
Тема 7. Невідкладна допомога при гострих отруєннях та радіаційних 

ураженнях. Гостра печінкова та ниркова недостатність. 

1. Пiд час ядерного вибуху вiйськовослужбовець отримав опiки шкiри III-Б ст., 5%. Пiд час 

проведення дозиметричного контролю доза опромiнення становить 3 Гр. Який найбiльш 

iмовiрний дiагноз? 

A. Комбiнована радiацiйно-термiчна травма 

B. Опiкова хвороба 

C. Гостра променева хвороба 

D. Полiтравма 

E. Травматична хвороба 

 

2. Хвора 43-х рокiв оглянута на мiсцi пожежi у лiсi бригадою швидкої медичної допомоги. 

Встановлено: вiдсутнiсть свiдомостi, опiки I ступеню 15% поверхнi тiла. АТ- 70/40 мм рт.ст., 

Ps- 128/хв., дихання часте, поверхневе. Аускультативно: жорстке дихання, послаблене в 

нижньобокових вiддiлах, хрипiв немає. Який попереднiй дiагноз? 

A. Отруєння чадним газом 

B. Опiковий шок 

C. Гiповолемiчний шок 

D. Отруєння продуктам и горiння пластмаси 

E. Отруєння фосфорорганiчним и речовинами 

 

3. Хворий 50-ти рокiв пiсляаварiї на виробництвi був госпiталiзований iз скаргами на 

металевий присмак та печiнняу ротi, нудоту, слинотечу, багаторазове блювання, пронос з 

домiшками слизу та кровi, бiль у епiгастральнiй та поперековiй дiлянках. Об’єктивно: стан 

важкий, виразковий стоматит, гiнгiвiт, некроз слизової оболонки носа, набряк гортанi. АТ- 

150/100 мм рт.ст., Рs- 48/хв, тони серця глухi. Полiурiя, гiпостенурiя, альбумiнурiя, гематурiя. 

Який антидот слiд ввести хворому? 

A. Унiтiол 

B. Атропiну сульфат 

C. Хромосмон 

D. Дiєтиоксим 

E. Антарсин 

 

4. У хворої 42-х рокiв гострий лiвобiчний пiєлонефрит ускладнився бактеріальним шоком та 

гострою нирковою недостатнiстю. Двi доби тому настала полiурична стадiя. Якi змiни в 

органiзмi слiд попередити в першу чергу? 

A. Гiпокалiємiя 

B. Гiперазотемiя 

C. Набряковий синдром 

D. Анемiя 

E. Гiпоальбумiнемiя 

 

5. Хворий 30-ти рокiв знаходиться на лiкуваннi у вiддiленнi реанiмацiї з дiагнозом: отруєння 

невiдомою отрутою важкого ступеня. Кома. З анамнезу: знайдений вдома у непритомному 

станi. На АКТ головного мозку - без патологiї. Данi біохімічних дослiджень кровi: бiлiрубiн 

загальний – 120 мкмоль/л, глюкоза - 5 ммоль/л, ПТI - 36%, загальний бiлок - 40 г/л, альбумiн - 

30%. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Отруєння дихлоретаном 

B. Отруєння ФОI 

C. Отруєння атропiном 

D. Отруєння протитуберкуль озними препаратами 

E. Отруєння серцевими глiкозидами 



 

6. З вогнища хiмiчного ураження, утвореного зарином, до МПП доставлено ураженого. 

Вiдзначаються напади ядухи за типом бронхiальної астми, фiбрилярнi посмикування 

жувальних м’язiв. Який антидот необхiдно ввести ураженому разом з атропіном на даному 

етапi медичної евакуацiї? 

A. Дипiроксим 

B. Унiтiол 

C. Тiосульфат натрiю 

D. Антицiан 

E. Амiлнiтрит 

 

7. Пiсля використання iнсектициду у хворої 45-ти рокiв з’явився головний бiль, загальна 

слабкiсть, погiршення зору, напади задухи, болi в дiлянцi серця. Хвора у вимушеному 

положеннi, плечовий пояс фiксований, шкiра та слизовi цiанотичнi, фiбрилярнi посмикування 

м’язiв обличчя, мiоз. В легенях жорстке дихання, множиннi сухi свистячi хрипи, брадикардiя, 

зниження АТ до 90/60 мм рт.ст. Яка початкова доза введення 0, 1% р-ну атропiну? 

A. 2-4 мл 

B. 1-2 мл 

C. 4-8 мл 

D. 6-8 мл 

E. 8-10 мл 

 

8. Потерпiлого 35-ти рокiв доставлено до приймального вiддiлення без свiдомостi. Брав участь 

у лiквiдацiї аварiї на хiмiчному виробництвi, пов’язаному з галогенованими вуглеводнями. 

Об’єктивно: зiницi розширенi, на свiтло не реагують, дихання Кусмауля, ригiднiсть м’язiв 

потилицi та кiнцiвок, позитивнi рефлекси Бабiнського, Гордона, Жуковського. Рiзко виражена 

жовтяниця, петехiальна висипка. Температура тiла - 37,6oC. Що зумовило розвиток вказаного 

стану в хворого? 

A. Гостра печiнкова недостатнiсть 

B. Гостра ниркова недостатнiсть 

C. Геморагiчна лихоманка 

D. Гостре порушення мозкового кровообiгу 

E. Гостра надниркова недостатнiсть 

 

9. Хворий 30-ти рокiв працює 8 рокiв фасувальником анiлiнових барвникiв. Останню змiну 

працював у примiщеннi, де вийшла з ладу вентиляцiя. Доставлений зi скаргами на головний 

бiль, запаморочення, сонливiсть, рiзку загальну слабкiсть, пiтливiсть. Об’єктивно: сiрувато-

синє забарвленняш кiрних покривiв, тони серця приглушенi, Ps-105/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст.,  

дихання поверхневе , ЧД- 25/хв. Печiнка +2 см, чутлива. У кровi: 10% еритроцитiв з тiльцями 

Гейнца-Ерлiха, лейк.- 8, 5 · 109/л, ШЗЕ - 2 мм/год. Якi дослiдження слiд призначити для 

верифiкацiї дiагнозу? 

A. Аналiз кровi на метгемоглобiн 

B. Аналiз сечi на свинець 

C. Аналiз сечi на порфiрини 

D. Аналiз кровi на карбоксигемоглобiн 

E. Аналiз сечi на метгемоглобiн 

 

10. В ходi оперативного втручання з приводу резекцiї легенi пацiєнту 53-х рокiв, під час 

гемотрансфузiї 200 мл еритроцитарної маси виникла артерiальна гiпотензiя до 50/10 мм рт.ст., 

по сечовому катетеру - бура сеча в зниженому об’ємi. Діагностовано ускладнення- 

гемотрансфузiя кровi iншої групи. Який провiдний клiнiчний синдром може привести до 

смертi хворого протягом 2-7 дiб вiд розвитку даного ускладнення? 

A. Гостра ниркова недостатнiсть 



B. Набряк легенiв 

C. Гемолiтична анемiя 

D. Тромбоемболiялегеневої артерiї 

E. Пiрогенна реакцiя 

 

11. Дитина 1-го року доставлена до лiкарнi з дiагнозом: гостра ниркова недостатнiсть, стадiя 

олiгоанурiї. У хворого вiдзначається м’язова слабкiсть, аритмiя, змiни на ЕКГ (розширення 

iнтервалiв PQ та QRS, високi, вузькi та симетричнi зубцi T). Якi бiохiмiчнi змiни викликають 

цi порушення? 

A. Гiперкалiємiя 

B. Гiпокалiємiя 

C. Гiперкальцiємiя 

D. Гiпокальцемія 

E. Ацидоз 

 

12. У постраждалого внаслiдок дiї iонiзуючого випромiнювання виникли симптоми первинної 

реакцiї гострої променевої хвороби. Госпiталiзований до стацiонару через 2 доби. Якi з 

показникiв периферичної кровi мають найбiльше дiагностичне значення у цей перiод? 

A. Лiмфоцити 

B. Нейтрофiли 

C. Еритроцити 

D. Тромбоцити 

E. ШЗЕ 

 

13. Хворий 48-ми рокiв надiйшов до стацiонару iз клiнiкою печiнкової недостатностi. При 

оглядi виявлено незначнi неврологiчнi зрушення. Втрата ваги незначна. Наявний асцит легко 

пiддається лiкуванню. У кровi: бiлiрубiн в сироватцi кровi - 3,0 мг/%, рiвень альбумiну - 3,2 

мг/%, протромбiновий iндекс - 75%. До якої групи печiнково-клiтинної недостатностi можна 

вiднести данi зрушення згiдно з класифiкацiєю печiнкової дисфункцiї за Чайлд-П’ю? 

A. 2 

B. 1 

C. 3 

D. 1а 

E. 1б 

 

14. У хворого iз вкрай важким ступенем кiстковомозкової форми гострої променевої хвороби 

у початковому перiодi з’явилися: лихоманка, сильний головний бiль, адинамiя, бiль у м’язах i 

суглобах. Який синдром гострої променевої хвороби у хворого? 

A. Синдром загальної токсемiї 

B. Синдром ураженнянервової системи 

C. Гастроiнтестинальний синдром 

D. Синдром iнфекцiйних ускладнень 

E. Геморагiчний синдром 

 

15. Жiнка 47-ми рокiв госпiталiзована зi скаргами на слабкiсть, жовтяницю, свербiж шкiри. 

Захворiла 2,5 мiсяцi тому, гостро, з явищами ознобу та пiдвищенням температури до 39oC; 

через 2 тижнi виникла наростаюча жовтяниця. Об’єктивно: значна жовтяниця, печiнка не 

пальпується, жовчний мiхур збiльшений, не болючий. Бiлiрубiн кровi - 190 мкмоль/л, за 

рахунок прямого. Кал ахолiчний. Яка ймовiрна причина жовтяницi у хворої? 

A. Механiчна жовтяниця 

B. Гемолiтична жовтяниця 

C. Хвороба Жильбера 

D. Паренхiматозна жовтяниця 



E. Синдром Каролi 

 

16. У робочого, що працює на виробництвi ртутних термометрiв, пiсля вдихання в закритому 

примiщеннi повiтря з парами розлитої ртутi виникли металевий присмак у ротi, слинотеча, 

бiль у животi, кривавий пронос. Який препарат найбiльш показаний у даному випадку? 

A. Унiтiол 

B. Активоване вугiлля 

C. Преднiзолон 

D. Левомiцетин 

E. Альмагель 

 

17. Дiвчина 26-ти рокiв, з метою суїциду, прийняла 50 таблеток снодiйного. Стан вкрай 

важкий: непритомна, зiницi широкi без реакцiї на свiтло. Дихання хрипле, 10/хв., за участю 

допомiжних м’язiв, цiаноз. В легенях численнi вологi хрипи. Ps-124/хв., поверхневий, АТ- 

90/40 мм рт.ст. В чому буде полягати невiдкладна допомога? 

A. Iнтубацiя трахеї 

B. Туалет трахеобронхiального дерева 

C. Допомiжне диханняреспiра тором "Амбу" 

D. Стимуляцiя дiурезу i компенсацiя плазмозамiнниками 

E. Гiпербарична оксигенацiя 

 

18. Вiйськовослужбовець 20-ти рокiв потрапив у осередок дiї ОР. Евакуйований до МПБ, 

введено пiдшкiрно 4 мл 0,1% розчину атропiну. Скарги на загальну слабкiсть, спрагу, сухiсть 

у горлi, охриплiсть голосу, збудження, дратiвливiсть. Шкiра обличчя гiперемована, зiницi 

розширенi. В легенях жорстке дихання. Ps- 112/хв, АТ- 140/90 мм 

рт.ст. Що стало причиною зазначеної картини? 

A. Атропiнiзацiя органiзму 

B. Ураження зарином 

C. Ураження зоманом 

D. Ураження дифосгеном 

E. Передозування реактиваторiв холiнестерази 

 

19. При променевому ураженнi шкiри у хворого 33-х рокiв спостерiгається вологий дерматит, 

пухирi малi, ненапруженi, займають менш нiж 50% поля. Така клiнiчна картина виникає при 

дозi опромiнення: 

A. 15-20 Гр 

B. 5-8 Гр 

C. 7-13 Гр 

D. 10-15 Гр 

E. 20-30 Гр 

 

20. Хворий 59-ти рокiв звернувся до лiкаря iз скаргами на пожовтiння шкiрних покривiв, 

свербiж. Пожовтiв 4 днi тому пiсля перенесеного больового нападу. Об’єктивно: шкiрнi 

покриви i склери жовтушнi. На тiлi наявнi численнi розчухи. У кровi: бiлiрубiн – 218 

мкмоль/л., пряма фракцiя - 182 мкмоль/л, лужна фосфатаза - 4,2 мкмоль/год·мл, бiлок - 68 г/л., 

АсАТ - 0,716, АлАТ - 0,813. Який провiдний клiнiчний синдром у хворого? 

A. Холестазу 

B. Печiнково-клiтинної недостатностi 

C. Портальної гiпертензiї 

D. Мезенхiмально-запальний 

E. Астено-невротичний 

 



21. З вогнища радiацiйної катастрофи до медичного пункту полку доставлено 15 потерпiлих. 

Через 20-25 хвилин пiсля вибуху потерпiлi стали вiдчувати рiзку слабкiсть, запаморочення, 

нудоту, з’явилось невпинне блювання. Стан хворих тяжкий. Кволi, апатичнi, на запитання 

вiдповiдають з великою затримкою. ЧСС- 120/хв. з частими екстрасистолами, АТ- 70/30 мм 

рт.ст., ЧД- 28/хв. За даними iндивiдуального дозиметра доза отриманого випромiнювання 

склала 8 Гр. Якiй стадiї гострої променевої хвороби вiдповiдає наведена симптоматика? 

A. IV 

B. I 

C. II 

D. III 

E. V 

 

22. Вiйськовослужбовець доставлений на МПП пiсля хiмiчного ураження. Лiкар встановив 

дiагноз отруєння синильною кислотою. На попереднiх етапах антидот не вводився. Яка перша 

лiкарська допомога потрiбна хворому? 

A. Антицiан внутрiшньовенно 

B. Амiлнiтрит iнгаляцiйно 

C. Атропiн пiдшкiрно 

D. Будаксим внутрiшньом’язово 

E. Унiтiол внутрiшньовенно 

 

23. Чоловiк 40-ка рокiв скаржиться на багаторазове блювання, що з’явилось через 30 хвилин 

пiсля опромiнення на АЕС, бiль у животi, озноб, високу температуру - 38 − 39oC, зниження 

артерiального тиску. Пiзнiше, на 2-й день спостерiгається пронос. Доза загального 

опромiнення 20 Гр. Яка форма гострої променевої хвороби розвинулась? 

A. Кишкова форма 

B. Церебральна форма 

C. Токсемiчна форма 

D. Кишково-мозкова форма 

E. Це прояви не променевої хвороби 

 

24. У постраждалого на тлi гострого отруєння фосгеном розвинулася клiнiка дихальної та 

серцево-судинної недостатностi. Який показник є несприятливим симптомом щодо прогнозу 

перебiгу отруєння? 

A. Згущення кровi 

B. Пiдвищення температури тiла до 37,5oC 

C. Тахiкардiя до 120/хв. 

D. Зниження артерiального тиску до 100 мм рт.ст. 

E. Загальна слабкiсть 

 

25. Потерпiлий 30-ти рокiв одержав одноразову дозу зовнiшнього опромiненняв 3 Гр, 

доставлений на I етап медичної евакуацiї з вогнища радiацiйного зараження зi скаргами на 

нудоту, блювання, постiйний головний бiль, слабкiсть, бiль в кiстках. Об’єктивно: свiдомiсть 

ясна, збуджений. Температура тiла 37,8oC. Спостерiгається iн’єкцiя склер, гiперемiя шкiрних 

покривiв. АТ- 90/60 мм рт.ст., ЧСС- 100/хв. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Гостра променева хвороба, кiстково-мозкова форма, перiод первинної реакцiї 

B. Гостра променева хвороба, кишкова форма, перiод розпалу захворювання 

C. Гостра променева хвороба, церебральна форма, перiод вiдновлення 

D. Гостра променева хвороба, судинно-токсемiчна форма, латентний перiод 

E. Гостра променева хвороба, кишкова форма, перiод вiдновлення 

 



26. Пiд час проведення регламентних робiт на АЕС трапилась аварiя з викидом радiоактивних 

речовин. 32 працiвника чергової змiни отримали рiзнi дози зовнішнього опромiнення. Яка доза 

опромiнення зумовлює гостру променеву хворобу легкого ступеня? 

A. 1-2 Гр 

B. 4-6 Гр 

C. 8-10 Гр 

D. 0,25-0,5 Гр 

E. 12-15 Гр 

 

27. Хворого 47-ми рокiв доставлено в токсикологiчне вiддiленняв тяжкому станi. Об’єктивно: 

свiдомiсть за типом оглушення, АТ- 75/40 мм рт.ст., ЧСС- 40/хв. Iз анамнезу: 1 годину тому 

прийняв 3 таблетки клофелiну iз суїцидальною метою. Дiагноз: отруєння клофелiном. Яка 

тактика лiкаря? 

A. Iнфузiйна терапiя, атропiну сульфат в/в, промивання шлунка 

B. Промивання шлунка, спостереження 

C. Iнфузiйна терапiя, промивання шлунка 

D. Кордiамiн в/в, iнфузiйна терапiя 

E. Преднiзолон в/в, iнфузiйна терапiя, промивання шлунка 

 

28. На 4-ту добу пiсля переливання несумiсної по групi кровi, у хворого рiзко зменшився 

дiурез, розвинулася анурiя, рiзко погiршився загальний стан, пiдвищився артерiальний тиск. 

При лабораторних дослiдженнях: креатинiн плазми - 680 мкмоль/л, сечовина плазми - 24 

мкмоль/л. Про яке захворювання i про яку його стадiю слiд думати в першу чергу? 

A. Гемотрансфузiйна гостра ниркова недостатнiсть, анурiя 

B. Гемотрансфузiйний шок, постренальна гостра ниркова недостатнiсть, анурiя 

C. Постгеморагiчна гостра ниркова недостатнiсть, анурiя 

D. Анафiлактичний шок, гостра ниркова недостатнiсть, анурiя 

E. Гострий iнтерстицiальний нефрит, обтурацiйна анурiя 

 

 


