Тема 5. Невідкладна допомога при комах та гострому порушенні
мозкового кровообігу.
1. У хворого, який знаходиться в гiперглiкемiчнiй комi, через 4 години пiсля початку
iнсулiнотерапiї раптово розвинулась тахiкардiя, м’язова гiпотонiя; АТ- 80/40 мм рт.ст. На ЕКГ:
подовження iнтервалу QT, зниження S − T, розширення i сплощення
T. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гiпокалiємiя
B. Гiповолемiя
C. Гiпоглiкемiя
D. Гiперглiкемiя
E. Гiперкалiємiя
2. У дитини 9-ти рокiв, яка хворiє на цукровий дiабет, на тлi кишкової інфекції виникли i
наростають неврологiчнi симптоми: порушення орiєнтацiї, галюцинацiї, фокальнi судоми.
Наявнi ознаки дегiдратацiї III ступеня, дихальних порушень немає, запах ацетону вiдсутнiй.
Який попереднiй дiагноз?
A. Гiперосмолярна кома
B. Дiабетична кетоацидотична кома
C. Гiпоглiкемiчна кома
D. Пухлина головного мозку
E. Енцефалiт
3. У хворої на цукровий дiабет II типу розвинулась кома. Глiкемiя- 45 ммоль/л, калiй - 4,4
ммоль/л, натрiй - 158 ммоль/л, рН кровi - 7,24, стандартний бiкарбонат - 20 ммоль/л, зсув
буферних основ - 4 ммоль/л, сечовина - 12 ммоль/л. Якi засоби необхiдно використати для
регiдратацiйної терапiї?
A. 0,45% розчин натрiю хлориду
B. 0,9% розчин натрiю хлориду
C. 5% розчин глюкози
D. 2,5% розчин глюкози
E. 4% розчин натрiю гiдрокарбонату
4. Дiвчинку 14-ти рокiв доставлено в стацiонар без свiдомостi. При оглядi педiатр вiдмiтив
запах ацетону в повiтрi, сухiсть шкiри, знижений тонус очних яблук, дихання Кусмауля. Рiвень
глюкози в кровi становив 19,2 ммоль/л, кетонових тiл - 500 мкмоль/л.. У сечi - позитивна
реакцiя на ацетон, цукор - 5%. Яка iз ком має мiсце у дитини?
A. Кетоацидотична
B. Гiпоосмолярна
C. Гiперлактацидемiчна
D. Гiперосмолярна
E. Гiпоглiкемiчна
5. Черговий лiкар припустив розвиток у хворого гiперосмолярної дiабетичної коми. Почато
iнтенсивну терапiю з використанням великих доз iнсулiну. Назвiть недолік лiкування
дiабетичної коми уведенням великих доз iнсулiну:
A. Гiпоглiкемiя
B. Гiпотонiя
C. Гiпокалiємiя
D. Гiпертонiя
E. Гiперлейкоцитоз
6. Хвора 60-ти рокiв доставлена в приймальне вiддiлення без свiдомостi, з гiпорефлексiєю,
зниженим артерiальним тиском, брадикардiєю, брадипное. Рiк тому перенесла субтотальну

резекцiю щитоподiбної залози. Замiсну терапiю не отримувала. Для якого стану характернi
наведенi ознаки?
A. Мiкседематозна кома
B. Тиреотоксичний криз
C. Гiпопаратиреоїдизм
D. Геморагiчний шок
E. Отруєння невiдомою отрутою
7. У хворого 35-ти рокiв пiд час прийому їжi почався рiзкий переймоподiбний кашель,
посилилась задишка. Пiд час огляду шкiра блiда, акроцiаноз, ЧД- 30/хв. При аускультацiї
вислуховуєтьсяхлопок над дихальними шляхами, дихання стридорозне. Яке дослiдження
найбiльш доцiльне при диференцiйнiй дiагностицi цього стану?
A. Фiбробронхоскопiя
B. Оглядова рентгенографiя органiв грудної порожнини
C. Комп’ютерна томографiяорганiв грудної порожнини
D. Спiрографiя
E. Бронхографiя
8. У хворого пiсляважкої скелетної травми на другу добу раптово виникло зниження
артерiального тиску, порушення свiдомостi та самостiйного дихання, дрiбноточковi
крововиливи нашкiрi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Жирова емболiя
B. Анафiлактичний шок
C. Травматичний шок
D. Септичний шок
E. Синдром тривалого стиснення
9. У дворiчного хлопчика сплутана свiдомiсть, невпинне блювання кров’ю, мелена, глибоке
шумне дихання, печiнка +6 см з-пiд краю реберної дуги. З’явились судоми. Стан погiршився
декiлька годин тому. В анамнезi - з приводу застуди впродовж трьох днiв дитина отримувала
по двi таблетки лiкiв на день. Який лiкарський засiб мiг викликати такi побiчнi явища?
A. Аспiрин
B. Бiсептол
C. Парацетамол
D. Анальгiн
E. Ампiцилiн
10. Хвору 69-ти рокiв доставлено до приймального вiддiлення з дiагнозом гостре порушення
мозкового кровообiгу в лiвiй гемiсферi, правостороннягем iплегiя. Хвора контактна, але
дезорiєнтована, спонтанно розплющує очi, виконує iнструкцiї. Який рiвень свiдомостi за
шкалою ком Глазго?
A. Оглушення (13-1 4 балiв)
B. Ясна свiдомiсть (15 балiв)
C. Сопор (9-12 балiв)
D. Кома (4-8 балiв)
E. Смерть мозку (3 бали)

