
Тема 10. Невідкладна допомога при станах, що пов'язані з 

захворюваннями шкіри, анафілаксією та недостатністю ендокринних 

органів. 

1. У першi години пiсля  субтотальної резекцiї щитоподiбної залози з приводу тиреотоксикозу 

у хворої з’явилося виражене психiчне i рухове збудження. Рiзка гiперемiя обличчя, шиї, 

верхнiх i нижнiх кiнцiвок. Температура тiла 41oC, пiдвищена пiтливiсть. Стрiмко зростає 

тахiкардiя до 140-200/хв., миготлива аритмiя. Яке ускладнення розвивається у хворої? 

A. Тиреотоксичний криз 

B. Анафiлактичний шок 

C. Гiпопаратиреоз 

D. Iнфаркт мiокарда 

E. Асфiксiя 

 

2. У дiвчини 19-ти рокiв запiдозрена недостатнiсть наднирникiв (хвороба Аддiсона). Що з 

нижчеперерахованого може допомогти пiд час диференцiйної дiагностики даної патологiї? 

A. Гiпонатрiємiя 

B. Гiперглiкемiя 

C. Артерiальна гiпертензiя 

D. Гiпокалiємiя 

E. Гiпотермiя 

 

3. У хворого з iнфекцiйним ендокардитом з ураженням аортального клапану виник 

iнтенсивний бiль у попереку, злiва та справа, який був розцiнений як iнфаркт нирок. Протягом 

доби у хворого посилились загальна слабкiсть, апатiя, тахiкардiя, артерiальний тиск знизився 

до 60/0 мм рт.ст., з’явилися блювання, пронос, холодний липкий пiт, олiгурiя. Чим 

ускладнився перебiг захворювання? 

A. Гостра надниркова недостатнiсть внаслiдок крововиливу у наднирники 

B. Гостра ниркова недостатнiсть внаслiдок iнфаркту нирки 

C. Гостра серцева недостатнiсть 

D. Iнфаркт селезiнки 

E. Iнфаркт мозку 

 

4. До реанiмацiйного вiддiлення доставлена хвора 48-ми рокiв без свiдомостi. Шкіра холодна, 

блiда, суха, акроцiаноз. Щiльний набряк обличчя, тiла, гомiлок, температура тiла 33oC. 

Сухожильнi рефлекси млявi. Ps- 50/хв., малий, ритмiчний. АТ- 90/60 мм рт.ст. Тони серця рiзко 

послабленi. Дихання рiдке, глибоке. У кровi: гiпохромна анемiя, гiперхолестерiнемiя, високий 

рiвень ТТГ кровi. Який препарат необхiдно призначити в першу чергу? 

A. Трийодтиронiн 

B. Преднiзолон 

C. Анаприлiн 

D. Мерказолiл 

E. Глюкоза 

 

5. Хворому 52-х рокiв виконана екскреторна урографiя. Через 10 хвилин пiсля 

внутрiшньовенного введення контрастної речовини стан хворого рiзко погiршився. 

Непритомний. АТ- 50/20 мм рт.ст., Ps- 120/хв., ритмiчний. В анамнезi – медикаментозна 

алергiя. З метою лiкування необхiдно ввести: 

A. Адреналiн внутрiшньовенно, швидка iнфузiя кристалоїдiв 

B. Внутрiшньом’язово димедрол, преднiзолон 

C. Внутрiшньовенно преднiзолон, iнфузiя кристалоїдiв 

D. Внутрiшньовенно еуфiлiн 

E. Адреналiн пiдшкiрно, димедрол внутрiшньовенно 

 



6. Пiсля субтотальної резекцiї щитоподiбної залози у хворої почала наростати слабкiсть, 

сонливiсть, втомлюванiсть, з’явився набряк повiк. Запiдозрено гiпотиреоз. Для пiдтвердження 

дiагнозу необхiдно визначення: 

A. Рiвня тиреотропного гормону (ТТГ) кровi 

B. Рiвня T3 

C. Рiвня T4 

D. Рiвня антитиреоїдних антитiл 

E. Рiвня поглинання радiоактивного йоду 

 

7. Пiсля вживання м’яса свинi, яка була зарiзана у зв’язку з хворобою, яку лiкували 

пенiцилiном, у хворого на атопiчну екзему розвинулись: сильний свербiж шкiри, набряк 

обличчя, уртикарнi висипання по тулубу, верхнiм кiнцiвкам. Який найбiльш iмовiрний 

дiагноз? 

A. Медикаментозна токсикодермiя 

B. Харчова токсикодермiя 

C. Гостра кропив’янка 

D. Атопiчний дерматит 

E. Гостра екзема 

 

8. У чоловiка 21-го року, що страждає на цукровий дiабет типу 1, раптово після швидкої ходи 

розвинулися рiзка слабкiсть, тремор, пiтливiсть, психомоторне збудження, дисфазiя. 

Об’єктивно: шкiра волога, перiостальнi рефлекси пiдвищенi, симптом Бабинського (+). Якi дiї 

лiкаря? 

A. Дати випити 200 мл соку або з’їсти 2-4 цукерки 

B. Внутрiшньом’язово ввести 1 мг глюкагону 

C. Викликати бригаду швидкої допомоги 

D. Седативнi засоби 

E. Дати вдихнути пари нашатирного спирту 

 

9. У хлопчика 10-ти рокiв пiсля вжалення бджоли виникли бiль у животi, задишка, 

запаморочення, на шкiрi з’явились уртикарнi елементи висипки. АТ- 60/10 мм рт.ст. ЧСС-

140/хв. Якi першочерговi лiкувальнi заходи? 

A. Ввести адреналiн 1:10000 пiдшкiрно 

B. Призначити антигiстамiннi засоби всередину 

C. Ввести в/м глюконат кальцiю 

D. Дати вдихнути випари нашатирного спирту 

E. Ввести кордiамiн пiдшкiрно 

 

10. У дитини 8-ми рокiв, яка пiд час поїздки на дачу з’їла багато полуниць, раптово з’явилась 

рожева папульозна та пухирчаста висипка на обличчi та тулубi. Висипка супроводжується 

значним свербежем. Назвiть найбiльш iмовiрний дiагноз: 

A. Кропив’янка 

B. Раптова екзантема 

C. Iнфекцiйна еритема 

D. Кiр 

E. Реакцiяна укуси комарiв 

 


