-х днiв. Об’єктивно: iнфiльтрацiята гiперемiя слизової надгортанника, гортанi, вхiд у гортань
частково звужений, диханнястенотичне. Яке захворювання викликало описану клiнiчну
симптоматику?
A. Набряк гортанi
B. Гематома гортанi
C. Пухлина гортанi
D. Стороннє тiло гортанi
E. Склерома гортанi
9. Дiвчинка 4-х рокiв скаржитьсяна загальну слабкiсть, кашель. Вночi раптово пiдвищиласятем
пература до 39, 8oC, хвора стала неспокiйною. Гавкаючий кашель, шумне свистяче дихання з
втягуванням над- та пiдключичних западин, мiжреберних промiжкiв, шкiра блiда.
Контактувала з хворими на ГРВI сестрами. Що необхiдно призначити дитинi в першу чергу?
A. Преднiзолон, гарячi нiжнi ванни
B. Дибазол, еуфiлiн
C. Папаверин, вiтамiн С
D. Антибiотики, димедрол
E. Астмопент, дiазолiн
10. До приймального вiддiленнядоставлений потерпiлий з опiком полум’ям IIIА-Б - IV ст.
обличчя, шиї, передньої поверхнi грудної клiтки. Волоссяу нiздрях обгорiло, слизова губ та
язик сiро-бiлого кольору. Голос хриплий, диханнячасте , поверхневе,
"трубний кашель", що супроводжуєтьсявидiленням харкотиння з домiшками кiптяви. Пiд час
транспортуванняу вiддiлення iнтенсивної терапiї почали наростати явищадихальної
недостатностi. Яка невiдкладна допомога?
A. Трахеостомiята ШВЛ
B. Iнтубацiятрахеї та ШВЛ
C. Введення бронхолiтикiв
D. Введення дихальних аналептикiв
E. Iнгаляцiя зволоженого кисню

11. Чоловiка 40-ка рокiв доставлено до приймального вiддiлення. Вiдзначається запах
алкоголю з рота, вiдкриванняочей та мовнi вiдповiдi вiдсутнi, нецiлеспрямований рух на бiль.
Об’єктивно: диханнячасте (>40/хв), поверхневе, АТ- 90/40 мм рт.ст., Ps- 112/хв. Що треба
зробити в першу чергу?
A. Iнтубацiя трахеї
B. Зондове промиванняш лунка
C. Форсований дiурез
D. Позанирковi методи детоксикацiї (гемодiалiз, гемосорбцiя)
E. Внутрiшньовенно бемегрiд
12. Хворий 37-ми рокiв раптово знепритомнiв, посинiв, з’явилися судоми. Пульс i
артерiальний тиск не визначаються. Диханнявiдс утнє. Зiницi широкi. Тони серця не
вислухуються. На ЕКГ: замiсть звичайних шлуночкових комплексiв фіксується велика
кiлькiсть безладних, рiзної величини i форми хвиль, що реєструютьсяодна за одною, майже
без iнтервалiв. Яку невiдкладну терапiю слiд призначити?
A. Ургентна електрична дефiбриляцiя
B. Введення строфантину
C. Введення кордарону
D. Введення преднiзолону
E. Введенняа тропiну
13. Вагiтна 25-ти рокiв у термiнi 32 тижнi страждає на мiастенiю. З’явились розлади дихання,
тахiкардiя, психомоторне збудження, яке змiнюється в’ялiстю, парезом кишечнику та
сфiнктерiв. Якi першочерговi засоби невiдкладної допомоги?
A. Призначення прозерину
B. Застосуванням мiорелаксантiв
C. Штучна вентиляцiя легень
D. Профiлактика гiпоксiї плоду
E. Термiнове розродження
14. Дитина народиласяв машинi швидкої допомоги на шляху до пологового будинку. У
новонародженого вiдсутнє спонтанне диханняпiсляпоглажування шкiри уздовж хребта. Якi
подальшi дiї?
A. Почати штучну вентиляцiю легень
B. Повторювати поглажування
C. Поплескати по п’ятi
D. Поплескати по сiдницях
E. Дати кисень
15. Жiнка 27-ми рокiв доставлена до приймального вiддiленняпiсля автокатастрофи. Виражена
задишка (60/хв.), дихальнi шуми значно послабленi справа. Першим кроком в лiкуваннi
повинно бути:
A. Пункцiя правої плевральної порожнини
B. Трахеостомiя
C. Iнтубацiя трахеї
D. Виконання перикардiоцентезу
E. Iнфузiйна терапiя
16. Вранцi мама знайшла 5-мiсячного хлопчика в лiжечку вже мертвим з трупними плямами,
обличчям донизу. Перед цим дитина була здоровою. Яка найбiльш iмовiрна причина смертi
дитини?
A. Синдром раптової смертi
B. Менiнгоенцефалiт

C. Епiлептичний статус
D. Аспiрацiяблювотним и масами
E. Кардiогенний шок
17. Пiд час дiагностичної ендоскопiї у хворого 45-ти рокiв виникла асистолiя, яка
дiагностована електрокардiографiчно. З яких заходiв слiд негайно розпочати лiкування?
A. Масаж серця, ШВЛ, адреналiн
B. Дефiбриляцiя
C. Введенняа тропiну
D. Електрокардiостимуляцiя
E. Iнфузiя гiдрокарбонату натрiю
18. Вагiтна 40 тижнiв з бурхливою пологовою дiяльнiстю, клiнiчно вузьким тазом. Пiд час
iндукцiї наркозу виникло блювання. Пiсля iнтубацiї проведена санацiя дихальних шляхiв та
ротової порожнини. В подальшому розвинувся цiаноз, пiдвищився центральний венозний
тиск, над легенями рiзнокалiбернi вологi хрипи, пiдвищеннятиску на вдиху. При контролi газiв
кровi - значна гiпоксемiя. Яка причина цього стану?
A. Синдром Мендельсона
B. Емболiя навколоплiдними водами
C. Набряк легенiв
D. Ендотоксичний шок
E. Iнфаркт мiокарда
19. У хворого 37-ми рокiв, що вживав напередоднi копчену рибу власного виробництва,
поступово розвинулись м’язова слабкiсть, неможливiсть читати газетний текст, на другий день
– порушення ковтання . Об’єктивно: стан тяжкий, цiаноз шкiри, страбiзм, ЧД- 50/хв., Ps120/хв. Голос гугнявий, парез зiниць, метеоризм 2 ступеня. Випорожнення вiдсутнi 2 доби.
Який лiкувальний захiд показаний у першу чергу?
A. Штучна вентиляцiя легень
B. Трахеостомiя
C. Штучне дихання"рот у рот"
D. Призначенняпрозерину
E. Введеннядiуретикiв
20. Чоловiк 39-ти рокiв пiд час бiйки отримав удар по шиї ребром долонi. Внаслiдок травми
знепритомнiв, диханнярiзко утруднене, iз утрудненим вдихом, шкiра обличчята рук сiросинього кольору. Що треба термiново зробити хворому?
A. Конiкотомiя
B. Трахеотомiя
C. Iнтубацiятрахеї
D. Трахеостомiя
E. Iнтубацiя, трахеостомiя
21. Хворий на варикозну хворобу нижнiх кiнцiвок 5 днiв знаходивсяу лiжку з приводу важкого
грипу. При спробi встати раптом вiдчув запаморочення, виражену задишку, бiль у правiй
половинi грудної клiтки, серцебиття, з’явилося харкотиння з домiшками кровi. Об’єктивно:
цiаноз обличчя, здуття шийних вен, ЧСС- 120/хв, акцент 2 тону над легеневою артерiєю, АТ90/60 мм рт.ст. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Тромбоемболiя легеневої артерiї
B. Правобiчна пневмонiя
C. Правобiчний спонтанний пневмоторакс
D. Набряк легенiв
E. Гостре порушенням озкового кровообiгу

22. Чоловiковi близько 60-ти рокiв. Стрибав у воду з причалу. Стан після втоплення. На березi
йому розпочинають серцево-легеневу реанiмацiю. Якi особливостi технiки реанiмацiї у
даному випадку?
A. Не виконують закиданняголови
B. Не виконують виведеннянижньої щелепи
C. Завжди виконують прийом Геймлiха
D. Штучна вентиляцiя легень проводиться подвiйним дихальним об’ємом
E. Непрямий масаж серця розпочинають ранiше, нiж штучну вентиляцiю легень
23. Хлопчик 8-ми рокiв, катаючись на ковзанах на рiчцi, несподiвано провалився під лiд. Після
вилучення з води: шкiра цiанотична, холодна, не дихає, Ps- 36/хв. Якi першочерговi заходи
необхiдно провести?
A. Штучне дихання
B. Непрямий масаж серця
C. Загальне зiгрiвання
D. Транспортуваннядо лiкарнi
E. Вливаннядо рота гарячого напою
24. У хворого пiсляавтом обiльної аварiї з’явились скарги на рiзку задишку, кашель з кров’ю.
Об’єктивно: шкiра блiда, цiанотична. Пiдшкiрна емфiзема в дiлянцi грудної клiтки, живота,
шиї справа. Аускультативно: справа диханняне вислуховується. Ps-130/хв., АТ- 95/60 мм
рт.ст., Ht- 0,25, Hb- 88 г/л. Якi першочерговi заходи лiкаряна догоспiтальному етапi?
A. Активна аспірація повiтря справа
B. Негайна штучна вентиляцiя легень
C. Колоїди, еритроцитарна маса, кристалоїди
D. Трансфузiяеритром аси вiдповiдно до групової i резусної належностi
E. Дофамiн 2-5 мкг/кг/хв., iнфузiяколоїдних розчинiв
25. Робiтник попав пiд дiю електричного струму декiлька хвилин тому. Втратив свiдомiсть.
Мали мiсце судоми. Дія струму була припинена. Хворий лежить, дихання вiдсутнє, пульс не
визначається, шкiра цiанотична, зiницi широкi, на свiтло не реагують. Яку першочергову
допомогу слiд надати?
A. Закритий масаж серцяi штучна вентиляцiя легень
B. Введенняпротис удомних препаратiв
C. Внутрiшньовенне введення реополiглюкiну
D. Внутрiшньовенне введеннядихальних аналептикiв
E. Внутрiшньовенно ввести атропiну сульфат
26. У хворої 56-ти рокiв, яка знаходиться на лiкуваннi в терапевтичному вiддiленнi з приводу
хронiчного бронхiту, раптово з’явився рiзкий бiль у лiвiй половинi грудної клiтки, задишка,
бiль у дiлянцi серця, серцебиття, сухий надсадний кашель. Об’єктивно: виражений акроцiаноз,
розширенням iжреберних промiжкiв та рiзке обмеження дихальної екскурсiї. Перкуторно злiва тимпанiт. Аускультативно – рiзке ослабленнядихання . Яку невiдкладну допомогу слiд
надати хворiй?
A. Пункція плевральної порожнини
B. Введення еуфiлiну
C. Введення анальгетикiв
D. Забезпечити доступ кисню
E. Термiново транспортувати до відділення торакальної хірургії

