
Тема 9. Особливо небезпечні інфекції. 

1. Студент 19-ти рокiв скаржиться на сухий кашель, дряпання в горлi, підвищення 

температури тiла до 38,1oC. За порадою друга приймав ампiцилiн. Через 2 днi після початку 

захворювання з’явилася висипка по всьому тiлу, рожевого кольору, 1 см у дiаметрi, дещо 

припiднята. Який НАЙМЕНШ iмовiрний дiагноз? 

A. Менiнгококцемiя 

B. Медикаментозний дерматит 

C. Мононуклеоз 

D. Кiр 

E. – 

 

2. У хворого 43-х рокiв, ветеринара, 2-й день хвороби. Виражений поширений набряк шкiри 

лiвої половини обличчя, бульознi елементи з геморагiчною рiдиною, бiль у зонi ураження 

вiдсутнiй, t-39,8oC. Який попереднiй дiагноз? 

A. Сибiрка 

B. Бешиха 

C. Флегмона обличчя 

D. Натуральна вiспа 

E. Еризипелоїд 

 

3. Дитина 8-ми рокiв захворiла раптово: пiдвищилась температура тiла до 39−40oC, турбує 

головний бiль дифузного характеру, який посилюється при поворотi голови, значних 

свiтлових i звукових подразниках, блювання без нудоти. Дитина сонлива, лежить на боцi з 

вiдкинутою головою i приведеними до живота колiнами. Виражена ригiднiсть потиличних 

м’язiв. Яке захворювання найiмовiрнiше у дитини? 

A. Менiнгiт 

B. Енцефалiт 

C. Струс головного мозку 

D. Пухлина мозку 

E. Крововилив в головний мозок 

 

4. У дитини 4-х рокiв блювання до 10 разiв на добу пiсля того, як вона поїла копченої риби. 

Скаржиться на значну спрагу, порушення зору у виглядi подвоєння. При оглядi: мiдрiаз, 

горизонтальний нiстагм, птоз, поперхування. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Ботулiзм 

B. Дифтерiя 

C. Правець 

D. Сказ 

E. Ангiна 

 

5. У хворої 24-х рокiв захворювання почалося гостро з появи нудоти, багаторазового 

блювання, ознобу, болю у верхнiх вiддiлах живота. Практично одночасно з’явилися рiдкi 

водянистi випорожнення без патологiчних домiшок 2 рази. Об’єктивно: стан середньої 

важкостi, температура 37,6oC, Ps- 86/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст., шкiра блiда, тургор збережений, 

язик незначно обкладений бiлим нальотом, живiт м’який, чутливий в епiгастрiї. Яку терапiю 

слiд провести у першу чергу? 

A. Промивання шлунка 

B. Призначення сольового послаблюючого 

C. 5% розчин глюкози 

D. Регiдрон 

E. Лоперамiд 

 



6. У дитячiй дошкiльнiй установi серед 120 дiтей зареєстровано спалах дизентерії Зонне. На 2-

3 добу iз середнiм ступенем важкостi та важкими клiнiчними формами було госпiталiзовано 

35 дiтей та 4 працiвника дитячої установи iз рiзних груп. Вкажiть найбiльш iмовiрний тип 

спалаху: 

A. Харчовий 

B. Водний 

C. Контактно-побутовий 

D. Контактний 

E. Фекально-оральний 

 

7. Жiнка, 30 тижнiв вагiтностi, доставлена в iнфекцiйну лiкарню з дiагнозом гострий гепатит 

В та зi скаргами на рiзку слабкiсть, повторне блювання, виражену жовтяницю. При перкусiї 

над печiнкою тимпанiт. Яке дослiдження треба термiново виконати разом з печiнковими 

пробами? 

A. Протромбiновий iндекс 

B. HBsAg, aHBc 

C. HBeAg, aHBe 

D. ПЛР HBV 

E. Посiв блювотних мас 

 

8. У хворого 45-ти рокiв через 2 днi пiсля повернення з Непалу, де вiн вивчав популяцiї диких 

гризунiв, раптово пiдвищилася температура тiла до 40oC, виник озноб, бiль голови, блювання, 

бiль у груднiй клiтцi, кашель з харкотинням кривавого характеру. Об’єктивно: гiперемiя 

шкiрних покривiв, iн’єкцiя судин склер, поверхневе дихання, збудження, язик густо 

обкладений бiлим нальотом, мова нечiтка, порушена координацiя рухiв, вологi хрипи над 

легенями. Який попереднiй дiагноз? 

A. Чума, легенева форма 

B. Сибiрка, легенева форма 

C. Крупозна пневмонiя 

D. Туберкульоз 

E. Пташиний грип 

 

9. У 15-рiчного хлопчика дiагностовано бубонну форму чуми. Якi антибактерiальнi препарати 

слiд призначити дитинi? 

A. Стрептомiцин або хлорамфенiкол 

B. Пенiцилiн або цефотаксим 

C. Бiсептол або сульфален 

D. Гентамiцин або нетромiцин 

E. Тетрациклiн або доксициклiн 

 

10. У хлопчика, хворого на лакунарну ангiну, на 3-й день з’явився гавкаючий кашель, голос 

став хриплим, а потiм - беззвучним. Дитина неспокiйна, блiда, акроцiаноз. На мигдаликах - 

бiло-сiрi щiльнi нашарування. Тахiкардiя. Дихання утруднене, супроводжується втягуванням 

мiжреберних промiжкiв. Чим обумовлена дихальна недостатнiсть? 

A. Дифтерiя, комбiнована форма (мигдаликiв i ларингеальна) 

B. Парагрип. Несправжнiй круп 

C. Кашлюк 

D. Iнфекцiйний мононуклеоз 

E. Стороннє тiло 

 

11. Хворий, моряк закордонного плавання, звернувся зi скаргами на підвищення температури 

до 40oC, кашель з пiнистим iржавим харкотинням. Об’єктивно: блiдий, цiаноз слизових, ЧД- 



30/хв., тахiкардiя. Дихання в легенях ослаблене, поодинокi вологi хрипи, крепiтацiя. 

Попереднiй дiагноз: чума, первинно-легенева форма. Якi методи специфiчної дiагностики? 

A. Посiв на кров’яний агар 

B. Посiв не потрiбен 

C. Посiв на анаеробнi середовища 

D. Використання вiрусологiчного метода 

E. Шкiрно-алергiчна проба 

 

12. Хворого госпiталiзовано в iнфекцiйний стацiонар на 5-й день хвороби з макуло-

везикульозною висипкою на шкiрi обличчя, шиї i тулуба. Хворий зазначає, що на 5-й день на 

шкiрi з’явилися плямки, якi з часом перетворилися в щiльнi мiхурцi, окрiм цього з появою 

висипки покращилося самопочуття - знизилася температура тiла, зник бiль голови. При 

дослiдженi вмiсту везикул методом свiтлової мiкроскопiї виявлено великi клiтини з 

включеннями Гварнiєрi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Натуральна вiспа 

B. Оперiзувальний герпес 

C. Контагiозний молюск 

D. Сибiрка 

E. Ящур 

 


