Тема 6. Невідкладна допомога при станах, що пов'язані з набряком
головного мозку, гострим болем та психічними розладами.
1. Учасник АТО вiком 27-ми рокiв пiд час обстрiлу вiйськ системою "Град" отримав закриту
черепно-мозкову травму. Перебуваючи у вiйськовому госпiталi раптово змiнився в поведiнцi:
став збудженим, повнiстю дезорiєнтованим, висловлює маячнi iдеї переслiдування. Який
медикаментозний засiб необхiдно застосувати для усунення гострого травматичного психозу?
A. Галоперидол
B. Ноотропiл
C. Амiтриптилiн
D. Ламотриджин
E. Дiазепам
2. У дiвчини 13-ти рокiв при тривалому перебуваннi в задушливому примiщеннi з’явилися
скарги на запаморочення, слабкiсть. Рiзко зблiдла, тiло вкрилосяхолодним потом, шкiра
набула "мармурового"малюнку, з’явилися цiаноз губ, сопорозна свiдомiсть, часте поверхневе
дихання, тахiкардiя. Тони серцяпослабленi, АТ- 50/10 мм рт.ст. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Колапс
B. Гостра серцева недостатнiсть
C. Мiгрень
D. Задушливо-цiанотичний напад
E. –
3. Дитина трьох рокiв, на фонi тривалого пiдвищення температури, "бачила велику муху",
ковдру сприймала як змiю, закривалась вiд неї руками, був виражений афект страху, неспокiй,
не впiзнавала рiдних. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Iнфекцiйний делiрiй
B. Алкогольний делiрiй
C. Раннiй дитячий аутизм Канера
D. Шизофренiя
E. Манiакально-депресивний психоз
4. У хворого виявленi тахiкардiя, пiтливiсть, гiперемiяш кiри обличчя, збільшена печiнка,
температура тiла 38oC. У кровi: лейкоцитоз, ШЗЕ- 26 мм/год. Аллопсихiчна дезорiєнтацiя.
Зоровi галюцинацiї зоологiчного змiсту. Маячнi iдеї переслiдування. Психомоторне
збудження. Який попереднiй дiагноз?
A. Алкогольний делiрiй
B. Iнфекцiйний гепатит
C. Iнфекцiйний психоз
D. Абстинентний синдром
E. Енцефалопатiя Гайє-Вернiке
5. Хвора 28-ми рокiв, вагiтнiсть 30 тижнiв, знаходилася вдома. Мала набряки гомілок 1
ступеня. Раптово поскаржилася на головний бiль та втратила свiдомiсть. На момент огляду
констатовано опiстотонус, голова закинута, зiницi розширенi, дихання вiдсутнє, язика
прикушено, пульс визначити важко. Яка стадiя еклампсiї у хворої?
A. Перiод тонiчних судом
B. Передсудомний перiод
C. Позасудомний перiод
D. Перiод розрiшеннянападу
E. Прееклампсiя

6. У дитини 10-ти рокiв пiсля тотальної струмектомiї з приводу фолiкулярного раку
щитовидної залози з’явилися симптоми гiпопаратиреозу у виглядi судомного синдрому:
клонiко-тонiчнi судоми кiнцiвок, тулуба. Яке лiкуванняслiд призначити?
A. Розчин хлориду кальцiю 10% внутрiшньовенно струминно
B. Розчин хлориду калiю 4% внутрiшньовенно струминно
C. Гiпертонiчний розчин хлориду натрiю внутрiшньовенно струминно
D. Препарати вiтамiну D
E. L-тироксин 50 мкг/добу
7. У хворого протягом декiлькох годин спостерiгаються частi судомнi напади, впродовж яких
вiн знаходиться в одному положеннi, погляд спрямований в одну точку, свiдомiсть весь час
порушена. Яка тактика?
A. Госпiталiзацiя до реанiмацiйного вiддiлення
B. Госпiталiзацiя до психiатричного вiддiлення
C. Госпiталiзацiя до неврологiчного вiддiлення
D. Призначення амбулаторного лiкування
E. Призначення консультацiї епiлептолога
8. Хлопчик 5-ти рокiв доставлений у лiкарню з раптовим епiлептичним нападом. Через
декiлька хвилин виник новий напад. Дитина в 2 i 3 роки життя перенесла атиповi фебрильнi
напади. Вiд призначеного на той час лiкування батьки вiдмовились. Визначити препарат
вибору для ургентної допомоги:
A. Внутрiшньовенне чи ректальне введення дiазепаму (сибазону)
B. Внутрiшньовенне введення тiопенталу натрiю - барбiтуровий наркоз
C. Внутрiшньовенне введення дексаметазону
D. Плазмаферез
E. Внутрiшньом’язове введення розчину сiрчанокислої магнезiї
9. До вiддiлення реанiмацiї поступила дитина 6-ти мiсяцiв зi скаргами на наявнiсть судом.
Об’єктивно: температура 36, 6oC, шкiрнi покриви блiдо-рожевого кольору, теплi на дотик,
вологi. Голова деформована, потилиця плaска, без волосся, лобнi горби. Аускультативно:
дихання пуерильне, симетричне; ритм правильний, тони гучнi, ЧСС- 134/хв. У кровi:
гiпохромна анемiя I ступеню, анiзоцитоз, пойкiлоцитоз, гiпопротеїнемiя, Nа - 145, K - 4,2, Ca 1,1. У вiддiленнi реанiмацiї судоми повторилися, з’явилися задишка iнспiраторного характеру,
сиплий голос, "гавкаючий" кашель, апное. Дiагностовано рахiт, гiпокальцiємiя. Яка тактика
лiкаря?
A. 10% кальцiй хлорид
B. Сибазон
C. Вiтамiн D
D. Фенобарбiтал
E. ГОМК
10. У пацiєнтки психомоторне збудження, виразнi афективнi i вегетативнi розлади. Вiдповiдi
на питаннязвуча ть у виглядi нерозбiрливих звукiв. Вiдмiчаються суїцидальнi тенденцiї. В
соматичному статусi серцебиття, сухiсть у ротi, пiтливiсть, тремтiння кiнцiвок, глибоке
судомне дихання. Симптоми панiки зникли пiсля призначення 5 мг дiазепаму та проведення
психотерапевтичної бесiди, пiд час якої пацiєнтка уривчасто повiдомила про насильницький
iнтимно-неприємний епiзод. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Психогенне збудження внаслiдок сексуального насильства
B. Опiйна iнтоксикацiя
C. Гостра респiраторна вiрусна iнфекцiя
D. Харчове отруєння
E. Алкогольна iнтоксикацiя

11. Хворий 43-х рокiв викликав швидку медичну допомогу. Скаржиться на рiзкий бiль у лiвiй
половинi живота з iррадiацiєю в лiву ногу. В анамнезi сечокам’яна хвороба. Об’єктивно: шкiра
блiда, Ps- 100/хв., АТ-160/90 мм рт.ст. Симптом Пастернацького рiзко позитивний злiва.
Почати лiкування найбiльш доцiльно iз призначення:
A. Баралгiн в/в
B. Анальгiн в/м
C. Спазмалгон перорально
D. Морфiн в/в
E. Уролесан перорально
12. У дитини 5-ти рокiв, що зазнала падiння з висоти, дiагностований перелом стегна та
проводиться зупинка середньотяжкої зовнiшньої кровотечi. Свiдомiсть затьмарена, дихання
поверхневе , часте, пульс слабкий, артерiальна гiпотензiя, PaO2 80 мм рт.ст. Пiдозрюючи
травматичний шок, слiд:
A. Призначити знеболюючi та в/в iнфузiю кристалоїдiв
B. Госпiталiзувати до хiрургiчного стацiонару
C. Призначити оксигенотерапiю
D. Проводити оральну гiдратацiю
E. Проконсультуватись з невропатологом
13. Пацiєнт 37-ми рокiв страждає на хронiчний алкоголiзм (II стадiя), 3 роки назад перенiс
алкогольний делiрiй. Пiсля 5-денного запою був госпiталiзований для лiкування
абстинентного синдрому у наркологiчне вiддiлення. На 11-й день лiкування зберiгається
порушення сну. Що призначити хворому?
A. Транквiлiзатори
B. Групова психотерапiя
C. Валерiана
D. Дезiнтоксикацiйна терапiя
E. Сенсибiлiзуюча терапiя
14. У хворого перiодично виникають напади клонiчних судом у лiвiй руцi, якi iнодi
розповсюджуютьсяна лiву половину обличчя. Напад триває 5 хвилин, пiсля чого вiдмiчається
слабкiсть у лiвiй руцi, яка поступово зникає впродовж 2-3 годин. Який варiант судомного
синдрому наведено?
A. Напад Джексоновської епiлепсiї
B. Напад скроневої епiлепсiї
C. Генералiзований епiлептичний напад
D. Напад Кожевнiковської епiлепсiї
E. Малий епiлептичний напад

