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Тема 1. Екстрена допомога при раптовій зупинці серця та дихання. Гостра 

дихальна недостатність. 

1. У хворого з’явився рiзкий бiль у правiй половинi грудної клiтки, задуха, яка наростає. При 

оглядi - цiаноз губ, акроцiаноз, ЧД- 60/хв. При перкусiї грудної клiтки - справа тимпанiт, 

диханняне прослуховується. Яка необхiдна невiдкладна медична допомога? 

A. Пункцiя плевральної порожнини 

B. Оперативне втручання 

C. Введення серцевих препаратiв 

D. Введення знеболюючих препаратiв 

E. Транспортування хворого в лiкарню 

 

2. Вiйськовослужбовець отримав вогнепальне пораненнястегна з пошкодженням стегнової 

кiстки. На догоспiтальному етапi проведено знеболювання, зупинена кровотеча, кiнцiвка 

iммобiлiзована. Пiд час транспортуванняз’я вився бiль у груднiй клiтцi, задишка, тахiкардiя. Що 

стало причиною погiршеннястану пораненого? 

A. Жирова емболiя 

B. Тромбоемболiя гiлок легеневої артерiї 

C. Iнфаркт мiокарда 

D. Набряк легенiв 

E. Напад бронхiальної астми 

 

3. У пацiєнта з симптомами вiдсутностi кровообiгу на ЕКГ встановлена асистолiя. 

Першочерговим терапевтичним заходом має бути: 

A. Введення адреналiну 

B. Електрична дефiбриляцiя 

C. Введення лiдокаїну 

D. Введення хлориду кальцiю 

E. Введенняа тропiну 

 

4. В приймальне вiддiленняба тько доставив дитину 3,5 рокiв у термінальному станi: дитина без 

свiдомостi, шкiра блiдоцiанотична, м’язова гiпотонiя. Не дихає.  Тони серцяледве 

прослуховуються, тахiкардiя. Що iз перерахованого є невiдкладною i першочерговою дiєю? 

A. Вiдновлення прохiдностi дихальних шляхiв 

B. Дихальнi аналептики 

C. Штучне дихання "з рота в рот" та "з рота в рот i нiс" 

D. В/в введення4% розчину NaHCO3 

E. Введення адреналiну 0,1% - 0,01 мг/кг 

 

5. У хворого 44-х рокiв, що лiкується з приводу гострого абсцесу середньої частки правої легенi 

виник бiль у правiй половинi грудної клiтки, задишка, стан рiзко погiршився. Об’єктивно: ЧД- 

28/хв., цiаноз, асиметрiягрудної клiтки. Над правою легенею визначається притуплення 



перкуторного звуку в нижнiх вiддiлах та тимпанiт у верхнiх вiддiлах. Аускультативно: рiзко 

ослаблене везикулярне дихання. Яке найбiльш iмовiрне ускладнення виникло у хворого? 

A. Правобiчний тотальний пiопневмоторакс 

B. Правобiчний обмежений пiопневмоторакс 

C. Правобiчна емпiєма плеври 

D. Правобiчний ексудативний плеврит 

E. Правобiчний гемопневмоторакс 

 

6. Реанiмацiйна бригада швидкої медичної допомоги прибула на виклик до опіатного наркомана 

23-х рокiв. Об’єктивно: свiдомiсть вiдсутня, цiаноз, брадипное, брадикардiя. Що термiново 

показано хворому? 

A. Штучна вентиляцiя легень 

B. Оксигенотерапiя через маску 

C. Призначення налорфiну 

D. Форсований дiурез 

E. Iнфузiйна терапiя 

 

7. У хворого на фонi епiстатуса виникла зупинка диханнята кровообiгу. Родичi допомоги не 

надавали, бригада швидкої допомоги прибула через 25 хвилин. При оглядi хворого - диханнявiдс 

утнє, пульс на магiстральних судинах вiдсутнiй, зiницi широкi, шкiра сiрого кольору. Який 

дiагноз? 

A. Бiологiчна смерть 

B. Клiнiчна смерть 

C. Кома 

D. Декортикацiя 

E. Сопор 

 

8. Хворий 41-го року поступив зi скаргами на утруднене дихання, кашель, пiдвищення 

температури тiла до 37, 8oC, болi пiд час ковтання, слабкiсть. Вважає себе хворим впродовж 3-х 

днiв. Об’єктивно: iнфiльтрацiята гiперемiя слизової надгортанника, гортанi, вхiд у гортань 

частково звужений, диханнястенотичне. Яке захворювання викликало описану клiнiчну 

симптоматику? 

A. Набряк гортанi 

B. Гематома гортанi 

C. Пухлина гортанi 

D. Стороннє тiло гортанi 

E. Склерома гортанi 

  

9. Дiвчинка 4-х рокiв скаржитьсяна загальну слабкiсть, кашель. Вночi раптово пiдвищиласятем 

пература до 39, 8oC, хвора стала неспокiйною. Гавкаючий кашель, шумне свистяче дихання з 

втягуванням над- та пiдключичних западин, мiжреберних промiжкiв, шкiра блiда. Контактувала 

з хворими на ГРВI сестрами. Що необхiдно призначити дитинi в першу чергу? 

A. Преднiзолон, гарячi нiжнi ванни 

B. Дибазол, еуфiлiн 

C. Папаверин, вiтамiн С 

D. Антибiотики, димедрол 

E. Астмопент, дiазолiн 

 

10. До приймального вiддiленнядоставлений потерпiлий з опiком полум’ям IIIА-Б - IV ст. 

обличчя, шиї, передньої поверхнi грудної клiтки. Волоссяу нiздрях обгорiло, слизова губ та язик 

сiро-бiлого кольору. Голос хриплий, диханнячасте , поверхневе, 



"трубний кашель", що супроводжуєтьсявидiленням харкотиння з домiшками кiптяви. Пiд час 

транспортуванняу вiддiлення iнтенсивної терапiї почали наростати явищадихальної 

недостатностi. Яка невiдкладна допомога? 

A. Трахеостомiята ШВЛ 

B. Iнтубацiятрахеї та ШВЛ 

C. Введення бронхолiтикiв 

D. Введення дихальних аналептикiв 

E. Iнгаляцiя зволоженого кисню 

 

11. Чоловiка 40-ка рокiв доставлено до приймального вiддiлення. Вiдзначається запах алкоголю 

з рота, вiдкриванняочей та мовнi вiдповiдi вiдсутнi, нецiлеспрямований рух на бiль. Об’єктивно: 

диханнячасте (>40/хв), поверхневе, АТ- 90/40 мм рт.ст., Ps- 112/хв. Що треба зробити в першу 

чергу? 

A. Iнтубацiя трахеї 

B. Зондове промиванняш лунка 

C. Форсований дiурез 

D. Позанирковi методи детоксикацiї (гемодiалiз, гемосорбцiя) 

E. Внутрiшньовенно бемегрiд 

 

12. Хворий 37-ми рокiв раптово знепритомнiв, посинiв, з’явилися судоми. Пульс i артерiальний 

тиск не визначаються. Диханнявiдс утнє. Зiницi широкi. Тони серця не вислухуються. На ЕКГ: 

замiсть звичайних шлуночкових комплексiв фіксується велика кiлькiсть безладних, рiзної 

величини i форми хвиль, що реєструютьсяодна за одною, майже без iнтервалiв. Яку невiдкладну 

терапiю слiд призначити? 

A. Ургентна електрична дефiбриляцiя 

B. Введення строфантину 

C. Введення кордарону 

D. Введення преднiзолону 

E. Введенняа тропiну 

 

13. Вагiтна 25-ти рокiв у термiнi 32 тижнi страждає на мiастенiю. З’явились розлади дихання, 

тахiкардiя, психомоторне збудження, яке змiнюється в’ялiстю, парезом кишечнику та сфiнктерiв. 

Якi першочерговi засоби невiдкладної допомоги? 

A. Призначення прозерину 

B. Застосуванням мiорелаксантiв 

C. Штучна вентиляцiя легень 

D. Профiлактика гiпоксiї плоду 

E. Термiнове розродження 

 

14. Дитина народиласяв машинi швидкої допомоги на шляху до пологового будинку. У 

новонародженого вiдсутнє спонтанне диханняпiсляпоглажування шкiри уздовж хребта. Якi 

подальшi дiї? 

A. Почати штучну вентиляцiю легень 

B. Повторювати поглажування 

C. Поплескати по п’ятi 

D. Поплескати по сiдницях 

E. Дати кисень 

 

15. Жiнка 27-ми рокiв доставлена до приймального вiддiленняпiсля автокатастрофи. Виражена 

задишка (60/хв.), дихальнi шуми значно послабленi справа. Першим кроком в лiкуваннi повинно 

бути: 



A. Пункцiя правої плевральної порожнини 

B. Трахеостомiя 

C. Iнтубацiя трахеї 

D. Виконання перикардiоцентезу 

E. Iнфузiйна терапiя 

 

16. Вранцi мама знайшла 5-мiсячного хлопчика в лiжечку вже мертвим з трупними плямами, 

обличчям донизу. Перед цим дитина була здоровою. Яка найбiльш iмовiрна причина смертi 

дитини? 

A. Синдром раптової смертi 

B. Менiнгоенцефалiт 

C. Епiлептичний статус 

D. Аспiрацiяблювотним и масами 

E. Кардiогенний шок 

 

17. Пiд час дiагностичної ендоскопiї у хворого 45-ти рокiв виникла асистолiя, яка дiагностована 

електрокардiографiчно. З яких заходiв слiд негайно розпочати лiкування? 

A. Масаж серця, ШВЛ, адреналiн 

B. Дефiбриляцiя 

C. Введенняа тропiну 

D. Електрокардiостимуляцiя 

E. Iнфузiя гiдрокарбонату натрiю 

 

18. Вагiтна 40 тижнiв з бурхливою пологовою дiяльнiстю, клiнiчно вузьким тазом. Пiд час 

iндукцiї наркозу виникло блювання. Пiсля iнтубацiї проведена санацiя дихальних шляхiв та 

ротової порожнини. В подальшому розвинувся цiаноз, пiдвищився центральний венозний тиск, 

над легенями рiзнокалiбернi вологi хрипи, пiдвищеннятиску на вдиху. При контролi газiв кровi - 

значна гiпоксемiя. Яка причина цього стану? 

A. Синдром Мендельсона 

B. Емболiя навколоплiдними водами 

C. Набряк легенiв 

D. Ендотоксичний шок 

E. Iнфаркт мiокарда 

 

19. У хворого 37-ми рокiв, що вживав напередоднi копчену рибу власного виробництва, 

поступово розвинулись м’язова слабкiсть, неможливiсть читати газетний текст, на другий день – 

порушення ковтання . Об’єктивно: стан тяжкий, цiаноз шкiри, страбiзм, ЧД- 50/хв., Ps- 120/хв. 

Голос гугнявий, парез зiниць, метеоризм 2 ступеня. Випорожнення вiдсутнi 2 доби. Який 

лiкувальний захiд показаний у першу чергу? 

A. Штучна вентиляцiя легень 

B. Трахеостомiя 

C. Штучне дихання"рот у рот" 

D. Призначенняпрозерину 

E. Введеннядiуретикiв 

 

20. Чоловiк 39-ти рокiв пiд час бiйки отримав удар по шиї ребром долонi. Внаслiдок травми 

знепритомнiв, диханнярiзко утруднене, iз утрудненим вдихом, шкiра обличчята рук сiро-синього 

кольору. Що треба термiново зробити хворому? 

A. Конiкотомiя 

B. Трахеотомiя 

C. Iнтубацiятрахеї 



D. Трахеостомiя 

E. Iнтубацiя, трахеостомiя 

 

21. Хворий на варикозну хворобу нижнiх кiнцiвок 5 днiв знаходивсяу лiжку з приводу важкого 

грипу. При спробi встати раптом вiдчув запаморочення, виражену задишку, бiль у правiй 

половинi грудної клiтки, серцебиття, з’явилося харкотиння з домiшками кровi. Об’єктивно: 

цiаноз обличчя, здуття шийних вен, ЧСС- 120/хв, акцент 2 тону над легеневою артерiєю, АТ- 

90/60 мм рт.ст. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Тромбоемболiя легеневої артерiї 

B. Правобiчна пневмонiя 

C. Правобiчний спонтанний пневмоторакс 

D. Набряк легенiв 

E. Гостре порушенням озкового кровообiгу 

 

22. Чоловiковi близько 60-ти рокiв. Стрибав у воду з причалу. Стан після втоплення. На березi 

йому розпочинають серцево-легеневу реанiмацiю. Якi особливостi технiки реанiмацiї у даному 

випадку? 

A. Не виконують закиданняголови 

B. Не виконують виведеннянижньої щелепи 

C. Завжди виконують прийом Геймлiха 

D. Штучна вентиляцiя легень проводиться подвiйним дихальним об’ємом 

E. Непрямий масаж серця розпочинають ранiше, нiж штучну вентиляцiю легень 

 

23. Хлопчик 8-ми рокiв, катаючись на ковзанах на рiчцi, несподiвано провалився під лiд. Після 

вилучення з води: шкiра цiанотична, холодна, не дихає, Ps- 36/хв. Якi першочерговi заходи 

необхiдно провести? 

A. Штучне дихання 

B. Непрямий масаж серця 

C. Загальне зiгрiвання 

D. Транспортуваннядо лiкарнi 

E. Вливаннядо рота гарячого напою 

 

24. У хворого пiсляавтом обiльної аварiї з’явились скарги на рiзку задишку, кашель з кров’ю. 

Об’єктивно: шкiра блiда, цiанотична. Пiдшкiрна емфiзема в дiлянцi грудної клiтки, живота, шиї 

справа. Аускультативно: справа диханняне вислуховується. Ps-130/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст., Ht- 

0,25, Hb- 88 г/л. Якi першочерговi заходи лiкаряна догоспiтальному етапi? 

A. Активна аспірація повiтря справа 

B. Негайна штучна вентиляцiя легень 

C. Колоїди, еритроцитарна маса, кристалоїди 

D. Трансфузiяеритром аси вiдповiдно до групової i резусної належностi 

E. Дофамiн 2-5 мкг/кг/хв., iнфузiяколоїдних розчинiв 

 

25. Робiтник попав пiд дiю електричного струму декiлька хвилин тому. Втратив свiдомiсть. Мали 

мiсце судоми. Дія струму була припинена. Хворий лежить, дихання вiдсутнє, пульс не 

визначається, шкiра цiанотична, зiницi широкi, на свiтло не реагують. Яку першочергову 

допомогу слiд надати? 

A. Закритий масаж серцяi штучна вентиляцiя легень 

B. Введенняпротис удомних препаратiв 

C. Внутрiшньовенне введення реополiглюкiну 

D. Внутрiшньовенне введеннядихальних аналептикiв 

E. Внутрiшньовенно ввести атропiну сульфат 



 

26. У хворої 56-ти рокiв, яка знаходиться на лiкуваннi в терапевтичному вiддiленнi з приводу 

хронiчного бронхiту, раптово з’явився рiзкий бiль у лiвiй половинi грудної клiтки, задишка, бiль 

у дiлянцi серця, серцебиття, сухий надсадний кашель. Об’єктивно: виражений акроцiаноз, 

розширенням iжреберних промiжкiв та рiзке обмеження дихальної екскурсiї. Перкуторно - злiва 

тимпанiт. Аускультативно – рiзке ослабленнядихання . Яку невiдкладну допомогу слiд надати 

хворiй? 

A. Пункція плевральної порожнини 

B. Введення еуфiлiну 

C. Введення анальгетикiв 

D. Забезпечити доступ кисню 

E. Термiново транспортувати до вiддiлення торакальної хірургії 

 

 

Тема 2. Гострий коронарний синдром. Гостра серцева недостатність. 

1. Вночi у хворого з’явилися задуха, кашель з рясним харкотинням рожевого кольору. З анамнезу: 

страждає на гiпертонiчну хворобу, варикозне розширення вен обох кiнцiвок, 2 роки тому перенiс 

iнфаркт мiокарда. Об’єктивно: неспокiйний, положення ортопное, акроцiаноз, ЧДР- 40/хв. АТ- 

220/110 мм рт.ст. У легенях - рiзнокалiбернi середньо- i великопухирчастi хрипи. Який найбiльш 

iмовiрний дiагноз? 

A. Гостра лiвошлуночкова недостатнiсть 

B. Астматичний статус 

C. Тромбоемболiялегеневої артерiї 

D. Крупозна пневмонiя 

E. Легенева кровотеча 

 

2. Чоловiк 46-ти рокiв з iмплантованим електрокардiостимулятором пiд час ремонту настiльної 

лампи отримав легку травму електрострумом, пiсля чого вiн впродовж декiлькох хвилин був 

непритомний. Об’єктивно: цiаноз шкiри, АТ- 60/0 мм рт.ст., ЧСС- 25/хв. Найбiльш iмовiрною 

причиною неефективностi кровообiгу є: 

A. Атрiовентрикулярна блокада 

B. Електромеханiчна дисоцiацiя 

C. Травматичний шок 

D. Тромбоемболiялегеневої артерiї 

E. Iшемiчний iнсульт 

 

3. Хворий 7-ми рокiв лiкувавсяз приводу неревматичного кардиту серцевими глiкозидами. При 

обстеженнi: брадикардiя, шлуночкова екстрасистолiя, передсердно-шлуночкова блокада, 

миготлива аритмiя, знижений апетит, блювання, адинамiя, головний бiль, депресiя, порушення 

зору. Яке ускладнення у дитини? 

A. Iнтоксикацiя серцевими глiкозидами 

B. Кардiомiопатiя 

C. Гостра судинна недостатнiсть 

D. Кардiогений шок 

E. Синдром Морганiї-Адамса-Стокса 

 

4. У хворого 45-ти рокiв розвинувсягострий бiль за грудниною тривалiстю 15 хвилин. На ЕКГ: 

зубець Q I, aV L, V 4−V 6; елевацiя ST в I, V 4 − V 5. Який iз зазначених показникiв є основним 

для дiагностики захворюванняв першi 1-3 години? 

A. Вмiст тропонiну - Т 



B. Лiмфоцитопенiя 

C. Лейкоцитоз 

D. Пiдвищенняактивностi АлАТ, АсАТ 

E. Пiдвищення фiбриногену 

 

5. Хворий 51-го року доставлений у вiддiлення кардiореанiмацiї (iнтенсивної терапiї), 

скаржитьсяна тривалий пекучий загруднинний бiль, який виник 40 хвилин тому, задишку. 

Об’єктивно: в легенях - диханняз жорстким вiдтiнком, тони серця рiзко ослабленi, АТ- 110/70 мм 

рт.ст. На ЕКГ виявлено пiдйом сегменту ST на 5 мм над iзолiнiєю у вiдведеннях I, V 1−V 4 та 

депресiю сегмента ST у вiдведеннях III i aV F. Який препарат потрiбно застосувати у данiй 

ситуацiї? 

A. Альтеплаза 

B. Амiодарон 

C. Метопролол 

D. Добутамiн 

E. Нiтроглiцерин 

 

6. Жiнку 77-ми рокiв доставлено в лiкарню без свiдомостi. Неврологiчний статус: лiвобiчна 

параплегiя. Протромбiн за Квiком становить 108%. На КТ-сканах вiдзначається: у правiй пiвкулi 

головного мозку дiлянка з нерiвномiрним зниженням оптичної щiльностi. Який патологiчний 

стан розвинувся у пацiєнтки? 

A. Iшемiчний iнсульт 

B. Геморагiчний iнсульт 

C. Менiнгоенцефалiт 

D. Метастази у головний мозок 

E. Субарахноїдальний крововилив 

 

7. Хворий 48-ми рокiв доставлений в клiнiку через 3 години пiсля розвитку гострого iнфаркту 

мiокарда. Пiд час транспортування в машинi швидкої допомоги хворий декiлька разiв 

непритомнiв на 5-10 секунд. Цей стан супроводжувався судомами. Стан хворого тяжкий, в 

свiдомостi, адекватний. АТ- 80/50 мм рт.ст., ЧСС- 34/хв. На ЕКГ: повна AV -блокада, 

елевацiясегменту ST в II, III, aV F. Якi з невiдкладних заходiвпотрiбно проводити в стацiонарi в 

першу чергу? 

A. Проведення електрокардiостимуляцiї 

B. Призначення добутамiну 

C. Призначення сечогiнних препаратiв 

D. Призначення адреналiну 

E. Електроiмпульсна терапiя 

 

8. Хворий 70-ти рокiв поступив до кардiореанiмацiї в тяжкому станi. Об’єктивно: шкiра блiда, 

пульс ниткоподiбний 120/хв., АТ- 60/20 мм рт.ст. Дiагностовано вогнищевий iнфаркт мiокарда. 

Який провiдний синдром? 

A. Зниження скорочувальної функцiї мiокарда 

B. Гiповолемiчний 

C. Ендогенної iнтоксикацiї 

D. Системної запальної реакцiї 

E. Больовий 

 

 



Тема 3. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях 

серцевого ритму та гіпертонічному кризі. 

1. Хвора 50-ти рокiв поступила в клiнiку зi скаргами на напади сильного головного болю, 

запаморочення, вiдчуття пульсацiї в головi, пiтливiсть, м’язову слабкiсть. Пiд час нападу 

пiдвищується артерiальний тиск до 280/170 мм рт.ст. Напади тривають до 30 хвилин. Останнiм 

часом почастiшали. За даними УЗД – визначається об’єм не утворення правого наднирника. Який 

препарат найбiльш показаний хворiй? 

A. Aентоламiн в/в 

B. Пентамiн в/в 

C. Фуросемiд в/в 

D. Дибазол в/в 

E. Папаверин в/в 

 

2. Хвора 80-ти рокiв одержувала серцевi глiкозиди i дiуретики з приводу застiйної серцевої 

недостатностi. Перiодично напади фiбриляцiї шлуночкiв. Рiвень калiю - 2,5 ммоль/л. Яка 

безпосередня причина нападiв фiбриляцiї шлуночкiв? 

A. Гiпокалiємiя 

B. Фiбриляцiя передсердь 

C. Серцевi глiкозиди 

D. Напади Морганьї-Едемса-Стокса 

E. Дiуретики 

 

3. Хворий похилого вiку доставлений з приводу повної атрiо-вентрикулярної блокади. 

Пiсляпризначення лiкування (фуросемид, атропiну сульфат, нiтросорбiд, преднiзолон, 

мiлдронат) у хворого виникла гостра затримка сечi. Який препарат призвiв до даного 

ускладнення? 

A. Атропiну сульфат 

B. Фуросемiд 

C. Нiтросорбiд 

D. Преднiзолон 

E. Мiлдронат 

 

4. Хвору 23-х рокiв доставлено з вулицi в реанiмацiйне вiддiлення з нападами Морган’ї-Адамса-

Стокса. Об’єктивно: ЧСС- 36/хв., ЧД- 18/хв., АТ- 80/40 мм рт.ст. З анамнезу стало вiдомо, що 

приймає пропранолол в добовiй дозi 160 мг. Яка тактика ведення хворої? 

A. Негайна вiдмiна пропранололу, атропiн п/к 

B. Адреналiн в/в 

C. Дексаметазон в/в 

D. Плазмаферез 

E. Iнфузiйна терапiя 

 

5. Хлопчик 10-ти мiсяцiв бригадою швидкої допомоги доставлений у реанiмацiйне вiддiлення. 

Пiд час проведення серцево-легеневої реанiмацiї на електрокардiограмi реєструється 

шлуночкова брадикардiя. Якому iз наведених медикаментозних заходiв необхiдно надати 

перевагу? 

A. Внутрiшньовенне введенняа тропiну 0,01 мг/кг 

B. Електрична дефiбриляцiя серця 

C. Внутрiшньовенне введення4% NaHCO3 - 2 мг/кг 

D. Електрична дефiбриляцiя серця + введення адреналiну 

E. Внутрiшньовенне введення мезатону 



Тема 4. Гостра недостатність кровообігу. 

1. Хвора 74-х рокiв хворiє на цукровий дiабет другого типу, приймає манiнiл. Протягом двох 

тижнiв приймає по 2 таблетки гiпотiазиду. Об’єктивно: свiдомiсть сплутана, шкiрнi покриви сухi, 

теплi, тургор м’язiв знижений, температура тiла - 38oC, Ps-120/хв., АТ- 60/40 мм рт.ст., дихання 

поверхневе, язик сухий, запах ацетону вiдсутнiй. Глюкоза кровi - 34 ммоль/л, ацетон в сечi – 

слабко позитивний, Na+ сироватки – 162 ммоль/л, K+ - 3,0 ммоль/л. Який розчин показаний для 

застосування в першу чергу? 

A. Гiпотонiчний розчин NaCl 

B. Фiзiологiчний розчин NaCl 

C. 5% розчин глюкози 

D. Розчин Рiнгера 

E. Поляризуюча сумiш 

 

2. Постраждалий 42-х рокiв, виявлений на мiсцi ДТП, скаржитьсяна бiль у дiлянцi таза та правого 

стегна. Об’єктивно: загальмований, стогне, шкiра блiда, язик сухий. ЧДР- 28/хв. Праве стегно 

деформоване, набрякле, у верхнiй його третинi патологiчна рухливiсть, крепiтацiя кiсткових 

уламкiв. Великий крововилив, набряк та бiль пiд час пальпацiї в правих пахвиннiй, здухвиннiй 

та  сiдничнiй дiлянках. Ps- 112/хв, АТ- 80/45 мм рт.ст. Якому ступеню травматичного шоку 

вiдповiдає стан потерпiлого? 

A. II 

B. I 

C. IV 

D. III 

E. – 

 

3. Хвора 32-х рокiв перенесла крупозну пневмонiю. На даний час скаржитьсяна озноб, задишку 

в спокої, загальну слабкiсть, головний бiль, пiдвищення to до 39,5oC, пiтливiсть. Об’єктивно: 

змiщення назовнi лiвої межi серця, тони серця значно ослабленi, систолiчний шум на верхiвцi, 

АТ- 80/50 мм рт.ст. У кровi: лейк.-10, 5 · 109/л, е- 8%, ШЗЕ- 45 мм/год. У сечi: бiлок - 0,066 г/л, 

ер.- 15-20 у п/з, гiалiновi цилiндри - 4-5 в п/з. Яке ускладнення виникло у хворої? 

A. Iнфекцiйно-токсичний шок 

B. Кардiомiопатiя 

C. Тромбоемболiя легеневої артерiї 

D. Iнфаркт мiокарда 

E. Перикардит 

 

4. У вагiтної в 37 тижнiв вагiтностi виникла кровотеча iз статевих шляхiв, наступила втрата 

свiдомостi. Що потрiбно запiдозрити? 

A. Геморагiчний шок 

B. Септичний шок 

C. Центральне передлежання плаценти 

D. Вiдшарування плаценти 

E. Рак шийки матки 

 

5. До приймального вiддiлення доставлено чоловiка 30-ти рокiв пiсля втоплення у прiснiй водi, 

яке вiдбулося близько 40 хвилин тому i супроводжувалося клiнiчною смертю та успiшною 

реанiмацiєю. Чоловiк у свiдомостi, при аускультацiї у легенях вислуховуються хрипи над всiма 

легеневими полями. Основний напрямок подальшої терапiї: 

A. Дегiдратацiя 

B. Вiдновлення ОЦК 



C. Киснетерапiя 

D. Введення глюкокортикоїдiв 

E. Введення iнгiбiторiв протеолiзу 

 

6. Жiнцi 22-х рокiв, що оперована з приводу позаматкової вагiтностi, iз замісною метою в 

пiсляоперацiйному перiодi переливалася еритроцитарна маса. Пiд час проведення гемотрансфузiї 

в неї виникла рiзка слабкiсть, запаморочення, лихоманка, сильний бiль за грудниною та в 

поперековiй дiлянцi, одноразове блювання. Тахiкардiя до 110/хв. Артерiальний тиск знизився до 

80/60 мм рт.ст. Яке iмовiрне ускладнення має мiсце? 

A. Гемотрансфузiйний шок 

B. Анафiлактичний шок 

C. Гостра серцево-судинна недостатнiсть 

D. Гостра ниркова 

E. Цитратний шок 

 

7. Потерпiлого 33-х рокiв через 3 години пiсля землетрусу доставлено до клiнiки. Об’єктивно: 

вiдiрвана верхня права кiнцiвка, кукса пiд джгутом. АТ- 60/30 мм рт.ст., ЧСС- 140/хв. Який 

ступiнь шоку? 

A. III 

B. I 

C. II 

D. IV 

E. V 

 

8. Хворому 39-ти рокiв необхiдне переливання еритроцитарної маси. При визначеннi групової 

належностi кровi пацiєнта за системою еритроцитарних антигенiв АВ0 аглютинацiя 

спостерiгалась в краплях з сироватками 0 (I) та В (III). Кров якої групи потрiбно перелити 

пацiєнту? 

A. А (II) 

B. В (III) 

C. АВ (IV) 

D. 0 (I) 

E. - 

 

9. Дитина 5-ти рокiв скаржиться на лихоманку, пронос, блювання та запаморочення. У кровi: Нt- 

0,55, Na+- 118 ммоль/л, К+- 5,9 ммоль/л. Якi розлади водно-електролiтного балансу 

спостерiгаються? 

A. Гiпотонiчна дегiдратацiя, гiперкалiємiя 

B. Гiпотонiчна дегiдратацiя, гiпокалiємiя 

C. Iзотонiчна дегiдратацiя, гiперкалiємiя 

D. Гiперкалiємiя 

E. Розладiв водно-електролiтного балансу немає 

 

10. На 5-й день лiкування гепарином з приводу шкiрно-суглобової форми хвороби Шенляйн-

Геноха у хлопчика посилилась геморагiчна висипка, з’явились м’язовi гематоми, гемоптое, 

мелена. Активований парцiальний тромбопластиновий час - 4 хвилини. Який препарат доцiльно 

призначити хлопчику? 

A. Протамiну сульфат 

B. Строфантин 

C. Активоване вугiлля 

D. Глюконат кальцiю 

E. Натрiю гiдрокарбонат 



 

11. Хворий поступив у клiнiку у вкрай важкому станi: кiнцiвки холоднi, акроцiаноз, шкiра i 

слизовi сухi, темнi кола навколо очей, повторне блювання, живiт безболiсний, АТ- 40/0 мм рт.ст., 

багаторазовi водянистi випорожненнябез домiшок. Дiагноз: холера. Вкажiть ступiнь 

зневоднення: 

A. IV 

B. III 

C. I 

D. II 

E. V 

 

12. В iнфекцiйний стацiонар госпiталiзовано хворого 26-ти рокiв на 2-й день хвороби з 

пiдвищенням температури до 38oC, багаторазовим блюванням i частими водянистими 

випорожненнями. Маса тiла знижена на 6%. Який метод регiдратацiї показаний? 

A. Внутрiшньовенний крапельний 

B. Внутрiшньоартерiальний 

C. Оральна регiдратацiя 

D. Введеннярiдини ендогастрально 

E. Введеннярiдини пiдшкiрно крапельно 

 

13. Жiнцi 35-ти рокiв з приводу пневмонiї був призначений ампiцилiн. Через 30 хвилин пiсля 

внутрiшньом’язової iн’єкцiї препарату хвора вiдчула рiзку слабкiсть, свербiж шкiри обличчята 

рук, нудоту; з’явилися кашель, задишка, бiль у груднiй клiтцi. Об’єктивно: цiаноз, набряк повiк 

та обличчя з червоними висипаннями. Ps- 120/хв, АТ-70/20 мм рт.ст. Тони серця глухi, дихання 

часте, поверхневе, з рiзнокалiберними сухими хрипами. Варикозне розширення вен на правiй 

гомiлцi. Яка найбiльш iмовiрна причина раптового погiршення стану хворої? 

A. Анафiлактичний шок 

B. Набряк Квiнке 

C. Кропивниця 

D. Астматичний напад 

E. Тромбоемболiягiлок легеневої артерiї 

 

14. У чоловiка 28-ми рокiв на фонi бронхопневмонiї розвинулася кома. Об’єктивно: ЧСС- 122/хв, 

екстрасистолiя. АТ- 80/45 мм рт.ст. Шкiра суха, тургор знижений. Дихання глибоке , шумне, 

рiдке. Рiзкий запах ацетону. Печiнка +5 см. Глiкемiя- 32 ммоль/л; рН кровi - 7,0. Який розчин 

буде найбiльш ефективним для нормалiзацiї дихання? 

A. 4,2% розчин натрiю бiкарбонату 

B. 5% розчин глюкози 

C. 0,9% розчин натрiю хлориду 

D. 1% розчин калiю хлориду 

E. Реополiглюкiн 

 

15. Хворий 24-х рокiв захворiв гостро з пiдвищення  температури тiла до 39oC, сильного 

головного болю, слабкостi. Через 5 годин вiд початку захворювання, на кiнцiвках, тулубi, 

сiдницях з’явився геморагiчний висип, який швидко розповсюджувався у виглядi екхiмозiв iз 

некрозом у центрi. Хворий загальмований. Дихання везикулярне, ЧД- 40/хв. Тони серця 

приглушенi, Ps- 120/хв. АТ- 90/40 мм рт.ст. Олiгурiя. Про розвиток якого ускладнення слiд 

думати? 

A. Iнфекцiйно-токсичний шок 

B. Гiповолемiчний шок 

C. Геморагiчний шок 

D. Респiраторний дистрес-синдром 



E. Гостра ниркова недостатнiсть 

 

16. Дитина 15-ти рокiв у тяжкому станi  доставлена в клiнiку. При оглядi скаржиться на 

зростаючу слабкiсть, сухiсть у ротi, запаморочення, ниючий бiль у епiгастрiї. Об’єктивно: шкiра 

блiда, тонус м’язiв знижений, Ps- 120/хв., ниткоподiбний, значне напруження передньої черевної 

стiнки. АТ- 70/40 мм рт.ст. В блювотних масах кров. Що зумовило цей невiдкладний стан? 

A. Шлункова кровотеча 

B. Гостра надниркова недостатнiсть 

C. Гострий апендицит 

D. Кардiогений шок 

E. Гостре отруєння 

 

 

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) 

 

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 

 

 

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 

 

 

Тема 8. Організація невідкладної допомоги при аваріях та катастрофах. 

1. Пiд час бою солдата вiдкинуто вибухом на спину. Турбує задишка, бiль у грудях. Ps-120/хв., 

АТ- 100/70 мм рт.ст. ЧД- 14/хв. При оглядi по середньо-ключичнiй лiнiї справа, на рiвнi III ребра, 

рвана рана 2х4 см, з якої видiляється цiвкою яскраво-червона кров. Яку першу лiкарську 

допомогу слiд надати пораненому? 

A. Тампонада рани 

B. Невiдкладна торакотомiя 

C. Проведення гемостатичної терапiї 

D. Проведення ПХО рани 

E. Пальцеве притискання рани 



 

2. Медична рота 14 механiзованої бригади прибула в район населеного пункту для розгортання, 

з метою прийняття з поля бою поранених i хворих. Пiсля прибуття розгорнуто сортувально-

евакуацiйне та операцiйно-перев’язувальне вiддiлення. Якi вiддiлення необхiдно розгорнути в 

другу чергу? 

A. Госпiтальне, вiддiлення спецiальної обробки, пiдроздiли забезпечення 

B. Медичний пост, вiддiлення швидко  повернутих санiтарних втрат, аптека 

C. Сортувально-евакуацiйне вiддiлення, дезiнфекцiйне вiддiлення, вiддiлення анестезiологiї та 

реанiмацiї, iзолятори, аптека 

D. Вiддiлення анестезiологiї та реанiмацiї, вiддiлення спецiальної обробки, аптека 

E. Сортувальний пост, вiддiлення анестезiологiї та реанiмацiї, вiддiлення госпiталiзацiї 

та лiкування 

 

3. Постраждалий 40-ка рокiв отримав травму внаслiдок артилерiйського обстрiлу. Стан хворого 

задовiльний. Ps- 74/хв., АТ-120/80 мм рт.ст. В дiлянцi лiвої гомiлки припухлiсть м’яких тканин 

та деформацiя в середнiй третинi, рвано-забiйна рана довжиною до 5 см в середнiй третинi. В 

рану виступають кiстковi вiдламки. Яку першу медичну допомогу необхiдно надати в такому 

випадку? 

A. Знеболювання, асептична пов’язка, iммобiлiзацiя 

B. Первинна хiрургiчна обробка рани, iммобiлiзацiя 

C. Iммобiлiзацiя, транспортування в стацiонар 

D. Накладання гiпсової пов’язки 

E. Анестезiя мiсця перелому, асептична пов’язка 

 

4. До приймального вiддiлення вiйськового госпiталю доставлено вiйськовослужбовця з 

вогнепальним пораненням в дiлянку черевної порожнини. Шкiра блiда, АТ- 90/60 мм рт.ст., Ps- 

100/хв. Симптоми подразнення очеревини сумнiвнi. Яке дослiдження треба виконати для 

уточнення дiагнозу? 

A. УЗД органiв черевної порожнини 

B. Комп’ютерна томографiяорганiв черевної порожнини 

C. Лапаротомiя 

D. Оглядова рентгеноскопiя органiв черевної порожнини 

E. Фiброгастродуоденоскопiя 

 

5. До медичної роти доставлено постраждалого з тяжким вогнепальним пораненням нижньої 

третини правого стегна. Кiстка роздроблена. Магiстральнi судини пошкодженi. Кiнцiвка висить 

на клаптi м’яких тканин. До якого виду медичної допомоги вiдноситься проведення вiдсiкання 

кiнцiвки, яка висить на клаптi м’яких тканин? 

A. Першої лiкарської допомоги 

B. Квалiфiкованої медичної допомоги 

C. Спецiалiзованої медичної допомоги 

D. Долiкарської (фельдшерської) медичної допомоги 

E. Першої медичної допомоги 

 

6. Травмований мотоциклiст лежить на проїжджiй частинi дороги. Лiве стегно його деформоване 

в нижнiй третинi, через зовнiшню рану фонтанує кров. Де i який кровоспинний джгут необхiдно 

застосувати? 

A. Артерiальний джгут безпосередньо над раною стегна 

B. Артерiальний джгут в середнiй третинi стегна 

C. Артерiальний джгут в верхнiй третинi стегна 

D. Венозний джгут безпосередньо над раною 

E. Венозний джгут на верхню третину Гомiлки 



 

7. Потерпiлий був збитий автомашиною. У верхнiй третинi лiвого стегна рана 4х10 см, з якої 

виступає уламок кiстки, значна варусна деформацiя стегна. Виберiть оптимальний метод 

iммобiлiзацiї: 

A. Три драбинчастi шини 

B. Двi драбинчастi шини 

C. Шина Дiтерiхса 

D. Шина Томаса 

E. Шини Дiтерiхса та Крамера 

 

8. Чоловiк молодого вiку у непритомному станi був знайдений перехожим вночi на вулицi. При 

обстеженнi лiкарем швидкої медичної допомоги очевидних зовнішніх ушкоджень не 

визначається, кома II, анiзокорiя. Ps- 62/хв., АТ- 50/0 мм рт.ст. В яке вiддiлення треба як 

найшвидше госпiталiзувати хворого? 

A. Iнтенсивної терапiї 

B. Нейрохiрургiчне 

C. Токсикологiчне 

D. Терапевтичне 

E. Неврологiчне 

 

9. Грудна клiтка потерпiлої 38-ми рокiв була притиснута бортом вантажiвки до стiни. Скарги на 

загальну слабкiсть, задишку, бiль i вiдчуття тяжкостi в груднiй клiтцi на сторонi ураження. 

Об’єктивно: блiдiсть шкiри, тахiкардiя, пульс слабкого наповнення, артерiальний тиск знижений, 

симптоми недостатностi дихання. Вкажiть обсяг первинної лiкарської допомоги: 

A. Напiвсидяче положення, анальгетики, iнгаляцiя кисню 

B. Катетеризацiя центральної вени, iнфузiйна терапiя 

C. Серцевi глiкозиди, дихальнi аналептики 

D. Плевральна пункцiяу VII мiжребiр’ї 

E. Негайна госпiталiзацiя до травматологiчного вiддiлення 

 

10. Група рибалок-аматорiв iз 6 чоловiк пiд час зимового лову риби потрапила до води внаслiдок 

руйнування криги. Через 10-20 хвилин були витягнутi на берег та власним транспортом 

доставленi до лiкарнi. Якi методи вiдiгрiвання можна використати? 

A. Iнфузiя теплих розчинiв 

B. Обкладання грiлками 

C. Зiгрiвання в ваннi 

D. Алкоголь всередину 

E. Iнфрачервоне опромiнювання 

 

11. В медичну роту механiзованої бригади поступили з поля бою 10 легкопоранених, 15 

поранених середньої важкостi i 20 тяжкопоранених. Якими принципами та вимогами керується 

медичний персонал, який виконує сортування поранених в приймально-сортувальному 

вiддiленнi медичної роти? 

A. Єдина класифiкацiя хвороб i травм та єдинi вимоги до методики сортування 

B. За потребою розподiлу та по важкостi стану поранених 

C. За потребою мiсцянадання медичної допомоги пораненим 

D. За потребою якнайшвидшої евакуацiї поранених до наступного етапу медичної  

евакуацiї 

E. Сортування поранених за принципом "Пироговських рядiв" 

 



12. Дитина 6-ти рокiв захворiла 3 днi тому назад, коли вперше з’явилося жовтяничне забарвлення 

шкiри та слизових, потемнiшала сеча. У кровi пiдвищення рiвнiв трансамiназ, у 15 разiв, АлАТ 

бiльше нiж АсАТ, бiлiрубiну як прямого так i непрямого в 10 разiв вище верхньої межi норми. 

При оглядi дитина спить, пiсля пробудження важко вступає в контакт, пiсля припинення 

спiлкування засинає знову. Якою має бути тактика лiкаря сiльської лiкарської амбулаторiї? 

A. Дитина потребує негайного переведення до лiкарнi, де є реанiмацiйне вiддiлення 

B. Дитина потребує застосування гепатопротекторiв 

C. Дитина потребує негайного проведення екстракорпоральної детоксикацiї 

D. Дитина може продовжувати лiкуватися на рiвнi сiльської лiкарської амбулаторiї 

E. Дитина може бути виписана додому пiд нагляд дiльничного лiкаря 

 

13. На заводi розiрвалась ємнiсть з бiлим фосфором, в результатi чого 10 працiвникiв одержали 

опiки. Яку допомогу необхiдно надати постраждалим негайно? 

A. Промиванняопiкiв розчином мiдного купоросу 

B. Промиванняопiкiв водою 

C. Промиванняопiкiв спиртом 

D. Промиванняопiкiв кислотою 

E. Промиванняопiкiв фiзрозчином 

 

14. У постраждалого в ДТП лiкар швидкої допомоги виявив деформацiю та патологiчну 

рухливiсть у середнiй третинi правого стегна та його вкорочення. Пiсля проведення 

знеболювання проведена транспортна iммобiлiзацiя. Чим оптимально проводити транспортну 

iммобiлiзацiю при подiбних пошкодженнях? 

A. Шина Дiтерiхса 

B. Двi шини Крамера 

C. Пiдручнi засоби 

D. Гiпсова лонгета 

E. Укладанняна щит 

 

15. Дитина 11-ти рокiв грала у футбол та пiд час падiння отрим ала травму. Встановлено 

попереднiй дiагноз: закритий вивих правого передплiччя. Який обсяг допомоги повинен надати 

лiкар на мiсцi пригоди? 

A. Знеболювання, транспортна iммобiлiзацiя шиною 

B. Знеболювання, транспортна iммобiлiзацiя косинкою 

C. Косинкова пов’язка на праву верхню кiнцiвку 

D. Знеболювання, спроба вправлення вивиху 

E. Восьмиподiбна пов’язка на правий лiктьовий суглоб 

 

16. Пiшохiд 62-х рокiв пiд час ожеледицi послизнувся та впав на руку на бордюр тротуару. Є 

локалiзований бiль у дiлянцi верхньої третини лiвого передплiччя. Вiдмiчається тахiкардiя, 

пiдвищення артерiального тиску, припухлiсть, деформацiя, синець та крепiтацiяв дiлянцi 

верхньої третини лiвого передплiччя, рухи в кiнцiвцi неможливi. Можна думати про 

пошкодження верхньої третини лiвого передплiччя. Як ви будете транспортувати хворого? 

A. Наклавши шину Крамера вiд верхньої третини плеча до п’ястно-фалангових суглобiв 

B. Прибинтувавши праву верхню кiнцiвку до грудної клiтини та здорової кiнцiвки 

C. В напiвсидячому положеннi з палкою в лiктьових згинах 

D. Наклавши пов’язку Дезо з валиком в пахвовiй дiлянцi 

E. Наклавши шину Крамера з фiксацiєю плечового, лiктьового, променево-зап’ясткового 

суглобiв 

 



17. Чоловiк 49-ти рокiв потрапив у ДТП. Об’єктивно: стан важкий, мiжребернi промiжки 

згладженi, лiва половина грудної клiтки вiдстає при диханнi. Над лiвим легеневим полем 

тимпанiт. Аускультативно: дихання злiва не проводиться, ЧДР- 32/хв. Iншi пошкодження 

вiдсутнi. Як транспортувати потерпiлого? 

A. В напiвсидячому чи напiвлежачому положеннi 

B. В положеннi Волковича на щитi 

C. Грудна клiтина фiксується шинами Крамера до щита 

D. На лiвому боцi лежачи 

E. На правому боцi лежачи 

 

18. Хворий 56-ти рокiв при падiннi у вiдкритий каналiзацiйний люк дiстав закритий вивих 

правого плеча. Який вид транспортної iммобiлiзацiї слiд використати? 

A. Драбинчаста шина вiд променево-зап’ясткового суглоба до кута здорової лопатки 

B. Косинкова iммобiлiзацiя 

C. Iммобiлiзацiя пiдручним и засобами 

D. М’яка пов’язка Дезо i Вельпо 

E. Фiксацiя верхньої кiнцiвки до тулуба 

 

19. Очiкувана доза опромiнення населення, що мешкає на забрудненiй радiонуклiдами територiї, 

за перший рiк становить 500 мЗв. Яких заходiв захисту потребує це населення? 

A. За даних умов потрiбне переселення або евакуацiя населення 

B. Використовуються укриття та засоби захисту органiв дихання та шкiрного покриву 

C. Потрiбно провести йодну профiлактику 

D. Нiяку, тому що дози х-опромiнення не перевищують допустимi рiвнi 

E. Обмежити вживання забруднених радiонуклiдами харчових продуктiв та питної води 

 

20. Чоловiк 45-ти рокiв впав з висоти на правiй бiк. Лiкарем швидкої медичної допомоги 

дiагностовано перелом тазових кiсток. Як слiд транспортувати хворого до лiкарнi? 

A. На твердих ношах з валиком пiд колiнами 

B. На твердих ношах в положеннi на животi 

C. На м’яких ношах з валиком пiд колiнами 

D. Накласти шини Дiтерiхса на нижнi кiнцiвки 

E. На твердих ношах в положеннi на боку iз зiгнутими колiнами 

 

21. З мiсця ДТП доставлений чоловiк 40-ка рокiв iз вiдкритими переломами кісток гомiлки i 

великими, забрудненими землею та обривками одягу, рваними ранами нижнiх кiнцiвок. Про 

профiлактику яких iнфекцiйних ускладнень необхiдно думати в першу чергу? 

A. Профiлактика газової гангрени та правця 

B. Профiлактика аеробної iнфекцiї 

C. Профiлактика анаеробної iнфекцiї 

D. Профiлактика газової гангрени 

E. Профiлактика правця 

 

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 

 

 

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 

 



Тести до практичних занять  

лікарів-інтернів  

суміжного циклу «Медицина невідкладних станів» 

з бази Крок 3 

осінь 2015 р. 
 

Тема 1. Екстрена допомога при раптовій зупинці серця та дихання. Гостра 

дихальна недостатність. 

1. У пацiєнта з симптомами вiдсутностi кровообiгу на ЕКГ встановлена асистолiя. 

Першочерговим терапевтичним заходом має бути: 

A. Введення адреналiну 

B. Електрична дефiбриляцiя 

C. Введення лiдокаїну 

D. Введення хлориду кальцiю 

E. Введення атропiну 

 

2. Чоловiк 46-ти рокiв з iмплантованим електрокардiостимулятором пiд час ремонту настiльної 

лампи отримав легку травму електрострумом, пiсля чого вiн впродовж декiлькох хвилин був 

непритомний. Об’єктивно: цiаноз шкiри, АТ 60/0 мм рт.ст., ЧСС- 25/хв. Найбiльш iмовiрною 

причиною неефективностi кровообiгу є: 

A. Атрiовентрикулярна блокада 

B. Електромеханiчна дисоцiацiя 

C. Травматичний шок 

D. Тромбоемболiя легеневої артерiї 

E. Iшемiчний інсульт 

 

3. У хворого спостерiгаються болi в груднiй клiтцi, якi виникли пiсля травми, задишка, слабкiсть. 

Об’єктивно: тахiпное, вiдставання правої половини грудної клiтки в диханнi, розширенi венишиї. 

Прогресує дихальна недостатнiсть. Рентгенологiчно: вiдсутнiсть легеневого малюнка правої 

легенi, середостiння змiщене влiво, пiд час вдиху змiщується вправо. Купол дiафрагми змiщений 

донизу. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Напружений пневмоторакс 

B. Гемопневмоторакс 

C. Закритий пневмоторакс 

D. Емболiя легеневої артерiї 

E. Емфiзема середостiння 

 

4. У хворого 35-ти рокiв, що перебуває в стацiонарi з приводу правобiчного пневмотораксу, 

незважаючи на двохпозицiйне дренування плевральної порожнини з активною аспiрацiєю, 

легеня залишається колабованою впродовж  2-х дiб. Яке лiкування треба застосувати? 

A. Торакотомiя з ушиванням ушкодженної частини легенi 

B. Лобектомiя 

C. Сегментектомiя 

D. Додаткове дренування 

E. Роздування легенi дихальним аппаратом} 

 



5. Пацiєнт 54-х рокiв, що перебуває в стацiонарi з приводу гострого iнфаркту мiокарда, раптово 

знепритомнiв. В ходi огляду дiагностовано зупинку серцевої дiяльностi та дихання, розпочато 

легенево-серцеву реанiмацiю. На ЕКГ спостерiгається асистолiя. Далi необхiдно: 

A. Ввести внутрiшньосерцево адреналiн 

B. Дефiбриляцiя 

C. Ввести внутрiшньовенно лiдокаїн 

D. Ввести внутрiшньовенно новокаїнамiд 

E. Ввести внутрiшньовенно строфантин 

 

6. У чоловiка 30-ти рокiв пiд час їжi раптово розвинувся напад кашлю, ядухи, цiаноз шкiрних 

покривiв, втрата свiдомостi. Дiагностовано стороннє тiло в дихальних шляхах. Для його 

видалення насамперед може бути використаний наступний прийом: 

A. Удар в мiжлопаткову дiлянку 

B. Перкусiйний масаж 

C. Масаж дiлянки каротидного синуса 

D. Прекардiальний удар 

E. Трахеостомiя 

 

7. Дитинi 6-ти рокiв, оперованiй з приводу розлитого перитонiту, в процесi забезпечення 

анестезiологiчного засобу, проводиться штучна вентиляцiя легень у режимi помiрної 

гiпервентиляцiї. На яких цифрах необхiдно пiдтримувати рiвень pCO2 у КЛС-грамi? 

A. 30-35 мм рт.ст. 

B. 20-25 мм рт.ст. 

C. 35-40 мм рт.ст. 

D. 40-45 мм рт.ст. 

E. 50-55 мм рт.ст. 

 

8. Пiд час дiагностичної ендоскопiї у хворого 45-ти рокiв виникла асистолiя, яка дiагностована 

електрокардiографiчно. З яких заходiв слiд негайно розпочати лiкування? 

A. Масаж серця, ШВЛ, адреналiн 

B. Введення атропiну 

C. Електрокардiостимуляцiя 

D. Iнфузiя гiдрокарбонату натрію 

E. – 

 

9. У приймальному вiддiленнi постраждалому у ДТП проводили реанiмацiйнi заходи. Вiдновлено 

кровообiг. Самостiйне дихання вiдсутнє, свiдомiсть вiдсутня. До якого вiддiлення необхiдно 

перевести хворого? 

A. Вiддiлення реанiмацiї та iнтенсивної терапiї 

B. Травматологiчне 

C. Дiагностичне 

D. Терапевтичне 

E. Залишити на санпропускнику 

 

10. Селективнi α-адреномiметики недоцiльно застосовувати для поновлення серцевої дiяльностi 

внаслiдок: 

A. Нездатностi пiдвищувати дiастолiчний артерiальний тиск 

B. Значного пiдвищення потреби мiокарда у киснi 

C. Вiдсутностi позитивного ефекту намiокард 

D. Вираженостi аритмогенного ефекту 

E. Здатностi пiдвищувати систолiчний артерiальний тиск 



 

 

11. Дитина 15-ти рокiв доставлена непритомною до приймального вiддiлення бригадою швидкої 

допомоги у супроводi батькiв. Хворий потребує негайної допомоги i госпiталiзацiї у ВРIТ. Чи 

потрiбно лiкарю отримати згоду на медичне втручання? 

A. В даному випадку згода не потрiбна 

B. Лiкар зобов’язаний пояснити пацiєнтовi в доступнiй формi методи i об’єм 

медичного втручання 

C. Батьки мають право вибору методiв медичного втручання 

D. Медичне втручання особам вiд 15 до 18 рокiв проводиться за їх згодою 

E. Батьки можуть вiдмовитись вiд надання допомоги 

 

12. Пацiєнт пiд час ковтання цукерки захрипiв, схопився за шию, посинiв i через 3 хвилини 

знепритомнiв. Об’єктивно: свiдомiсть вiдсутня, обличчя i шия цiанотичнi, нерегулярнi та 

непродуктивнi рухи грудної клiтки. На сонних артерiях - слабка пульсацiя. При пальцевiй ревiзiї 

ротоглотки визначається округлее стороннє тiло, змiстити яке не вдається. Спроба змiстити його 

при перекиданнi пацiєнта через колiно - невдала. Якi подальшi дiї? 

A. Крiкотиреотомiя 

B. Верхня трахеотомiя 

C. Нижня трахеотомiя 

D. Пункцiя трахеї 

E.Транспортування до стацiонару 

 

13. Хлопчик 10-ти рокiв знайдений бiля трансформаторної будки непритомним, з поодинокими 

серцевими скороченнями, пульс на променевих артерiях не визначається. Якi невiдкладнi заходи 

необхiдно провести першочергово? 

A. Штучне дихання 

B. Закритий масаж серця 

C. Призначити кисень 

D. Внутрiшньосерцеве введення адреналiну 

E. Парентеральне поповнення ОЦК 

 

14. Хворий 40-ка рокiв скаржиться на iнтенсивнi болi в горлi при ковтаннi, виражену задишку, 

що посилюється у горизонтальному положеннi i супроводжується нападами задухи. При 

непрямiй ларингоскопiї виявлений абсцес надгортанника. Вiддiли гортанi розташованi нижче 

оглянути не вдається. Вiд трахеотомiї хворий категорично вiдмовився. На висотi чергового 

нападу задухи розвинулися цiаноз, судоми та наступила зупинка дихання. Яку першочергову 

допомогу слiд надати? 

A. Конiкотомiя 

B. Трахеотомiя 

C. Iнтубацiя трахеї 

D. Штучна вентиляцiя легенiв методом з роту в рот 

E. Ендоларингеальне розкриття абсцессу пiд контролем прямої ларингоскопiї 

 

15. Породiллi в пiсляпологовому перiодi для ушивання розриву промежини II ступеня дали 

внутрiшньовенний наркоз. Пiд час наркозу виникли аспірація шлункового вмiсту та зупинка 

дихання. Якi реанiмацiйнi заходи необхiдно виконати? 

A. Iнтубацiя, санацiя та лаваж трахеобронхiального дерева 

B. Конiкотомiя 

C. Непрямий та прямий масаж серця 

D. Пункцiя та катетеризацiя центральних вен 



E. Дезiнтоксикацiйна терапiя 

 

16. Пологи у 36 тижнiв. Вагiтнiсть перебiгала на тлi загрози переривання у 28 тижнiв, гострої 

респiраторної вiрусної iнфекцiї у 24 тижнi. Навколоплiднi води свiтлi. Новонароджена дiвчинка 

з масою 2400 г, довжиною 45 см. При народженнi самостiйне дихання вiдсутнє,м’язевий тонус 

значно знижений. Після проведення штучної вентиляцiї легенiв за допомогою маски та мiшка 

100% киснем впродовж 30 секунд самостiйне дихання не вiдновилося, частота серцевих 

скорочень складає 50/хв., зберiгається акроцiаноз. Яка подальша тактика лiкаря? 

A. Непрямий масаж серця 

B. Киснева допомога вiльним потоком 

C. Санацiя верхнiх дихальних шляхiв 

D. Введення адреналiну 

E. Корекцiя гiповолемiї 

 

17. Пацiєнт 50-ти рокiв, що перебуває у iнфарктному вiддiленнi з трансмуральним iнфарктом, 

раптово знепритомнiв.Об’єктивно: зупинка серцевої дiяльностi та дихання, електромеханiчна 

дисоцiацiя. Розпочато серцево-легеневу реанiмацiю. Якi наступнi дiї? 

A. Внутрiшньосерцеве введення адреналiну 

B. Дефiбриляцiя 

C. Внутрiшньовенне введення строфантину 

D. Внутрiшньовенне введення новокаїнамiду 

E. Внутрiшньовенне введення лiдокаїну 

 

18. У хворого пiд час операцiї на шлунку було ушкоджено селезiнкову артерiю, в результатi чого 

виникла масивна кровотеча, яка призвела до зупинки кровообiгу. Найдоцiльнiше проводити: 

A. Прямий масаж серця 

B. Введення гiдрокортизону 

C. Електрокардiостимуляцiю 

D. Непрямий масаж серця 

E. Абдомiнальну компресiю 

 

19. У хворого пiсля автомобiльної аварiї з’явилися скарги на рiзку задишку, кашель з кров’ю. 

Об’єктивно: шкiраблiда, цiанотична. Пiдшкiрна емфiзема в дiлянцi грудної клiтки, живота, шиї 

справа. Аускультативно: справа дихання не вислуховується. Ps- 130/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст., Ht- 

0,25, Hb- 88 г/л. Якi першо черговi заходи лiкаря на догоспiтальному етапi? 

A. Негайна штучна вентиляцiя легень 

B. Колоїди, еритроцитарна маса, кристалоїди 

C. Трансфузiя еритромаси вiдповiдно до групової i резусної належностi 

D. Дофамiн 2-5 мкг/кг/хв., iнфузiя колоїдних розчинiв 

 

20. Хлопчик у вiцi 6 мiсяцiв хворiє на тяжку форму кашлюка: число нападiв кашлю становить 25, 

напади тяжкi, тривалiстю до 10 хвилин, мають 6-8 репризiв, закiнчуються блюванням. Один з 

нападiв кашлю призвiв до апное. Якi невiдкладнi дiї? 

A. Штучне дихання (в ручному режимi) 

B. Седуксен в/м 

C. Лобелiн в/м 

D. Налагодити подачу кисню 

E. Преднiзолон в/м 

 

21. Хлопчик 10-ти мiсяцiв бригадою швидкої допомоги доставлений у реанiмацiйне вiддiлення. 

Пiд час проведення серцево-легеневої реанiмацiї на електрокардiограмi реєструється 



шлуночкова брадикардiя. Якому з наведених медикаментозних заходiв необхiдно надати 

перевагу? 

A. Внутрiшньовенне введення атропiну 0,01 мг/кг 

B. Електрична дефiбриляцiя серця 

C. Внутрiшньовенне введення 4% NaHCO3 - 2 мг/кг 

D. Електрична дефiбриляцiя серця + введення адреналiну 

E. Внутрiшньовенне введення мезатону 

  

22. Хворий 83-х рокiв надiйшов до приймально-дiагностичного вiддiлення з попереднiм 

дiагнозом: защемлена пупкова грижа. Пiд час обстеження раптово зблiд, втратив свiдомiсть. 

Дихання вiдсутнє. Пульсацiя на магiстральних артерiй припинилася 30 секунд тому. Зiницi 

розширенi, на свiтло не реагують. З чого треба розпочати реанiмацiйнi заходи? 

A. Закритий масаж серця 

B. Прекардiальний удар 

C. Штучне дихання 

D. Медикаментозна терапiя 

E. Електродефiбриляцiя 

 

23. У вагiтної з пiзнiм гестозом розвинувся напад судом. Що iз перерахованого є першочерговим 

пiд час надання долiкарської допомоги? 

A. Введення еуфiлiну 

B. Iнгаляцiйний наркоз 

C. Подача кисню 

D. Вимiрювання артерiального тиску 

E. - 

 

24. При проведеннi закритого масажу серця людини 76-ти рокiв, що знаходиться у станi клiнiчної 

смертi, необхiдно здiйснювати компресiї з частотою: 

A. Не менше 100 на 1 хвилину 

B. Не менше 60 на 1 хвилину 

C. Не менше 80 на 1 хвилину 

D. Не менше 40 на 1 хвилину 

E. Не менше 120 на 1 хвилину 

 

25. У хворого 70-ти рокiв, який страждає на хронiчну печiнкову недостатнiсть з явищами асциту, 

пiд час проведення лапароцентезу було евакуйовано близько 5 л рiдини з черевної порожнини. 

Раптово на тлi швидкого видалення рiдини та декомпресiї органiв грудної порожнини у хворого 

виникла зупинка серцевої дiяльностi (асистолiя). Яка лiкувальна тактика? 

A. Розпочати серцево-легеневу реанiмацiю та припинити виконання лапароцентезу 

B. Розпочати серцево-легеневу реанiмацiю та продовження виконання 

лапароцентезу 

C. Електрична дефiбриляцiя 

D. Розпочати введення атропiну 

E. Розпочати введення норадреналiну 

 

26. У примiщеннi аеропорту пiд час оформлення квиткiв пасажир 63-х рокiв раптово 

знепритомнiв, ознак кровообiгу та дихання не має. Оточуючими розпочато проведення 

реанiмацiйних заходiв згiдно стандарту BLS: закритий масаж серця та штучна вентиляцiя 

легень.Яким заходом потрiбно доповнити реанiмацiю? 

A. Використання автоматичного зовнiшнього дефiбрилятора 

B. Внутрiшньовенне введення 1,0 мл 0,1% розчину адреналiну 



C. Внутрiшньовенне введення 10 мл розчину амiодарону 

D. Проведення прекардiального удару 

E. Проведення iнтубацiї трахеї 

 

27. Хворий 83-х рокiв, що перебуває в палатi iнтенсивної терапiї з приводу загострення iшемiчної 

хвороби серця, раптом втратив свiдомiсть. Зафiксовано клiнiчну смерть. Вкажiть цiльовi 

значення сатурацiї киснем артерiальної кровi (SрO2) постраждалого пiсля повернення 

спонтанного кровообiгу: 

A.96-98% 

B. 100% 

C. 85% 

D. 86-90% 

E.91-93% 

 

28. До реанiмацiйної доставлена вагiтна жiнка. Травмована пiд час дорожньо-транспортної 

пригоди - дiагностовано забиття грудної клiтини та зупинка серця. З обмiнної карти вiдомо,що 

вагiтнiсть неускладнена, 28 тижнiв. В ходi огляду: травма живота, кров’янi видiлення з пiхви не 

виявленi. Яка тактика лiкаря? 

A. Термiновi реанiмацiйнi заходи на загальних принципах 

B. Термiнове розродження 

C. ТермiновеУЗД живота 

D. Початкова iнтубацiя трахеї 

E. Реанiмацiйнi заходи не проводяться до огляду гiнеколога 

 

 

Тема 2. Гострий коронарний синдром. Гостра серцева недостатність 

1. Вночi у хворого з’явилися задуха, кашель з рясним харкотинням рожевого кольору. З анамнезу: 

страждає на гiпертонiчну хворобу, варикозне розширення вен обох кiнцiвок, 2 роки тому перенiс 

iнфаркт мiокарда. Об’єктивно: неспокiйний, положення ортопное, акроцiаноз, ЧДР- 40/хв. АТ- 

220/110 мм рт.ст. У легенях - рiзнокалiбернi середньо- i великопухирчастi хрипи. Який найбiльш 

iмовiрний дiагноз? 

A. Гостра лiвошлуночкова недостатнiсть 

B. Астматичний статус 

C. Тромбоемболiя легеневої артерiї 

D. Крупозна пневмонiя 

E. Легенева кровотеча 

 

2. Хворий 51-го року доставлений до вiддiлення кардiореанiмацiї (iнтенсивної терапiї), 

скаржиться на тривалий пекучий загрудинний бiль, який виник 40 хвилин тому, задишку. 

Об’єктивно: в легенях - дихання з жорстким вiдтiнком, тони серця рiзко ослабленi, АТ- 110/70 

мм рт.ст. На ЕКГ виявлено пiдйом сегменту ST на 5 мм над iзолiнiєю у вiдведеннях I, V 1 − V 4 

та депресiю сегмента ST у вiдведеннях III i aVF. Який препарат потрiбно застосувати у данiй 

ситуацiї? 

A. Альтеплаза 

B. Амiодарон 

C. Метопролол 

D. Добутамiн 

E. Нiтроглiцерин 

 



3. Хвора 64-х рокiв перебуває на лiкуваннi в кардiологiчному вiддiленнi з приводу гiпертонiчної 

хвороби. На момент огляду АТ- 200/110 мм рт.ст., ЧСС-96/хв. Застосування якого препарату 

протипоказано в данiй ситуацiї? 

A. Добутамiн 

B. Клофелiн 

C. Каптоприл 

D. Рибоксин 

E. Фуросемiд 

 

 

Тема 3. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях 

серцевого ритму та гіпертонічному кризі. 

1. Хворий 31-го року з клiнiчною картиною геморагiчного шоку надiйшов до хiрургiчного 

вiддiлення. Причина кровотечi - виразка 12-палої кишки. На момент огляду ФГДС - кровотеча не 

продовжується. Обсяг крововтрати склав 38% ОЦК. Протягом 9-ти годин хворому перелито бiля 

1 л еритроцитарної маси (взята 19 дiб тому), яка сумiсна загрупою та резус-фактором та пiсля 

проведення бiологiчної проби. Пiсля цього у хворого виникли брадикардiя з аритмiчним 

компонентом, знизився артерiальний тиск. Через деякий час почала розвиватися фiбриляцiя 

шлуночкiв. Яке ускладнення виникло у хворого? 

A. Калiєва iнтоксикацiя 

B. Гемотрансфузiйний шок 

C. Алергiчна реакцiя 

D. Тромбоемболiя легеневої артерiї 

E. Цитратна iнтоксикацiя 

 

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

олiгоанурiї. У хворого спостерiгаються 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. Гiпокальцiємiя 

E. Ацидоз 

 

3. Хворий 66-ти рокiв скаржиться на серцебиття, бiль у серцi, слабкiсть. Симптоми з’явилися 

раптово, пiсля фiзичного навантаження. На ЕКГ: комплекси QRS поширенi до 0,12 секунд, зубець 

_перед шлуночковим комплексом вiдсутнiй, ЧСС- 200/хв. Який препарат є препаратом вибору в 

цьому випадку?  

A. Лiдокаїн 

B. Верапамiл 

C. Обзидан 

D. Дигоксин 

E. Хiнiдин 

 

4. У хворого, який перебуває в гiперглiкемiчнiй комi, через 4 години пiсля початку 

iнсулiнотерапiї раптово розвинулися тахiкардiя, м’язова гiпотонiя; АТ80/40 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 

 

 

Тема 4. Гостра недостатність кровообігу. 

1. У дитини 10-ти мiсяцiв, що постiйно вигодовувалася коров’ячим молоком, спостерiгається 

виражений систолiчний шум на верхiвцi серця та акроцiаноз. Сонографiчно вади серця не 

виявлено. У кровi: Hb- 38 г/л, КП- 0,7. Першочергова терапiя: 

A. Трансфузiя еритроцитарної маси 

B. Трансфузiя цiльної кровi 

C. Ентеральне введення препаратiв залiза 

D. Серцевi глiкозиди за швидкою схемою насичення 

E. Введення рекормону 

 

2. У дитини 10-ти рокiв зупинена артерiальна кровотеча (плечова артерiя) через 10 хвилин пiсля 

травми. При надходженнi АТ- 90/50 мм рт.ст., еритроцити - 2,5 · 1012/л, Hb- 60 г/л. Ранiше при 

переливаннi цiльної кровi була анафiлактоїдна реакцiя. Який препарат кровi найбiльш безпечний 

для корекцiї крововтрати? 

A. Вiдмитi еритроцити 

B. Цiльна кров 

C. Еритроцитарна маса 

D. Лейкоконцентрат 

E. Свiжозаморожена плазма 

 

3. До приймального вiддiлення доставлено чоловiка 30-ти рокiв, який пережив втоплення у 

прiснiй водi, що вiдбулося близько 40 хвилин тому i супроводжувалося клiнiчною смертю та 

успiшною реанiмацiєю. Чоловiк притомний, пiд час аускультацiї у легенях прослуховуються 

хрипи над всiма легеневими полями. Основний напрямок подальшої терапiї: 

A. Дегiдратацiя 

B. Вiдновлення ОЦК 

C. Киснетерапiя 

D. Введення глюкокортикоїдiв 

E. Введення iнгiбiторiв протеолiзу 

 

4. Хвора 54-х рокiв з мiомою матки й анемiєю (Hb- 52 г/л, Ht- 17%) скаржиться на головний бiль, 

слабкiсть, запаморочення. Лiкар призначив жiнцi трансфузiю одногрупних вiдмитих 

еритроцитiв. Яка основна мета гемотрансфузiї в цьому випадку? 

A. Замiсна 

B. Поживна 

C. Стимулювальна 

D. Детоксикацiйна 

E. Гемодинамiчна 

 

5. У породiллi 29-ти рокiв, з группою кровi А (II) Rh позитивною, через 40 хвилин пiсля 

трансфузiї еритроцитарної маси у зв’язку з пiсляпологовою кровотечею з’явилися симптоми 

пiсля трансфузiйного ускладнення: болi в поперековiй областi i дiлянцi серця, остуда, тахiкардiя, 

гiпотонiя, блiдiсть шкiри, гематурiя, гемолiз. Що, найiмовiрнiше, стало причиною такого 

ускладнення? 

A. Переливання кровi, несумiсної за АВ0-системою 

B. Трансфузiя недоброякiсної кровi 

C. Недооблiк протипоказань до гемотрансфузiї 



D. Недолiки в технiцi гемотрансфузiї 

E. Невiдповiднi показання до гемотрансфузiї 

 

6. Потерпiлого 33-х рокiв через 3 години пiсля землетрусу доставлено до клiнiки. Об’єктивно: 

вiдiрвана верхня права кiнцiвка, кукса пiд джгутом. АТ- 60/30 мм рт.ст., ЧСС- 140/хв. Який 

ступiнь шоку? 

A. III 

B. I 

C. II 

D. IV 

E. V 

 

7. У новонародженої дитини на третю добу життя з’явилися ознаки шлунковокишкової кровотечi 

(блювання з домiшками кровi, мелена), постгеморагiчної анемiї. З якого розчину слiд розпочати 

парентеральне лiкування геморагiчного синдрому у дитини? 

A. Свiжозаморожена плазма 

B. Глюкозо-сольовий розчин 

C. Реополiглюкiн 

D. Тромбоцитарна маса 

E. Амiнокапронова кислота 

 

8. У родiллi 25-ти рокiв iз вродженою вадою серця в I перiодi пологiв з’явився кашель, задишка, 

харкотиння, болi за грудиною, тахiкардiя. АТ- 90/60 мм рт.ст., to- 36,8o. Родiлля перебуває у 

вимушеному сидячому положеннi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Набряк легень 

B. Емболiя навколоплiдними водами 

C. Розрив матки 

D. Iнфаркт мiокарда 

E. Напад бронхiальної астми 

 

9. У хворого 52-х рокiв через 20 хвилин пiсля гемотрансфузiї одногрупної кровi з’явилися 

загальний дискомфорт,бiль в м’язах кiнцiвок, бiль у попереку, головний бiль, пiдвищення 

температури тiла до 37oC. Якi лiкарськi засоби необхiдно ввести в першу чергу? 

A. Внутрiшньовенне введення iзотонiчного розчину натрiю хлориду 

B. Антибiотики 

C. Сульфанiламiд 

D. Нестероїднi протизапальнi препарати 

E.Анальгiн 

 

10. У хворого 72-х рокiв раптово розвинулось блювання кров’ю з крововтратою до 1,0 л. 

Об’єктивно: АТ- 70/40 мм рт.ст., ЧСС- 112/хв. ЦВТ- 0. Якi iнфузiйнi середовища першочергово 

треба застосувати для лiкування? 

A. Кристалоїднi розчини 

B. Колоїднi розчини 

C. Розчини глюкози 

D. Жировi емульсiї 

E. Свiжозаморожена плазма 

 

11.  У вагiтної з термiном 38 тижнiв, що лежить на спинi, раптово з’явилося утруднене дихання, 

блiдiсть шкiрних покривiв, холодний липкий пiт, знизився АТ. Яка тактика надання невiдкладної 

допомоги? 

A. Вкласти пацiєнтку на лiвий бiк 



B. Почати iнфузiйну терапiю 

C. Ввести адреномiметики 

D. Ввести глюкокортикоїди 

E. Провести киснетерапiю 

 

12.  Пацiєнт 59-ти рокiв проходить курс реабiлiтацiйного лiкування пiсля перенесеного iнфаркту 

мiокарда. Гемодинамiчнi показники стабiльнi. Фракцiя викиду 50%. Якi засоби профiлактики 

раптової серцевої смертi потрiбно застосувати у даного пацiєнта? 

A. β-адреноблокатори, iАПФ, статини 

B. Амiодарон, α-адреноблокатори 

C. Хiрургiчна корекцiя 

D. Антагонiсти кальцiю, iАПФ, статини 

E. Дiуретики, iАПФ, статини 

 

13. Постраждалий 42-х рокiв, виявлений на мiсцi ДТП, скаржиться на бiль у дiлянцi таза та 

правого стегна. Об’єктивно: загальмований, стогне, шкiра блiда, язик сухий. ЧДР- 28/хв. Праве 

стегно деформоване, набрякле, у верхнiй його третинi патологiчна рухливiсть, крепiтацiя 

кiсткових уламкiв. Великий крововилив, набряк та бiль пiд час пальпацiї в правих пахвиннiй, 

здухвиннiй та сiдничнiй дiлянках. Ps- 112/хв., АТ- 80/45мм рт.ст. Якому ступеню травматичного 

шоку вiдповiдає стан потерпiлого? 

A. II 

B. I 

C. IV 

D. III 

E. – 

 

14. Хворого 28-ми рокiв в екстрено доставлено до операцiйної з приводу профузної шлунково-

кишкової кровотечi. Загальний стан тяжкий, свiдомiсть - оглушення, АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧСС-

110/хв., олiгурiя. Вкажiть об’єм крововтрати: 

A. 30-40% дефiциту ОЦК (>1750 мл) 

B. 15%дефiциту ОЦК (750-1250 мл) 

C. 20-25% дефiциту ОЦК (1250-1750 мл) 

D. >40% дефiциту ОЦК (>2000 мл) 

E. Крововтрати немає 

 

15. Хвора 46-ти рокiв скаржиться на пiдйом температури до 38oC, бiль за грудиною. В анамнезi 

апластична анемiя. 1,5 години тому була проведена трансфузiя еритроцитарної маси. Об’єктивно: 

ЧСС- 110/хв., ритм правильний, ЧДД- 21/хв., АТ- 160/80 мм рт.ст. Тони серця приглушенi, ритм 

правильний, акцент II тона над легеневою артерiєю. У кровi: лейк.- 9, 2 · 109/л, Нb- 67 г/л, 

ретикулоцити - 2%, ер.- 3, 7 · 1012/л,ШОЕ-57 мм/год. Яке найбiльш iмовiрне ускладнення? 

A. Гемотрансфузiйний шок 

B. Анафiлактичний шок 

C. Травматичний шок 

D. Ретикулоцитарний криз 

E. Гострий лейкоз 

 

16. У чоловiка 28-ми рокiв на тлi бронхопневмонiї розвинулася кома. Об’єктивно: ЧСС- 122/хв, 

екстрасистолiя.АТ- 80/45 мм рт.ст. Шкiра суха, тургор знижений. Дихання глибоке, шумне, рiдке. 

Рiзкий запах ацетону. Печiнка +5 см.Глiкемiя - 32 ммоль/л; рН кровi - 7,0.Який розчин буде 

найбiльш ефективним для нормалiзацiї дихання? 

A. 4,2% розчин натрiю бiкарбонату 

B. 5% розчин глюкози 



C. 0,9% розчин натрiю хлориду 

D. 1% розчин калiю хлориду 

E. Реополiглюкiн 

 

17. У дитини 2-х мiсяцiв протягом 12 годин було блювання 5 разiв, водянистi випорожнення 10 

разiв. Об’єктивно:стан важкий. Температура тiла - 38 o~Дитина млява, вiдмовляється вiд їжi та 

пиття. Шкiра суха, блiда, складки розправляються погано, знижений тургор м’яких тканин. 

Велике тiм’ячко запале. Вага до захворювання - 5 кг, зараз - 4,6 кг. Яке лабораторне дослiдження 

є найбiльш iнформативним для призначення адекватної регiдратацiйної терапiї з урахуванням 

типу дегiдратацiї? 

A. Визначення вмiсту електролiтiв у сироватцi кровi 

B. Визначення рiвня глюкози кровi 

C. Визначення рiвня загального бiлку кровi 

D. Визначення рiвня креатинiну кровi 

E. Визначення рiвня АлАТ,АсАТ 

 

 

Тема 5. Невідкладна допомога при комах та гострому порушенні 

мозкового кровообігу. 

1. У чоловiка 53-х рокiв, хворого на цукровий дiабет II типу, розвинулася кома. Глiкемiя  36 

ммоль/л, калiй 4,4 ммоль/л, натрiй - 160 ммоль/л, Рн кровi  7,24, стандартний бiкарбонат 20 

ммоль/л, зсув буферних основ 4 ммоль/л, сечовина - 16 ммоль/л. Який найбiльш iмовiрний 

дiагноз? 

A. Гiперосмолярна кома 

B. Дiабетичний кетоацидоз 

C. Гiперлактацидемiчна кома 

D. Гiпоглiкемiчна кома 

E. Гостра серцева недостатнiсть 

 

 2. Жiнка 32-х рокiв хворiє на цукровий дiабет тип 1 впродовж 20-ти рокiв. Пiд час роботи на 

городi знепритомнiла. Шкiра волога, високий тонус м’язiв, зiницi розширенi, запаху ацетону 

немає, Ps- 72/хв., АТ- 120/75 мм рт.ст. Який дiагноз найбiльш iмовiрний? 

A. Гiпоглiкемiчна кома 

B. Вегетативний криз 

C. Гiпертензивний криз 

D. Тепловийудар середньої важкостi 

E. Колапс 

 

3. Першовагiтна 25-ти рокiв з термiном гестацiї 26 тижнiв звернулася до лiкаря жiночої 

консультацiї зi скаргами на погiршення загального стану, спрагу, слабкiсть, блювання, 

сонливiсть, болi по всьому животу впродовж останнiх 8-ми дiб. Хворiє на цукровий дiабет.Запах 

ацетону з рота. Ps- 100/хв., АТ-100/60 мм рт.ст. Рiвень цукру в кровi -19,4 ммоль/л. Набряки 

нiжних кiнцiвок. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Кетонемiчна кома 

B. Прееклампсiя, тяжка форма 

C. Гiпоглiкемiчна кома 

D. Гiперосмолярна кома 

E. Гiперлактацидемiчна кома 

 

4. У спекотну погоду юнак 14-ти рокiв вiдпочивав на пляжi. Через 6 годин вдома поскаржився на 

загальну слабкiсть, головний бiль, запаморочення, нудоту та блювання. Об’єктивно: гiперемiя 



шкiри обличчя та голови, одутлiсть обличчя. Шкiрнi покриви вологi. ЧД- 19/хв., АТ- 125/80 мм 

рт.ст.,ЧСС=Рs=104/хв. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Сонячний удар 

B. Тепловийудар легкого ступеня 

C. Тепловийудар середнього ступеня 

D. Тепловийудар важкого ступеня 

E. Нейроциркуляторна дистонiя 

 

5. Хвора 60-ти рокiв доставлена до приймального вiддiлення непритомною, з гiпорефлексiєю, 

зниженим артерiальним тиском, брадикардiєю, брадипное. Рiк тому перенесла субтотальну 

резекцiю щитоподiбної залози. Замiсну терапiю не проходила. Для якого стану характернi 

наведенi ознаки? 

A. Мiкседематозна кома 

B. Тиреотоксичний криз 

C. iпопаратиреоїдизм 

D. Геморагiчний шок 

E. Отруєння невiдомою отрутою 

 

6. У потерпiлого 36-ти рокiв, що перенiс закриту черепно-мозкову травму, в процесi проведення 

ехо-енцефалоскопiї виявлено змiщення серединного еха на 5 мм. Про що це свiдчить? 

A. Наявнiсть пiдоболонкової гематоми 

B. Перелом основи черепа 

C. Травматичний субарахноїдальний крововилив 

D. Трiщина кiсток склепiння черепа 

E. Ехо-ЕС патологiї не виявила 

 

7. Хворий орiєнтується, трохи розплющує очi лише у вiдповiдь на прохання, у вiдповiдь на бiль 

виникають цiлеспрямованi захиснi дiї, при звертаннi дає правильнi, але сповiльненi вiдповiдi. Яка 

оцiнка глибини загальномозкових розладiв за шкалою Глазго? 

A. Оглушення 

B. Ясна свiдомiсть 

C. Сопор 

D. Кома 

E. Смерть мозку 

 

8. Жiнку 77-ми рокiв доставлено до лiкарнi непритомною. Неврологічний статус: лiвобiчна 

параплегiя. Протромбiн за Квiком становить 108%. На КТ- сканах вiдзначається: у правiй пiвкулi 

головного мозку дiлянка з нерiвномiрним зниженням оптичної щiльностi.Який патологiчний 

стан розвинувся у пацiєнтки? 

A. Iшемiчний iнсульт 

B. Геморагiчний iнсульт 

C. Менiнгоенцефалiт 

D. Метастази у головний мозок 

E. Субарахноїдальний крововилив 

 

9. Дiвчинка 14-ти рокiв доставлена долiкарнi непритомною. Хворiє на цукровий дiабет. Отримує 

вранцi 52ОД iнсулiну короткої дiї i 32 ОД пролонгованого. У 13:00 раптово знепритомнiла. Шкiра 

волога. Судоми м’язiв рук i нiг. Зiницi нормального розмiру. Ps- 86/хв., ритмiчний, АТ- 100/60 

мм рт.ст. З яких препаратiв слiд почати лiкування хворої? 

A. 40% розчин глюкози 

B.Iнсулiн тривалої дiї 

C. Iнсулiн короткої дiї 



D. 5% розчин глюкози 

E. Преднiзолон 

 

10. Чоловiк 23-х рокiв доставлений до приймального покою у коматозному станi. З анамнезу: 

тиждень тому впав i вдарився головою, пiсля чого з’явилися головний бiль, порушення сну, а 

через кiлька днiв - прогресуюче порушення свiдомостi. Дихання адекватне самостiйне, АТ- 

150/70 мм рт.ст., ЧСС- 60/хв. На Ехо-енцефалоскопiї - змiщення серединних структур мозку на 3 

мм вправо. Який дiагноз можна припустити? 

A. Субдуральна гематома 

B. Гостре порушення мозкового кровообiгу 

C. Абсцес мозку 

D. Менiнгоенцефалiт 

E. Забiй головного мозку 

 

11. У дитини 9-ти рокiв, яка хворiє на цукровий дiабет, на тлi кишкової iнфекцiї 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 

 

12. У дитини 4-тижневого вiку через 2 тижнi вiд початку захворювання, що проявляється 

блюванням "фонтаном", вираженою гiпотрофiєю i ексикозом, педiатр припустив вроджений 

пiлоростеноз. При надходженнi до дитячого вiддiлення стан вкрай важкий: риси обличчя 

загостренi, адинамiя, сильна спрага, анурiя, запах сечi з рота, сiрiстьшкiрних покривiв. У 

сироватцi кровi: натрiй - 135 ммоль/л, калiй - 3,7 ммоль/л. Коматозний стан якого характеру 

розвинувся у дитини? 

A.  Гiпохлоремiчна кома 

B. Азотемiчна кома 

C. Кетоацидотична кома 

D. Гiперосмолярна кома 

E. Гiпоглiкемiчна кома 

 

13. Дiвчинка 10 рокiв надiйшла до лiкарнi в сопорозному станi. Хворiє на цукровий дiабет. Пiсля 

введення iнсулiну не приймала їжу. Через 2,5 години стан дитини рiзко погiршився: з’явилися 

слабкiсть, сонливiсть, втрата свiдомостi, холодний пiт, гiпертонус, судоми. Визначте об’єм 

надання медичної допомоги: 

A. 40% розчину глюкози 20-50 мл 

B. 5% розчин глюкози 10 мл 

C. 10% розчин глюкози + 0,1% розчину адреналiну 

D. 5% розчин глюкози 15 мл 

E. 10% розчин глюкози 100 мл 

 

 

Тема 6. Невідкладна допомога при станах, що пов'язані з набряком 

головного мозку, гострим болем та психічними розладами. 

1. Хворий скаржиться на головний бiль, бiль у дiлянцi серця, нудоту, сухість у ротi, безсоння. 

Об’єктивно: обличчя гiперемоване, тремор язика та пальцiв рук, хода некоординована, 



пiдвищена пiтливiсть, настрiй рiзко знижений. Зловживає спиртними напоями, протягом 

останньої доби алкоголь не вживав. Визначте психопатологiчний синдром: 

A. Абстинентний 

B. Делiрiозний 

C. Аментивний 

D. Астенiчний 

E. Депресивний 

 

2. У дiвчини 19-ти рокiв пiсля зґвалтування виникли постiйна плаксивiсть, тривога, настрiй став 

пригнiченим, знизилася працездатнiсть, рухи загальмованi, з’явилися думки про недоцiльнiсть 

життя. Визначте психопатологiчний стан: 

A. Реактивна депресiя 

B. Тривожна депресiя 

C. Ендогенна депресiя 

D. Iнволюцiйна депресiя 

E. Судинна депресiя 

 

3. Хвора пiсля зґвалтування виконує багато хаотичних рухiв, кричить або виє, розiрвала на собi 

одяг, б’ється головою об стiни, розбила вiкно. Шкіра обличчя блiда, артерiальний тиск 

пiдвищений, тахiкардiя, виражена пiтливiсть. Не пам’ятає, що з нею сталося. Якi психотропнi 

засоби необхiдно призначити хворiй в першу чергу для надання невiдкладної допомоги? 

A. Транквiлiзатори 

B. Нейролептики 

C. Ноотропи 

D. Психостимулятори 

E. Антидепресанти 

 

4. У хлопчика 11-ти рокiв протягом 30-ти хвилин на тлi непритомностi спостерiгаються напади 

судом у виглядi тонiчного напруження м’язiв обличчя, розгиначiв кiнцiвок, яке змiнюється 

короткими посмикуваннями рiзних м’язових груп тулуба i кiнцiвок з вiдхиленням очних яблук 

вгору i в бiк. Який найбiльш iмовiрний попереднiй дiагноз? 

A. Генералiзований епiлептичний статус 

B. Епiлептичний синдром 

C. Епiлептична реакцiя 

D. Судомна реакцiя 

E. Судомний напад неуточненого генезу 

 

5. Дiвчинка 13-ти рокiв на прийомi у лiкаря була дуже знервована, хвилювалася, боялася 

вiдповiдати на запитання. Зненацька дiвчина зблiдла, поскаржилася на запаморочення, нудоту, 

на лобi та на верхнiй губi у неї з’явилися великі краплини поту, потiм вона "обм’якла" та впала 

на долiвку. Що треба зробити першочергово для виведення її зi стану зомлiння? 

A. Пiдняти нижнi кiнцiвки та забезпечити надходження свiжого повiтря до примiщення 

(вiдчинити вiкна та дверi) 

B. Негайно зiгрiти кiнцiвки хворої грiлками 

C. Негайно забезпечити венозний доступ i почати iнфузiю колоїдних розчинiв для 

пiдтримки ОЦК 

D. Забезпечити симпатомiметичну пiдтримку кровообiгу адреналiном 0,5 мкг/кг· хв   та допамiном 

2-4 мкг/кг· хв    

E. Негайно ввести внутрiшньовенно глюкокортикоїди (в дозi 5 мг/кг з розрахунку на 

преднiзолон) 

 



6. Жiнка 38-ми рокiв впродовж 23-х рокiв страждає на частi, серiйнi генералiзованi судомнi 

напади. Прогресує зниження пам’ятi, iнертнiсть мислення, гарячнiсть. 12 годин тому 

розпочалися генералiзованi тонiко-клонiчнi напади. Впродовж останнiх двох годин мiж нападами 

свiдомiсть не вiдновлюється. Який першочерговий захiд надання допомоги? 

A. Введення внутрiшньовенно дiазепаму 

B. Введення внутрiшньовенно натрiю оксибутирату 

C. Введення внутрiшньом’язово магнiю сульфату 

D. Введення в клiзмi хлоралгiдрату 

E. Введення внутрiшньом’язово гексеналу 

 

7. Вагiтна з термiном 32 тижнi страждає на мiастенiю. З’явилися розлади дихання, тахiкардiя, 

психомоторне збудження, яке чергується з млявiстю, апатiєю, парезом кишечнику та 

сфiнктерiв.Першочерговi заходи невiдкладної допомоги: 

A. Призначення прозерину 

B. Введення транквiлiзаторiв 

C. ШВЛ с застосуванням мiорелаксантiв курареподiбної дiї 

D. Профiлактика гiпоксiї плоду 

E.Термiноверозродження 

 

8. Пацiєнт надiйшов до приймального вiддiлення психлiкарнi. Зловживає алкоголем 15 рокiв, 

неодноразово лiкувався. Останнiй запiй тривав 2 мiсяцi. 3 днi не вживав алкоголю, став 

збудженим,вночi не спав. При оглядi: шкiрнi покриви вологi, гiперемiя обличчя, виражений 

тремор; озирається, пiд лiжком бачить щурiв та павукiв, намагається їх спiймати. 

Дезорiєнтований у мiсцi, часi. Лiкування має проводитися: 

A.У вiддiленнi iнтенсивної терапiї 

B. В умовах приймального покою 

C. В домашнiх умовах 

D. У терапевтичному вiддiленнi 

E. У неврологiчному вiддiленнi 

 

9. Хвора 28-ми рокiв, вагiтнiсть 30 тижнiв, перебувала вдома. Мала набряки гомiлок 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 розрiшення нападу 

E. Прееклампсiя 

 

10. У пацiєнта 25-ти рокiв, що страждає на епiлепсiю, розвиваються тонiко-клонiчнi напади, 

частота яких складає 20 нападiв за годину. Слiд кваліфікувати симптоматику як: 

A. Епiлептичний статус 

B. Серiя епiлептичних нападiв 

C. Частiшання нападiв 

D. Розвиток на тлi епiлепсiї енцефалiту 

E. Ускладнення епiлепсiї додатковою iнтоксикацiєю 

 

11. У дитини 10 мiсяцiв на тлi легкого перебiгу ГРВI з’явилися повторнi клонiчнi судоми. В ходi 

огляду виявлено затримку психомоторного розвитку, кранiотабес, деформацiю грудноїклiтки, 

потовщення метафiзiв трубчатих кiсток. Рiвень кальцiю кровi - 1,6 ммоль/л, iнтервал QT на ЕКГ 

подовжений - 0,33 сек. Даних про перинатальне ушкодження ЦНС немає. Спинномозкова рiдина 



iнтактна, витiкала пiд тиском. Вигодовування штучне, без овочевих страв. Про яке захворювання 

йдеться? 

A. Спазмофiлiя 

B. Менiнгiт 

C. Енцефалiтична реакцiя 

D. Енцефалiт 

E. Нейротоксикоз 

 

12. Дитина 11-ти рокiв грала у футбол та пiд час падiння отримала травму. Встановлено 

попереднiй дiагноз: закритий вивих правого передплiччя. Який обсяг допомоги повинен надати 

лiкар на мiсцi пригоди? 

A. Знеболювання, транспортна iммобiлiзацiя шиною 

B. Знеболювання, транспортна iммобiлiзацiя косинкою 

C. Косинкова пов’язка на праву верхню кiнцiвку 

D. Знеболювання, спроба вправлення вивиху 

E. Восьмиподiбна пов’язка на правий лiктьовий суглоб 

 

13. Лiкар швидкої допомоги, приїхавши на мiсце ДТП, дiагностував закритий перелом правого 

стегна в середнiй третинi. Яким повинен бути обсяг допомоги? 

A. Знеболення, iммобiлiзацiя шиною Дiтерiхса, iнфузiйна терапiя 

B. Iммобiлiзацiя трьома шинами Крамера до пахвинної дiлянки 

C. Iммобiлiзацiя трьома шинами Крамера до кульшового суглоба 

D. Знеболення введенням в мiсце перелому 1% р-ну новокаїну, iммобiлiзацiя 

шиною Дiтерiхса, внутрiшньовенне введення розчинiв 

E. Знеболення наркотичними препаратами, фiксацiя пошкодженої кiнцiвки до здорової 

 

14. Чоловiк 26-ти рокiв неадекватно себе поводив, звернувся до вiддiлку міліції з вимогами, щоб 

його передали до суду, оскiльки вiн вiдчуває себе винним за розповсюдження зла та насильства 

у свiтi. Спiвробiтникам мiлiцiї вдалося встановити особу чоловiка, зв’язатися з його родичами, 

якi повiдомили, що за останнi 5 рокiв хворий неодноразово лiкувався у психiатричних закладах. 

При оглядi збуджений, легко стає злобливим, пiдозрiлим. Стверджує, що голос всерединi голови 

говорить: "я заслуговую на смерть". Який тип психомоторного збудження у хворого? 

A. Галюцинаторно-параноїдне 

B. Депресивне 

C. Манiакальне 

D. Кататонiчне 

E. Психопатичне 

 

15. У хворого перiодично виникають напади клонiчних судом у лiвiй руцi, якi iнодi 

розповсюджуються на лiву половину обличчя. Напад триває 5 хвилин, пiсля чого спостерiгається 

слабкiсть у лiвiй руцi, яка поступово зникає впродовж 2-3 годин. Який варiант судомного 

синдрому наведено? 

A. Напад Джексонiвської епiлепсiї 

B. Напад скроневої епiлепсiї 

C. Генералiзований епiлептичний напад 

D. Напад Кожевнiковської епiлепсiї 

E. Малий епiлептичний напад 

 

16. Пацiєнт 42-х рокiв, оглянутий лiкарем-психiатром, перебуває в станi оглушення, що 

перiодично змiнюється тривогою, вiдчаєм, афективними спалахами, гiперактивнiстю. На 

запитання не реагує. Вiдомо, що стан виник через декiлька хвилин пiсля бойових дiй та триває 2 

години. Який iмовiрний дiагноз? 



A. Гостра реакцiя на стрес 

B. Конверсiйна реакцiя 

C. Iпохондричний невроз 

D. Параноїдна реакцiя 

E. Тривожна реакція 

 

 

Тема 7. Невідкладна допомога при гострих отруєннях та радіаційних 

ураженнях. Гостра печінкова та ниркова недостатність. 

1. Потерпiлий 69-ти рокiв доставлений з мiсця пожежi в станi важкого отруєння чадним газом. 

Який препарат необхiдно ввести в першу чергу? 

A. Цитохром С 

B. Гiдрокортiзон 

C. Бемегрiд 

D. Розчин строфантiну 

E. Цитiтон 

 

2. 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 ураження нервової системи 

C. Гастроiнтестинальний синдром 

D. Синдром iнфекцiйних ускладнень 

E. Геморагiчний синдром 

 

3. Жiнцi 28-ми рокiв виконано кесарiв розтин за показаннями слабкостi пологової дiяльностi. Пiд 

час операцiї крововтрата склала 1200 мл та була негайно вiдновлена переливанням 

еритроцитарної маси у кiлькостi 350 мл, плазми 800 мл, кристалоїдiв - 1500 мл. Пiсля операцiї 

виведена сеча у кiлькостi 150 мл бурого кольору. При лабораторному дослiдженнi у сечi 

кров’яний детрит. Яке виникло ускладнення? 

A. Переливання несумiсної кровi 

B. Ушкодження сечового мiхура 

C. Ушкодження сечоводу 

D. Ускладнень немає 

E. Характеризує початок розвитку ДВЗ синдрому 

 

4. 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 дихання респiратором "Амбу" 

D. Стимуляцiя дiурезу i компенсацiя плазмозамiнниками 

E. Гiпербарична оксигенацiя 

 

5. 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 

 

6. 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 з призначення: 

A. Баралгiн в/в 

B. Анальгiн в/м 

C. Спазмалгон перорально 

D. Морфiн в/в 

E. Уролесан перорально 

 

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

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

розвинулося 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 

 

8. До приймального вiддiлення лiкарнi звернувся постраждалий у станi легкого алкогольного 

сп’янiння зi скаргами на порушення зору, що виникли пiсля вживання спиртного. Найбiльш 

iмовiрний дiагноз: 

A. Отруєння метанолом 

B. Отруєння етиленглiколем 

C. Отруєння етанолом 

D. Гостре порушення мозкового кровообiгу 

E. Гострий напад глаукоми 

 

9. Хворий 50-ти рокiв пiсля аварiї на виробництвi був госпiталiзований зi скаргами на металевий 

присмак та печiння у 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} 

 

 10. До лiкарнi надiйшла дiвчинка 14-тирокiв, яка 2 години тому з суїцидальними намiрами 

випила 100 мл оцту. Дитина притомна, емоцiйно лабiльна. Скарги на бiль у ротi та епiгастрiї, 

спрагу, слинотечу. В ходi огляду - слизова оболонка рота гiперемована. Пальпаторно - 

напруження передньої черевної стiнки. Для надання допомоги необхiдно: 



A. Промити шлунок холодною кип’яченою водою через зонд 

B. Промити шлунок розчином содичерез зонд 

C. Викликати штучне блювання 

D. Промити шлунок розчином калiюперманганату 

E. Не промивати шлунок, ввести активоване вугiлля 

 

11. Пацiєнт 52-х рокiв перебуває на лiкуваннi у хiрургiчному вiддiленнi з приводу кровотечi з вен 

стравоходу. Внаслiдок проведеного консервативного лiкування кровотеча припинилась, але 

виникла сонливiсть, апатiя, вiдсутнiсть апетиту. Чим викликанi вказанi скарги? 

A. Прогресування печiнкової недостатностi 

B. Постгеморагiчна анемiя 

C. Побiчна дiя гемостатичної терапiї 

D. Геморагiчний шок 

E. Постгемотрансфузiйна реакцiя 

 

12. Чоловiка 40-ка рокiв доставлено до приймального вiддiлення. Вiдзначається запах алкоголю 

з рота, очi не розплющує, на запитання не вiдповiдає, нецiлеспрямований рух є реакцiєю на бiль. 

Об’єктивно: дихання часте (>40/хв.), поверхневе, АТ- 90/40 мм рт.ст., Ps- 112/хв. Що треба 

зробити в першу чергу? 

A. Iнтубацiя трахеї 

B. Зондове промивання шлунка 

C. Форсований дiурез 

D. Позанирковi методи детоксикацiї (гемодiалiз, гемосорбцiя) 

E. Внутрiшньовенно бемегрiд 

 

13. До хворого 35-ти рокiв викликано бригаду швидкої допомоги. Скарги на гострий нестерпний 

бiль у поперековiй i правiй пахвиннiй дiлянцi, статевих органах i правiй нозi, нудоту, блювання. 

При оглядi: хворий неспокiйний, живiт напружений. Незначна болючiсть в правiй здухвиннiй 

дiлянцi при глибокiй пальпацiї. Позитивний симптом Пастернацького справа. Дизурiя. Який 

найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Ниркова колiка 

B. Печiнкова колiка 

C. Кишкова колiка 

D. Гострий холецистит 

E. Гострий панкреатит 

 

14. Хворого 47-ми рокiв доставлено в токсикологiчне вiддiлення в тяжкому станi. Об’єктивно: 

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

прийняв 3 таблетки клофелiну з 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 

 

15. На 4-ту добу пiсля переливання несумiсної по групi кровi, у хворого різко зменшився дiурез, 

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

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

Яке захворювання i яку його стадiю можна припустити 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 

 

16. У дитини 12-ти рокiв з нервовоартритичним дiатезом пiсля вживання в їжу значної кiлькостi 

м’яса з кетчупом раптово виник гострий переймоподiбний бiль у животi та попереку, який 

iррадiює у статевi органи. При сечовипусканнi отримано каламутну сечу з домiшками кровi. 

Найбiльш iмовiрна причина гематурiї? 

A. Ниркова колька 

B. Гострий гломерулонефрит 

C. Геморагiчний цистит 

D. Нефритичний синдром 

E. Травматичне ушкодження сечовивiдних шляхiв 

 

17. Очiкувана доза опромiнення населення, що мешкає на забрудненiй радiонуклiдами територiї, 

за перший рiк становить 500 мЗв. Яких заходiв захисту потребує це населення? 

A. За даних умов потрiбне переселення або евакуацiя населення 

B. Використовуються укриття та засоби захисту органiв дихання та шкiрного покриву 

C. Потрiбно провести йодну профiлактику 

D. Нiяку, тому що дози х-опромiнення не перевищують допустимi рiвнi 

E. Обмежити вживання забруднених радiонуклiдами харчових продуктiв та питної води 

 

 18. Щiльнiсть забруднення ґрунту радiонуклiдами аварiйного викиду ядерного реактора складає: 

для цезiю-137 бiльше 15 Кi/км2, для стронцiю-90 бiльше 3 Кi/км2, для плутонiю-239 бiльше 0,1 

Кi/км2. Дози опромiнення населення перевищують 5 мЗв/рiк. До якої зони слiд вiднести таку 

територiю? 

A. Зона безумовного (обов’язкового) вiдселення 

B. Використовуються укриття та засоби захисту органiв дихання та шкiрного покрову 

C. Потрiбно провести йодну профiлактику 

D. За даних умов потрiбна профiлактична обробка населення та примiщень 

E. Дози х-опромiнення не перевищують дозволений рiвень 

 

 19. Солдат доставлений у непритомному станi до медичної роти з казарми. Зi слiв товаришiв по 

службi, приблизно за 6 годин до цього вiн прав обмундирування в закритому примiщеннi в 

розчинi технiчної рiдини. Об’єктивно: непритомний, однак реакцiя на больовi подразники 

збережена. Шкiра i видимi слизовi оболонки блiдi, у повiтрi, що видихається, солодкий запах. Ps- 

80/хв., ритмiчний, тони серця звучнi, АТ- 90/60 мм рт.ст., ЧДР- 18/хв., дихання везикулярне, 

живiт м’який, неболючий. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Iнгаляцiйне отруєнням хлорованими вуглеводнями 

B. Iнгаляцiйне отруєння тетраетилсвинцем важкого ступеня 

C. Отруєння ароматичними вуглеводнями середнього ступеня 

D. Отруєння етиленглiколем важкого ступеня 

E. Пероральне отруєння хлорованими вуглеводнями важкого ступеня 

 

20. Пiсля використання супротивником хiмiчної зброї у бiльшостi вiйськових спостерiгаються 

кашель, утруднення дихання, слинотеча, якi майже зникли пiсля виходу постраждалих з зони 

хiмiчного зараження. Через 6 годин у всiх отруєних з’явився рiзкий кашель з великою кiлькiстю 

пiнистого харкотиння, вислуховуються численнi вологi хрипи рiзного характеру. Яка бойова 

хiмiчна речовина була використана супротивником? 

A. Фосген 

B. Люїзит 

C. Зарiн 



D. Табун 

E. Адамсит 

 

21. До вiддiлення спецiальної обробки (ВСО) надходять постраждалi вiйськово службовцi iз 

вогнища отруєння СДОР.Кiлькiсть постраждалих достеменно невiдома, але включає в себе рiзнi 

категорiї за важкiстю ураження. Якi засоби iндивiдуального захисту зобов’язаний 

використовувати особистий склад ВСО? 

A. Протигаз, ЗЗК або Л-1 

B. Респiратор, фартух, гумовi рукавички,чоботи i нарукавники 

C. Протичумний костюм 

D. Респiратор Р2 

E. Використання засобiв iндивiдуального захисту у цих випадках не потрiбне 

 

22.  Хвора 29-ти рокiв, робiтниця хiмiчного пiдприємства, вiдчула металевий присмак у ротi, 

"клубок у горлi", задишку, нудоту, бiль у животi, блювання. Об’єктивно: сонлива, тремор пальцiв 

верхнiх кiнцiвок. Виразки язика, пiднебiння, значне слиновидiлення, мiдно - червоний колiр 

слизової оболонки ротової порожнини та глотки, тахiкардiя, кров’янистi випорожнення. Яка 

речовина зумовила отруєння? 

A. Ртуть 

B. Арсен 

C. Хлор 

D. Анiлiновi барвники 

E. Iндометацин 

 

23. У потерпiлих внаслiдок аварiї, що супроводжувалася витоком брому, спостерiгаються 

нежить, сльозотеча, вiдчуття стискання в грудях, носова кровотеча. Яка антидотна терапiя 

показана хворим? 

A. Натрiю гiпосульфiт 

B. Унiтiол 

C. Метиленовий синiй 

D. Атропiну сульфат 

E. Прозерин 

 

24. Хвора 24-х рокiв скаржиться на неможливiсть самостiйного сечовипускання, болiснi вiдчуття 

внизу живота. Сечовипускання не було бiльше 16 годин. Пiсля емоцiйного стресу (машина збила 

пiшохода) вiдчула сильний позив до сечовипускання, але не мала можливостi вiдвiдати туалет, 

пiсля чого не змогла мочитися. При оглядi: хвора неспокiйна, руками тримається за низ живота. 

В надлобковiй областi визначається симптом "кулi". Перкуторно сечовий мiхур на 10 см вище 

лона. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Гостра затримка сечi 

B. Гострий пiєлонефрит 

C. Гострий цистит 

D. Вагiтнiсть 

E. Гострий аднексит 

 

25. Пацiєнт 36-ти рокiв скаржиться на неможливiсть самостiйного сечовипускання при наявностi 

покликiв. 3 години тому - падiння в каналiзацiйний люк з забоєм промежини. Об’єктивно: 

видiлення кровi з зовнiшнього отвору сечiвника, помiрно виражена гематома промежини. 

Ознакiв переломiв немає. Яка подальша лiкувальна тактика? 

A. Пункцiйна цистостомiя 

B. Встановлення постiйного катетера 

C. Однократна катетеризацiя 



D. Стимуляцiя дiурезу 

E. Вiдкрите накладення цистостоми 

 

 

Тема 8. Організація невідкладної допомоги при аваріях та катастрофах. 

1. У пiдвальному примiщеннi знайдено хлопчика 6-ти рокiв. Права нижня кiнцiвка на рiвнi 

нижньої третини стегна придавлена металевими дверима. Нога холодна на дотик, блiда з 

синюшним вiдтiнком, щiльний набряк, тактильна та больова чутливiсть рiзко зниженi.Пульс на 

дистальних вiддiлах кiнцiвки вiдсутнiй. Нестерпнi iшемiчнi болi в м’язах правої ноги. Який з 

невiдкладних заходiв необхiдно надати першочергово? 

A. Накласти джгут вище мiсця стиснення кiнцiвки 

B. В/в крапельно реополiглюкiн 

C. В/м 0,1 % - 0,6 мл промедолу 

D. В/в крапельно 4% розчин гiдрокарбонату натрiю 

E. П/ш гепарин 100–150 од/кг м.т./добу 

 

2. У хворого пiсля важкої 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 

 

3. В медичну роту механiзованої бригади поступили з поля бою 10 легкопоранених, 15 поранених 

середньої важкостi i 20 тяжкопоранених. Якими принципами та вимогами керується медичний 

персонал, який виконує сортування поранених в приймально-сортувальному вiддiленнi медичної 

роти? 

A. Єдина класифiкацiя хвороб i травм та єдинi вимоги до методики сортування 

B. За потребою розподiлу та за тяжкiстю стану поранених 

C. За потребою мiсця надання медичної допомоги пораненим 

D. За потребою якнайшвидшої евакуацiї поранених до наступного етапу медичної евакуацiї 

E. Сортування поранених за принципом "Пироговських рядiв" 

 

4. Лiкар швидкої медичної допомоги прибув на мiсце пригоди та знайшов потерпiлого вiд 

електротравми у непритомному cтанi. Людина лежала горiлиць, бiля потерпiлого був 

електричний дрiт пiд напругою 2 кВ. Якими рухами найдоцiльнiше наближатися лiкарю до 

хворого? 

A. Стрибками на двох ногах 

B. Одразу пiдбiгти 

C. Великими кроками 

D. Плазуючи 

E. Чекати вимкнення електроструму 

 

5. У хворого 16-ти рокiв пiд час землетрусу було здавлено уламками залiзобетонної споруди 

обидвi нижнi кiнцiвки.Визволити нижнi кiнцiвки з-пiд уламкiв вдалося тiльки через 4 години. 

Розвиток якого патологiчного стану загрожує пiдлiтку? 

A. Гостра ниркова недостатнiсть 

B. Фiбринолiз 

C. Критична гiпокалiємiя 

D. Гiпоглiкемiя 



E. Критична гiпокальцiємiя 

 

6. Хворий 38-ми рокiв скаржиться на бiль у мiжлопатковiй дiлянцi, болісність рухiв тулубу. 

Травма була отримана внаслiдок ДТП, потерпiлий - пасажир, було пряме зiткнення автомобiлiв. 

Пiд час огляду - збiльшений кiфоз грудного вiддiлу хребта. Якою повинна бути транспортна 

iммобiлiзацiя хворого? 

A. На дерев’яному щiтi з м’яким валиком в поперековому та шийному вiддiлах хребта 

B. Комiр Шанса 

C. Шина Белера 

D. Сидячи 

E. На медичних ношах 

 

7. До медичної роти доставлено постраждалого з тяжким вогнепальним пораненням нижньої 

третини правого стегна. Кiстка роздроблена. Магiстральнi судини пошкодженi. Кiнцiвка висить 

на клаптi м’яких тканин. До якого виду медичної допомоги вiдноситься проведення вiдсiкання 

кiнцiвки, яка висить на клаптi м’яких тканин? 

A. Перша лiкарська допомога 

B. Квалiфiкована медична допомога 

C. Спецiалiзована медична допомога 

D. Долiкарська (фельдшерська) медична допомога 

E. Перша медична допомога 

 

8. Травмований мотоциклiст лежить на проїжджiй частинi дороги. Лiве стегно його деформоване 

в нижнiй третинi, через зовнiшню рану фонтанує кров. Де i який кровоспинний джгут необхiдно 

застосувати? 

A. Артерiальний джгут безпосередньо над раною стегна 

B. Артерiальний джгут в середнiй третинi стегна 

C. Артерiальний джгут в верхнiй третинi стегна 

D. Венозний джгут безпосередньо над раною 

E. Венозний джгут на верхню третину гомiлки 

 

9. Вантажник 36-ти рокiв був притиснутий бортом автомобiля до стiни у дiлянцi грудної клiтки. 

Скарги на загальну слабкiсть, задишку, бiль i вiдчуття важкостi в груднiй клiтцi з боку ураження. 

Об’єктивно: блiдiсть шкiри, тахiкардiя, пульс слабкого наповнення, артерiальний тиск знижений, 

симптоми недостатностi дихання. Вкажiть обсяг первинної лiкарської допомоги: 

A. Напiвсидяче положення, анальгетики,iнгаляцiя кисню 

B. Катетеризацiя центральної вени,iнфузiйна терапiя 

C. Серцевi глiкозиди, дихальнi аналептики 

D. Плевральна пункцiя у VII мiжребер’ї 

E. Негайна госпiталiзацiя до травматологiчного вiддiлення 

 

10. Пiшохiд 62-х рокiв пiд час ожеледицi послизнувся та впав на руку на бордюр тротуару. Є 

локалiзований бiль у дiлянцi верхньої третини лiвого передплiччя. Спостерiгаються тахiкардiя, 

пiдвищення артерiального тиску, припухлiсть, деформацiя, синець та крепiтацiя в дiлянцi 

верхньої третини лiвого передплiччя, рухи кiнцiвки неможливi. Можна припустити 

пошкодження верхньої третини лiвого передплiччя. Як ви будете транспортувати хворого? 

A. Наклавши шину Крамера вiд верхньої третини плеча до п’ястно-фалангових 

суглобiв 

B. Прибинтувавши праву верхню кiнцiвку до грудної клiтини та здорової кiнцiвки 

C. В напiвсидячому положеннi з палкою в лiктьових згинах 

D. Наклавши пов’язку Дезо з валиком в пахвовiй дiлянцi 

E. Наклавши шину Крамера з фiксацiєю плечового, лiктьового, променево- 



зап’ясткового суглобiв 

 

 11. Чоловiк 49-ти рокiв потрапив у ДТП. Об’єктивно: стан важкий, мiжребернi промiжки 

згладженi, лiва половина грудної клiтки вiдстає при диханнi. Над лiвим легеневим полем 

тимпанiт.Аускультативно: дихання злiва не проводиться, ЧДР- 32/хв. Iншi пошкодження 

вiдсутнi. Як транспортувати потерпiлого? 

A. В напiвсидячому чи напiвлежачому положеннi 

B. В положеннi Волковича на щитi 

C. Грудна клiтина фiксується шинами Крамера до щита 

D. На лiвому боцi лежачи 

E. На правому боцi лежачи 

 

12. Хворий 56-ти рокiв через падiння у вiдкритий каналiзацiйний люк дiстав закритий вивих 

правого плеча. Який вид транспортної iммобiлiзацiї слiд використати? 

A. Драбинчаста шина вiд променево зап’ясткового суглоба до кута здорової лопатки 

B. Косинкова iммобiлiзацiя 

C. Iммобiлiзацiя пiдручними засобами 

D. М’яка пов’язка Дезо i Вельпо 

E. Фiксацiя верхньої кiнцiвки до тулуба 

 

13. Рядовий поранений кулею у спину. Встановлено дiагноз: кульове слiпе поранення 

поперекового вiддiлу хребта з повним порушенням провiдностi спинного мозку. Вогнепальний 

перелом L III хребця. Гостра затримка сечi. Як потрiбно провести iммобiлiзацiю за вiдсутностi 

щита? 

A. У положеннi лежачи на животi на ношах 

B. У положеннi лежачи на спинi на ношах 

C. У положеннi лежачи на правому боцi на ношах 

D. У положеннi лежачи на лiвому боцi на ношах 

E. У положеннi сидячи 

 

14. Бригадою ШМД доставлено хвору 28-ми рокiв, яка отримала травму після падiння з 3-го 

поверху. Хвора притомна, здатна до контакту. Скарги на болi в спинi. ЧСС- 92/хв., АТ- 125/60 

мм рт.ст. Яку манiпуляцiю обов’язково треба провести? 

A. Накладання комiрця Шанца до виключення перелому шийного вiддiлу хребта 

B. Катетеризацiя периферичної вени 

C. Катетеризацiя сечового мiхура 

D. Плевральна пункцiя з обох бокiв 

E. Встановлення катетера Сванца-Ганса 

 

15. На хiмiчному пiдприємствi, у закритому цеху, стався вибух резервуара з азотною кислотою. 

17 потерпiлих працiвникiв термiново надiли протигази та були виведенi з зони ураження. Стан 

робiтникiв задовiльний. Якими мають бути подальшi тактичнi заходи у даному випадку? 

A. Часткова санiтарна обробка, евакуацiя до вiддiлення загального профiлю 

B. Повна санiтарна обробка, амбулаторне спостереження 

C. Госпiталiзацiя у вiддiлення загального профiлю без санiтарної обробки 

D. Повна санiтарна обробка, антидот перорально, евакуацiя до вiддiлення загального профiлю 

E. Повна санiтарна обробка, термiнова госпiталiзацiя у вiддiлення інтенсивної терапiї 

 

16. Пiд час спортивного змагання на стадiонi виникла бiйка мiж вболiвальниками. Постраждало 

бiльше нiж 50 осiб, якi отримали переважно поєднанi травми рiзного ступеня важкостi. Де 

надаватиметься перша долiкарська допомога постраждалим? 

A. На сортувальному майданчику на гральному полi або на площi перед стадiоном 



B. В машинi ШМД 

C. В приймальному вiддiленнi 

D. В закладi другого рiвня 

E. В закладi третього рiвня 

 

17. У вiддiленнi променевої терапiї має бути органiзовано контроль опромiнення робiтникiв, 

отриманого за час перебування в радiацiйно небезпечних зонах. За допомогою якого приладу 

здiйснюється такий контроль? 

A. Iндивiдуальний дозиметр 11 або Iндивiдуальний дозиметр 1 

B. Дихальний прилад ДП-5В 

C. Механiчний прилад хiмiчної розвiдки МПХР 

D. Механiчний прилад хiмiчної розвiдки МПХЛ 

E. Протирадiацiйний халат ПРХ-МВ 

 

18. До медичної роти 14 механiзованої бригади, що розгорнута в районi населеного пункту, з 

механiзованого та танкового батальйонiв надiйшло 68 поранених вiд вогнепальної зброї та 16 

хворих. Який вид медичної допомоги буде наданий пораненим та хворим в функцiональних 

пiдроздiлах медичної роти бригади? 

A. Перша лiкарська та невiдкладнi заходи квалiфiкованої медичної допомоги 

B. Перша медична допомога та перша лiкарська допомога 

C. Долiкарська та невiдкладнi заходи квалiфiкованої медичної допомоги 

D. Перша медична, долiкарська та перша лiкарська медична допомога 

E. Всi види медичної допомоги 

 

 19. Пiд час проведення бойових дiй, для органiзацiї надання медичної допомоги пораненим та 

хворим, медична служба повинна розгорнути певнi етапи медичної евакуацiї з фронту в тил. 

Медичною службою бригади розгорнуто МПБ та медичну роту бригади. Якi ще етапи повиннi 

бути розгорнутi для надання пораненим та хворим всiх видiв медичної допомоги? 

A. ВППГ, пересувна госпiтальна база,територiальна госпiтальна база 

B. Медичний пост роти, ВППГ, пересувна госпiтальна база 

C. МПБ,МПокремої вiйськової частини,територiальна госпiтальна база 

D. Медичний пост роти, пересувна госпiтальна база 

E. МП окремої вiйськової частини,ВППГ, медичний пост роти 

 

 20. Боєць був вiдкинутий вибуховою хвилею при розривi снаряда та знайдений через 2 години. 

Стан важкий. Визначається патологiчна рухливiсть та деформацiя в середнiй третинi правого 

плеча та верхнiй третинi правого стегна. Вкажiть iммобiлiзацiю при першiй лiкарськiй допомозi: 

A. Iммобiлiзацiя правого плеча драбинчастою шиною, правого стегна – шиною Дiтерiхса 

B. Iммобiлiзацiя кiнцiвок за допомогою пiдручних засобiв 

C. Iммобiлiзацiя стандартними гiпсовими пов’язками 

D. Iммобiлiзацiя положенням 

E. Iммобiлiзацiя еластичними бинтами 

 

 21. Боєць отримав поранення грудної клiтки, внаслiдок чого у нього розвинувся напружений 

пневмоторакс. Було надано допомогу у виглядi накладання оклюзiйної пов’язки та декомпресiї 

грудної клiтки. Боєць у свiдомостi, намагається сiсти, мотивуючи це тим, що так йому легше 

дихати. В якому положеннi слiд евакуювати пораненого? 

A. Положення сидячи (Фовлера) 

B. На пошкодженому боцi (бiк з введеним катетером) 

C. На здоровому боцi (бiк без введенного катетера) 

D. На спинi 

E. На животi 



 

 22. Потерпiлий 25-ти рокiв пiсля застосування хiмiчної зброї (iприту) скаржиться на слабкiсть, 

вiдчуття пiску в очах, сльозотечу, свiтлобоязнь. Загальмований, виражений набряк i гiперемiя 

повiк, блефароспазм, еритема обличчя. Дихання жорстке. Ps- 55/хв., ритмiчний.Тони серця 

ослабленi, АТ- 85/55 мм рт.ст. Який спосiб евакуацiї найбiльш доцiльний для постраждалого? 

A. В першу чергу в положеннi сидячи 

B. В другу чергу в положеннi лежачи 

C. В другу чергу в положеннi сидячи 

D. Своїм ходом 

E. Загальним транспортом 

 

23.  До медичної роти доставлено вiйськовослужбовця з вогнепальним пораненням лiвої гомiлки, 

переломом великогомiлкової кiстки та пошкодженням магiстральних судин. Загальний стан 

важкий. Свiдомiсть вiдсутня. Систолiчний АТ- 80 мм рт.ст., Ps- 190/хв., ниткоподiбний. Шкiра i 

видимi слизовi оболонки блiдi. Визначте сортувальну групу для пораненого: 

A. Тi, що потребують надання медичної допомоги на даному етапi медичної евакуацiї в першу 

чергу 

B. Небезпечнi для оточуючих 

C. Тi, що потребують надання медичної допомоги на даному етапi медичної евакуацiї в другу 

чергу 

D. Тi, що пiдлягають подальшiй евакуацiї без надання їм медичної допомоги 

E. Тi, що отримали ураження, несумiснi з життям, i потребують тiльки догляду (агонуючi) 

 

 24. До медичного пункту батальйону доставлено вiйськовослужбовця з осколковим пораненням 

тазу з пошкодженням уретри. Загальний стан важкий. Ps- 120/хв. Систолiчний АТ- 80 мм рт.ст. 

Шкiра та видимi слизовi оболонки блiдi. Опiрнiсть тазу порушена. Кровотеча i витiкання сечi з 

рани в момент сечовипускання. В якому положеннi необхiдно евакуювати пораненого на 

наступний етап медичної евакуацiї? 

A. Лежачи на щитi з валиком пiд колiнними ямками 

B. Лежачи 

C. Лежачи на спинi з пiднятим головним кiнцем носилок 

D. Лежачи на боцi 

E. Лежачи на щитi 

 

 25. Солдат пiсля несення нiчної караульної служби раптово втратив свiдомiсть i впав. При цьому 

у нього розвинулись тонiко-клонiчнi судоми. Яку невiдкладну допомогу слiд надати на мiсцi 

подiї? 

A. Забезпечити прохiднiсть дихальних шляхiв 

B. Проводити непрямий масаж серця 

C. Проводити штучну вентиляцiю легень 

D. Поплескати по обличчю, щоб привести до тями 

E. Зафiксувати потерпiлого 

 

 

Тема 9. Особливо небезпечні інфекції. 

1. 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 

 

2. У хворого 37-ми рокiв, що вживав напередоднi копчену рибу власного виробництва, поступово 

розвинулись м’язова слабкiсть, неможливiсть читати газетний текст, на другий день - порушення 

ковтання. Об’єктивно: стан тяжкий, цiаноз шкiри, страбiзм, ЧД- 50/хв., Ps-120/хв. Голос 

гугнявий, парез зiниць, метеоризм 2 ступеня. Випорожнення вiдсутнi 2 доби. Який лiкувальний 

захiд показаний у першу чергу? 

A. Штучна вентиляцiя легень 

B. Трахеостомiя 

C. Штучне дихання "рот у рот" 

D. Призначення прозерину 

E. Введення дiуретикiв 

 

3. У хлопчика 15-ти рокiв раптово пiдвищилася температура тiла до 39,5oC, виник бiль у горлi пiд 

час ковтання. На другу добу на обличчi, шиї, верхнiй частинi тулуба на тлi гiперемованої шкiри 

тулуба виник дрiбнокрапковий розеольозний висип з блiдим носо-губним трикутником. Який 

найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Скарлатина 

B. Кiр 

C. Краснуха 

D. Iнфекцiйний мононуклеоз 

E. Вiтряна вiспа 

 

4. Хворий 44-х рокiв звернувся до дiльничного лiкаря на 7-й день хвороби зi скаргами на 

пiдвищену температуру тiла, поганий сон, закреп. Початок хвороби поступовий. В ходi огляду: 

блiдiсть шкiрних покривiв, температура 38,2oC, ЧСС- 68/хв. Печiнка збiльшена. Якi методи 

дослiдження допоможуть пiдтвердити дiагноз? 

A. Гемокультура, реакцiя Вiдаля 

B. РМАЛ 

C. Полiмеразна ланцюгова реакцiя на вiруси гепатитiв 

D. Реакцiя Пауль-Буннеля 

E. Паразитоскопiчне дослiдження фекалiй 

 

5. 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 

 

6. Хворий, моряк закордонного плавання, звернувся зi скаргами на пiдвищення 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 

 

7. Хворий 8-ми рокiв протягом тижня скаржиться на головний бiль, втомлюванiсть. В анамнезi: 

бронхоаденiт у 4 роки. Стан погiршився, to- 37,8oC. Об’єктивно: дитина лежить на боцi з 

приведеними до тулуба ногами, голова закинута. Ригiднiсть м’язiв потилицi, симптом Кернiга. 

Лiквор прозорий, через 12 годин на поверхнi утворилася плiвка. Який найбiльш iмовiрний 

дiагноз? 

A. Туберкульозний менiнгiт 

B. Стрептококовий менiнгiт 

C. Туберкульозний енцефалiт 

D. Пневмококовий менiнгiт 

E. Менiнгококовий менiнгiт 

 

 8. Дитину 3-х рокiв каретою швидкої допомоги доставлено до стацiонару. На момент 

надходження температура тiла 38oC, двiчi блювання, скарги на болi в областi живота, сон 

порушений, вiдмовляється вiд їжi, випорожнення без особливостей. В ходi огляду у дитини 

спостерiгаються явища токсикозу, не контактна, ригiднiсть потиличних м’язiв.Який попереднiй 

дiагноз? 

A. Гострий менiнгiт 

B. Гострий апендицит 

C. Iнвагiнацiя кишечника 

D. Муковiсцидоз 

E. Глистна iнвазiя 

 

9. У дитини 8-ми рокiв пiдвищення температури до 39oC, нежить зi значними гнiйними 

видiленнями, вологий кашель,кон’юнктивiт з гнiйними видiленнями, свiтлобоязнь. На слизовiй 

оболонцi щiк бiлуватi дiлянки висiвкоподiбно злущеного епiтелiю. Який найбiльш iмовiрний 

дiагноз? 

A. Кiр 

B. Корова краснуха 

C. Скарлатина 

D. Висипний тиф 

E. Грип 

 

10. В хлопчика 3-х рокiв, хворого на кишкову iнфекцiю, при оглядi визначено значне зниження 

маси тiла, блiдiсть та мармуровiсть шкiри, сухiсть слизових оболонок та зниження тургору 

тканин,висока лихоманка, рiдке випорожнювання 10 разiв на добу, олiгурiя. Якi лiкувальнi 

заходи є невiдкладними? 

A. Негайний початок iнфузiйної терапiї 

B. Оральна регiдратацiя 

C. Парентеральне годування 

D. Дрiбне годування дитини 

E. Подальше спостереження стану дитини 

 

11. Хворий 29-ти рокiв захворiв гостро 18 годин тому: пiсля вживання заливної риби з’явилися 

нудота, повторне блювання, частi пiнистi рiдкi зеленуватi випорожнення, пiдвищення 

температури до 39o~Об’єктивно: стан важкий, блiдий, млявий, тургор шкiри рiзко знижений, 

сухiсть слизової оболонки рота, АТ- 80/40 мм рт.ст., пульс слабкого наповнення, Ps- 112/хв., 

живiт болючий в епiгастрiї, бiляпупковiй та iлеоцекальнiй дiлянках, зменшення видiлення сечi. 

Якi невiдкладнi терапевтичнi заходи? 

A. Внутрiшньовенне введення сольових розчинiв 

B. Внутрiшньовенне введення розчину глюкози 



C. Парентеральне введення антибiотикiв 

D. Внутрiшньовенне введення реополiглюкiну 

E. Введення глюкокортикостероїдiв 

 

12. На фонi гiпертермiї та сильного головного болю в дитини 5-ти рокiв виникли зоровi 

галюцинацiї жахливого змiсту, марення, дезорiєнтацiя. Шкiра гiперемована, з дрiбною висипкою, 

рожевого кольору. Шкiра носогубного трикутника блiда,ознаки напруження м’язiв потилицi, 

симптоми Кернiга, Брудзинського, пожвавлення рефлексiв без рiзницi мiж сторонами. Який 

дiагноз можна припустити? 

A. Коровий менiнгiт iз делiрiозним синдромом 

B. Делiрiозний синдром при отруєннi їжею 

C. Делiрiозний синдром при черепно мозковiй травмi 

D. Делiрiозний синдром при алергiчному захворюваннi 

E. Менiнгококовий менiнгiт з делiрiозним синдромом 

 

13. Санiтар 38-ми рокiв захворiв раптово 5 днiв тому: озноб, гарячка, сильний головний бiль, 

виражена слабкiсть,безсоння. Об’єктивно: температура 40,2o~Збуджений, гiперемiя 

обличчя,iн’єкцiя судин склер з крововиливами, рясний розеольозно-петехiальний висип на тiлi, 

тремор язика, тахiкардiя, гепатоспленомегалiя. Виявлено педикульоз. Яке дослiдження 

пiдтвердить дiагноз? 

A. РЗК i РА рикетсiй Провачека 

B. Реакцiя аглютинацiї Вiдаля 

C. Реакцiя Райта i Хеддльсона 

D. Посiв кровi на жовчний бульйон 

E. Мiкроскопiя товстої краплi кровi 

 

 14. До iнфекцiйного вiддiлення надiйшов хворий 20-ти рокiв з ознаками дегiдратацiї III ступеня. 

Спостерiгаються судоми, блювання фонтаном, рiзке зниження артерiального тиску, 

тахiкардiя,температура тiла - 35,5o~З якою швидкiстю треба проводити в/в iнфузiю для 

вiдновлення водно-електролiтного балансу? 

A. 100-120 мл/хв. 

B. 80-100 мл/хв. 

C. 50-80 мл/хв. 

D. 30-50 мл/хв. 

E. Швидкiсть не має значення 

 

 15. У хворого з тяжким перебiгом пневмонiї за клiнiко-епiдемiологiчними даними можна 

припустити легеневу форму сибiрки. Який з методiв профiлактики захворювання серед 

представникiв медичного персоналу, якi контактували з цим хворим, слiд вважати найбiльш 

ефективним? 

A. Екстрена антибiотикопрофiлактика 

B. Дератизацiя 

C. Дезiнсекцiя 

D. Методи поточної дезiнфекцiї 

E. Вакцинацiя 

 

16. Дiвчинку 5-ти рокiв на вулицi вкусила кiшка. В ходi огляду рани виявлено незначне 

пошкодження шкiрних покривiв. Першочерговi дiї лiкаря? 

A. Промити рану антисептиком, накласти пов’язку 

B. Промити рану стерильним iзотонiчним розчином 

C. Вакцинацiя проти сказу i правця 

D. Обробити рану розчином йоду 



E. Госпiталiзацiя 

 

17. До сiмейної амбулаторiї звернувся хворий 31-го року зi скаргами на блювання, пронос, t o
 - 

37, 8 o. Напередоднi їв сирi яйця. Попереднiй дiагноз: сальмонельоз. Мешкає в упорядженiй 

квартирi з родиною (дружина - кондитер, донька вiдвiдує дитячий садок, мати - пенсiонерка). Якi 

протиепiдемiчнi заходи слiд провести в осередку iнфекцiї? 

A. Госпiталiзацiя хворого, спостереження за контактними 7 дiб, бакдослiдження калу дружини i 

доньки 

B. Лiкування хворого на дому, спостереження за контактними 7 дiб, бакдослiдження калу 

дружини i доньки 

C. Госпiталiзацiя хворого, спостереження за контактними 7 дiб, бак дослідження калу всiх членiв 

родини 

D. Госпiталiзацiя хворого, спостереження за контактними 7 дiб 

E. Госпiталiзацiя хворого, спостереження за контактними 7 дiб, бак дослідження калу дружини 

 

18. До лiкаря загальної практики - сiмейної медицини - звернулася пацiєнтка, яку два днi тому, 

при спробi погодувати, вкусив собака. Пацiєнтка повiдомила, що собака належить сусiдовi, живе 

у вольєрi, розмiщеному на огородженому подвiр’ї. В регiонi не зареєстровано випадкiв сказу 

серед домашнiх тварин, однак були випадки захворювання на цю недугу лисиць. Визначте 

тактику лiкаря: 

A. Встановити ветеринарне спостереження за собакою впродовж 10 дiб 

B. Негайно ввести антирабiчний iмуноглобулiн 

C. Негайно обколоти рану антирабiчним iмуноглобулiном 

D. Дослiдити слину собаки на наявнiсть вiрусу сказу 

E. Встановити вакцинальний статус собаки 

 

19. У хворої 47-ми рокiв 3 днi тому з’явились помiрний бiль у горлi, кашель, захриплiсть голосу, 

температура - 37,8 oC, поступово наросла iнспiраторна задишка, кашель став 

афонiчним.Об’єктивно: стан важкий, неспокiйна,шкiра блiда з цiанотичним вiдтiнком. В актi 

дихання бере участь допомiжна мускулатура. На мигдаликах, з розповсюдженням на пiднебiннi 

дужки, нальоти сiрувато-бiлого кольору. Яку терапiю слiд призначити? 

A. ШВЛ, специфiчна сироватка, антибiотики 

B. Специфiчна сироватка, антибiотики 

C. Глюкокортикостероїди, антибiотики 

D. Селективнi β2-адреномiметики, специфiчна сироватка 

E. ГБО, специфiчна сироватка 

 

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

захворюваннями шкіри, анафілаксією та недостатністю ендокринних органів. 

1. Студент 24-х рокiв скаржиться на ядуху, гавкаючий кашель, свербіння шкiри пiсля прийому 

анальгiну В анамнезi - кропивниця. Об’єктивно: набряк обличчя. Дихання гучне. Мiжребернi 

промiжки втягуються на вдиху. Над легенями стридорозне дихання. АТ- 115/70 мм рт.ст. Який 

препарат необхiдно ввести хворому? 

A. Преднiзолон 

B. Кордiамiн 

C. Атровент 

D. Димедрол 

E. Морфiн 

 

2. Непритомну хвору 28-ми рокiв доставлено до лiкарнi машиною швидкої допомоги. 

Об’єктивно: запах ацетону у повiтрi, що видихається, шкiра суха, язик обкладений коричневим 



нальотом,сухий, тонус очних яблук знижений, дихання за типом Куссмауля. Цукор кровi - 25,2 

ммоль/л, ацетон сечi ++, осмолярнiсть кровi - 280 мосмоль/л. Якi невiдкладнi заходи потрiбно 

вжити? 

A. Проведення регiдратацiї, дробне введення iнсулiну 

B. Внутрiшньовенне струминне введення 40% розчину глюкози 

C. Внутрiшньовенне краплинне введення 5% розчину глюкози 

D. Внутрiшньом’язове введення 1% розчину глюкагону 

E. Внутрiшньовенне краплинне введення 2,5% розчину бiкарбонату натрiю 

 

3. Хлопчик 12-ти рокiв хворiє на атопiчну бронхiальну астму з важким перебiгом. Пiд час 

останнього нападу 4 iнгаляцiї сальбутамолу ефекту не дали. Пiдвищилися задишка, тахiкардiя, 

неспокiй.Шкiра блiда з цiанотичним вiдтiнком. У легенях рiзко ослаблене дихання, хрипине 

вислуховуються. Який з перерахованих заходiв є першочерговим? 

A. Внутрiшньовенне введення преднiзолону 

B. Внутрiшньовенне введення еуфiлiну 

C. Внутрiшньовенне введення амброксолу 

D. Внутрiшньовенне введення кларитромiцину 

E. Iнгаляцiя зволоженого кисню 

 

4. Хворий 38-ми рокiв, що страждає на нирковий туберкульоз, в непритомному станi привезений 

родичами до районної лiкарнi. Об’єктивно: кома 1. Гіпотрофія 2 ст. Шкiра та слизовi оболонки 

коричневого кольору з бронзовим полиском. На шкiрi спостерiгаються окремi осередки вiтилiго. 

АТ- 65/0 мм рт.ст., ЧСС-44/хв. Дiагностована гостра надниркова недостатнiсть. Який препарат 

треба ввести в першу чергу? 

A. Дексаметазон 

B. Реополiглюкiн 

C. Адреналiн 

D. Мезатон 

E. Новодрин 

 

5. У хворого 44-х рокiв скарги на загальну слабкiсть, гiпертермiю до 39oC, свербiння шкiри, 

висип, болiснiсть i припухлiсть суглобiв. Об’єктивно: АТ- 70/40 мм рт.ст., папульозно-

макульозний висип, генералiзоване збiльшення лiмфовузлiв, припухлiсть суглобiв, збiльшення 

селезiнки. 7 днiв тому у травмпунктi провели первинну хiрургiчну обробкурани стопи та ввели 

протиправцеву сироватку. Вкажiть причину розвитку даного стану: 

A. Сироваткова хвороба 

B. Анафiлактична реакцiя 

C. Сепсис 

D. Геморагiчний васкулiт 

E. Менiнгiт 

 

6. Хлопчик 6-ти рокiв скаржиться на загальну слабкiсть, генералі зоване свербiння та 

почервонiння шкiри, гостре пiдвищення температури тiла до 38o. З анамнезу: перший день 

хвороби. Протягом кiлькох годин після обробки невеликого садна iхтiоловоюмаззю з’явилися 

поширенi гiперемованi папульозно-уртикарнi висипання, що виступають над поверхнею шкiри в 

дiлянцi передплiччя, живота, стегон, гомiлок. Вкажiть найбiльш iмовiрний дiагноз: 

A. Генералiзована кропивниця 

B. Атопiчний дерматит - нейродермiт,перiод загострення 

C. Набряк Квiнке 

D. Алергiчний контактний дерматит 

E. Токсикодермiя 

 



7. Дитина 6-ти рокiв госпiталiзована до дитячого вiддiлення з бронхопневмонiєю. Страждає на 

атопiчний дерматит.Пiсля внутрiшньом’язового введення ампiцилiну з’явилися вiдчуття 

стиснення у грудях, запаморочення, рiзка блiдiсть, цiаноз, холодний пiт, прискоренешумне 

дихання. Який з перерахованих препаратiв слiд ввести в манiпуляцiйнiй негайно? 

A. Розчин адреналiну пiдшкiрно 

B. Розчин преднiзолону внутрiшньовенно 

C. Розчин еуфiлiну внутрiшньовенно 

D. Розчин строфантину внутрiшньовенно 

E. Розчин тавегiлу внутрiшньовенно 

 

8. У хворого з iнфекцiйним ендокардитом з ураженням аортального клапану виник iнтенсивний 

бiль у попереку, злiва та справа, який був дiагностований 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 

 

9. До лiкарнi бригадою ШМД доставлено жiнку 32-х рокiв. З анамнезу: протягом останнiх 2-х 

рокiв перебувала на диспансерному облiку з приводу аутоiмунної гемолiтичної анемiї. 

Об’єктивно:стан середньої важкостi, температура 37,3oC, шкiра лимонно-жовтого кольору, Ps- 

98/хв. АТ- 80/55 мм рт.ст., збiльшена селезiнка. У кровi: ер.- 2, 6 · 1012/л,Hb- 70 г/л, КП- 0,94, 

лейк.- 6,1 · 109/л, ШОЕ- 19 мм/год, непрямий бiлiрубiн 58 мкмоль/л. Що необхiдно призначити 

в першу чергу? 

A. Преднiзолон 

B. Ферум-лек 

C. Еритроцитарна маса 

D. Трансфузiя консервованої кровi 

E. Iнтерферон 

 

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

внутрiшньовенного введення контрастної речовини стан хворого різко 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 

 

11. На другу добу пiсля субтотальної резекцiї щитоподiбної залози з приводу дифузного 

токсичного зобу у хворої з’явилися тонiчнi судоми пальцiв ("рука акушера"), позитивнi симптоми 

Хвостека, Вейса, Труссо. Яке ускладнення операцiї виникло? 

A. Гiпопаратиреоз 

B. Анафiлактичний шок 

C. Тиреотоксичний криз 

D. Iнфаркт мiокарда 

E. Асфiксiя 

 



12. Лiкар невiдкладної допомоги оглядає хлопчика 10-ти рокiв, який скаржиться на нудоту, 

блювання, болi в животi.Об’єктивно: язик обкладений коричневим нальотом, рiзкий запах 

ацетону у повiтрi, що видихається, ознаки дегiдратацiї II ступеня, тахiкардiя, артерiальна 

гiпотонiя, зниження м’язового тонусу, глiкемiя 22 ммоль/л. Оберiть тактику ведення даного 

пацiєнта: 

A. Негайна госпiталiзацiя у вiддiлення iнтенсивної терапiї 

B. Госпiталiзацiя у педiатричний стацiонар 

C. Госпiталiзацiя в iнфекцiйну лiкарню 

D. Консультацiя дитячого хiрурга 

E. Динамiчне спостереження 

 



Тести до практичних занять  

лікарів-інтернів  

суміжного циклу «Медицина невідкладних станів» 

з бази Крок 3 

весна 2016 р. 

 

Тема 1. Екстрена допомога при раптовій зупинці серця та дихання. Гостра 

дихальна недостатність. 

1. У пацiєнта з симптомами вiдсутностi кровообiгу на ЕКГ встановлена асистолiя. 

Першочерговим терапевтичним заходом має бути: 

A. Введення адреналiну 

B. Електрична дефiбриляцiя 

C. Введення лiдокаїну 

D. Введення хлориду кальцiю 

E. Введення атропiну 

 

2. У хворого болi в груднiй клiтцi, якi виникли пiсля травми, задишка, слабкiсть. Об’єктивно: 

тахiпное, вiдставання правої половини грудної клiтки в диханнi, розширенi вени шиї. Прогресує 

дихальна недостатнiсть. Рентгенологiчно: вiдсутнiсть легеневого малюнка правої легенi, 

середостiння змiщене влiво, на вдиху змiщується вправо. Купол дiафрагми змiщений донизу. 

Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Напружений пневмоторакс 

B. Гемопневмоторакс 

C. Закритий пневмоторакс 

D. Емболiя легеневої артерiї 

E. Емфiзема середостiння 

 

3. Черговий лiкар мiської лiкарнi був викликаний у палату до пацiєнта, що раптово втратив 

свiдомiсть. При оглядi в першу чергу необхiдно:  

A. Пальпувати пульс на соннiй артерiї, вiзуально оцiнити дихання, провести аускультацiю 

серцевої дiяльностi 

B. Вимiрити АТ 

C. Реєстрацiя ЕКГ 

D. Оглянути зiницi пацiєнта 

E. Визначити рiвень глюкози в кровi 

 

4. Пiд час дiагностичної ендоскопiї у хворого 45-ти рокiв виникла асистолiя, яка дiагностована 

електрокардiографiчно. З яких заходiв слiд негайно розпочати лiкування? 

A. Масаж серця, ШВЛ, адреналiн 

B. Дефiбриляцiя 

C. Введення атропiну 

D. Електрокардiостимуляцiя 

E. Iнфузiя гiдрокарбонату натрiю 

 

5. Селективнi α-адреномiметики недоцiльно застосовувати для поновлення серцевої дiяльностi 

внаслiдок:  

A. Нездатностi пiдвищувати дiастолiчний артерiальний тиск 

B. Значного пiдвищення потреби мiокарда у киснi 

C. Вiдсутностi позитивного ефекту на мiокард 



D. Вираженого аритмогенного ефекту 

E. Здатностi пiдвищувати систолiчний артерiальний тиск 

 

6. Вагiтна 40-ка рокiв страждає на персистуючу бронхiальну астму, легкого перебiгу. Хворiє на 

бронхiальну астму з 7-ми рокiв. Вагiтнiсть VI, передують 4 пологи, госпiталiзована до палати 

патологiї вагiтних. Виник важкий напад бронхiальної астми (тахiпное бiльше 30/хв., ЧСС бiльше 

120/хв., рiзниця систолiчного АТна вдосi i видосi бiльше 18 мм рт.ст.). Iнгаляцiї сальбутамолу 

неефективнi протягом 6-ти годин. Яка тактика лiкаря? 

A. Внутрiшньовенно ввести преднiзолон 60 мг - 90 мг, повторюючи введення по 30 мг кожнi 3-4 

години до полiпшення стану 

B. Внутрiшньовенно ввести платифiлiн, повторюючи кожнi 3-4 години до полiпшення стану 

C. Внутрiшньовенно крапельно антибiотики широкого спектру дiї 

D. Внутрiшньовенно крапельно розчин анаприлiну кожнi 3-4 години до полiпшення стану 

E. Внутрiшньовенно галоперидол, седативнi препарати 

 

7. У молодого чоловiка пiд час акту дефекацiї при натужуваннi раптово виник гострий бiль у лiвiй 

половинi грудної клiтки, задишка, запаморочення. Легеневий анамнез вiдсутнiй. Доставлений в 

стацiонар через 2 години. Блiдий, адинамiчний, задишка бiльше 35 за хвилину. Ps- 110/хв., АТ- 

90/60 мм рт.ст. Лабораторнi данi: гематокрит 26%. Дихання злiва не проводиться, перкуторно - 

вкорочення перкуторного звуку. Рентгенологiчно: масивне затемнення з горизонтальним рiвнем. 

При пункцiї отримано бiльше нiж 500 мл кровi. Кров продовжує поступати. Який найбiльш 

iмовiрний дiагноз? 

A. Спонтанний гемоторакс 

B. Гострий iнфаркт мiокарда 

C. Пневмоторакс 

D. Напад стенокардiї 

E. Гострий ексудативний плеврит 

 

8. Пацiєнт пiд час ковтання цукерки захрипiв, схопився за шию, посинiв i через 3 хвилини 

знепритомнiв. Об’єктивно: свiдомiсть вiдсутня, обличчя i шия цiанотичнi, нерегулярнi та 

непродуктивнi рухи грудної клiтки. На сонних артерiях - слабка пульсацiя. При пальцевiй ревiзiї 

ротоглотки визначається округле стороннє тiло, змiстити яке не вдається. Спроба змiстити його 

при перекиданнi пацiєнта через колiно - невдала. Якi подальшi дiї? 

A. Крiкотиреотомiя 

B. Верхня трахеотомiя 

C. Нижня трахеотомiя 

D. Пункцiя трахеї 

E. Транспортування до стацiонару 

 

9. На мiсцi пригоди один реанiматолог розпочинає реанiмацiйнi заходи. Яке спiввiдношення 

частоти непрямого масажу серця до частоти штучного дихання необхiдно обрати в даному 

випадку? 

A. 30:2 

B. 7:1 

C. 5:1 

D. 10:2 

E. 4:1 

 

10. Хворий 40-ка рокiв скаржиться на iнтенсивнi болi в горлi при ковтаннi, виражену задишку, 

що посилюється у горизонтальному положеннi i супроводжується нападами задухи. При 

непрямiй ларингоскопiї виявлений абсцес надгортанника. Вiддiли гортанi розташованi нижче 

оглянути не вдається. Вiд трахеотомiї хворий категорично вiдмовився. На висотi чергового 



нападу задухи розвинулися цiаноз, судоми та наступила зупинка дихання. Яку першочергову 

допомогу слiд надати? 

A. Конiкотомiя 

B. Трахеотомiя 

C. Iнтубацiя трахеї 

D. Штучна вентиляцiя легенiв методом з роту в рот 

E. Ендоларингеальне розкриття абсцесу пiд контролем прямої ларингоскопiї 

 

11. Пiд час застiлля один з молодих людей, не проковтнувши їжу, почав розповiдати iсторiю та 

раптово поперхнувся. Втратив здатнiсть говорити, спроба вiдкашлятися ефекту не надала, 

з’явилося наростаюче утруднення подиху, цiаноз. Постраждалий в свiдомостi. Який 

рекомендований обсяг допомоги? 

A. Нанести удари по спинi та здiйснити компресiю живота 

B. Провести компресiю грудної клiтки 

C. Вiдкрити рота та здiйснити спробу видалити стороннє тiло 

D. Запрокинути голову, вiдкрити рота, висунути нижню щелепу 

E. Пiдручними засобами виконати термiнову трахеостомiю 

 

12. Новонароджений в станi апное з цiанозом. Пiсля вiдновлення прохідності дихальних шляхiв 

та проведення стимуляцiї i вентиляцiї пiд позитивним тиском протягом 30 секунд самостiйне 

дихання не з’явилося. На 60 секундi ЧСС становить 45/хв. Подальшi лiкувальнi дiї? 

A. Розпочати непрямий масаж серця та продовжувати вентиляцiю пiд позитивним тиском 

B. Подальше спостереження за станом 

C. Продовжувати вентиляцiю пiд позитивним тиском 

D. Розпочати непрямий масаж серця 

E. Розпочати введення адреналiну 

 

13. Хлопчик 8-ми рокiв, катаючись на ковзанах на рiчцi, несподiвано провалився пiд лiд. Пiсля 

вилучення з води: шкiра цiанотична, холодна, не дихає, Ps- 36/хв. Якi першочерговi заходи 

необхiдно провести? 

A. Штучне дихання 

B. Непрямий масаж серця 

C. Загальне зiгрiвання 

D. Транспортування до лiкарнi 

E. Вливання до рота гарячого напою 

 

14. Хворому 22-х рокiв з полiтравмою в реанiмацiйнiй залi проводиться серцево-легенево-

мозкова реанiмацiя. Який критерiй ефективностi закритого масажу серця має найбiльшу 

прогностичну цiннiсть? 

A. Наявнiсть пульсацiї на соннiй артерiї 

B. Наявнiсть пульсу на променевої артерiї 

C. Звуження зiниць 

D. Вiдновлення самостiйного дихання 

E. Аускультативно вислуховуються тони серця 

 

15. У родiллi 25-ти рокiв iз вродженою вадою серця в I перiодi пологiв з’явився кашель, задишка, 

харкотиння, болi за грудиною, тахiкардiя. АТ- 90/60 мм рт.ст., to- 36,8oC. Родiлля займає 

вимушене сидяче положення. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Набряк легень 

B. Емболiя навколоплiдними водами 

C. Розрив матки 

D. Iнфаркт мiокарда 



E. Напад бронхiальної астми 

 

16. Вагiтна в термiнi 32 тижнi страждає на мiастенiю. З’явились розлади дихання, тахiкардiя, 

психомоторне збудження, яке змiнюється млявiстю, апатiєю, парезом кишечнику та сфiнктерiв. 

Першочерговi засоби невiдкладної допомоги: 

A. Призначення прозерину 

B. Введення транквiлiзаторiв 

C. ШВЛ с застосуванням мiорелаксантiв курареподiбної дiї 

D. Профiлактика гiпоксiї плоду 

E. Термiнове розродження 

 

17. Пацiєнтка гiнекологiчного вiддiлення 32-х рокiв, з загостренням хронiчного лiвостороннього 

сальпiнгоофорiту пiд час внутрiшньовенного введення цефтрiаксону раптово зблiдла, посинiла. 

Лiкарем констатована вiдсутнiсть свiдомостi, широкi зiницi, вiдсутнiсть реакцiї на свiтло. З чого 

необхiдно починати реанiмацiйнi заходи? 

A. Покласти хвору, повернути її голову в бiк, висунути нижню шелепу 

B. Вище мiсця введення препарату накласти джгут 

C. Мiсце введення алергену обколоти 0,1%розчином адреналiну 

D. Iнтубацiя та проведення ШВЛ 

E. Непрямiй масаж серця 

 

18. При оглядi у новонародженої дитини шкiра цiанотична, неритмiчне дихання, ЧСС- 80/хв., 

зниження м’язового тонусу, виражене ослаблення рефлексiв. Перший етап реанiмацiї слiд 

розпочати з: 

A. Вiдновлення прохiдностi дихальних шляхiв 

B. Введення розчину адреналiну 

C. Закритого масажу серця 

D. Оксигенотерапiї 

E. Штучної вентиляцiї легень 

 

19. Пологи у 36 тижнiв. Вагiтнiсть перебiгала на тлi загрози переривання у 28 тижнiв, гострої 

респiраторної вiрусної iнфекцiї у 24 тижнi. Навколоплiднi води свiтлi. Новонароджена дiвчинка 

з масою 2400 г, довжиною 45 см. При народженнi самостiйне дихання вiдсутнє, м’язовий тонус 

значно знижений. Пiсля проведення штучної вентиляцiї легенiв за допомогою маски та мiшка 

100% киснем впродовж 30 секунд самостiйне дихання не вiдновилося, частота серцевих 

скорочень складає 50/хв., зберiгається акроцiаноз. Яка подальша тактика лiкаря? 

A. Непрямий масаж серця 

B. Киснева допомога вiльним потоком 

C. Санацiя верхнiх дихальних шляхiв 

D. Введення адреналiну 

E. Корекцiя гiповолемiї 

 

20. Пацiєнт 50-ти рокiв, що знаходиться у iнфарктному вiддiленнi з трансмуральним iнфарктом, 

раптово знепритомнiв. Об’єктивно: зупинка серцевої дiяльностi та дихання, електромеханiчна 

дисоцiацiя. Розпочато серцево-легеневу реанiмацiю. Якi наступнi дiї? 

A. Внутрiшньосерцеве введення адреналiну 

B. Дефiбриляцiя 

C. Внутрiшньовенне введення строфантину 

D. Внутрiшньовенне введення новокаїнамiду 

E. Внутрiшньовенне введення лiдокаїну 

 



21. У хворого пiд час операцiї на шлунку було ушкоджено селезінкову артерiю, в результатi чого 

виникла масивна кровотеча, яка призвела до зупинки кровообiгу. Найдоцiльнiше проводити: 

A. Прямий масаж серця 

B. Введення гiдрокортизону 

C. Електрокардiостимуляцiю 

D. Непрямий масаж серця 

E. Абдомiнальну компресiю 

 

22. У хворого пiсля автомобiльної аварiї з’явились скарги на рiзку задишку, кашель з кров’ю. 

Об’єктивно: шкiра блiда, цiанотична. Пiдшкiрна емфiзема в дiлянцi грудної клiтки, живота, шиї 

справа. Аускультативно: справа дихання не вислуховується. Ps-130/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст., Ht- 

0,25,Hb-88 г/л. Якi першочерговi заходи лiкаря на догоспiтальному етапi? 

A. Активна аспiрацiя повiтря справа 

B. Негайна штучна вентиляцiя легень 

C. Колоїди, еритроцитарна маса, кристалоїди 

D. Трансфузiя еритромаси вiдповiдно до групової i резусної належностi 

E. Дофамiн 2-5 мкг/кг/хв., iнфузiя колоїдних розчинiв 

 

24. Пiд час транспортування хворого реанiмацiйною бригадою в лікарню наступила раптова 

зупинка серця. За який термiн часу людинi без будь-яких видимих ознак життя i за вiдсутностi 

каротидного пульсу необхiдно почати серцево-легеневу реанiмацiю для профiлактики мозкового 

дефiциту? 

A. 10 секунд 

B. 60 секунд 

C. 3 хвилини 

D. 5 хвилин 

E. 15 хвилин 

 

25. При проведеннi реанiмацiйних заходiв дитинi 5-ти рокiв iз зупинкою кровообiгу у 

позалiкарняних умовах було iнтубовано трахею, але венозний доступ вiдсутнiй. Який лiкарський 

засiб може бути введено ендотрахеально? 

A. Атропiн 

B. Хлорид кальцiю 

C. Бретилiум 

D. Гiдрокарбонат натрiю 

E. Трiсамiн 

 

26. Хлопчик у вiцi 6 мiсяцiв хворiє на тяжку форму кашлюка: число нападiв кашлю становить 25, 

напади тяжкi, тривалiстю до 10 хвилин, мають 6-8 репризiв, закiнчуються блюванням. Один з 

нападiв кашлю призвiв до апное. Якi невiдкладнi дiї? 

A. Штучне дихання (в ручному режимi) 

B. Седуксен внутрiшньом’язово 

C. Лобелiн внутрiшньом’язово 

D. Налагодити подачу кисню 

E. Преднiзолон внутрiшньом’язово 

 

27. Хворий 83-х рокiв надiйшов до приймально-дiагностичного вiддiлення з попереднiм 

дiагнозом: защемлена пупкова кила. Пiд час обстеження раптово зблiд, втратив свiдомiсть. 

Дихання вiдсутнє. Пульсацiя на магiстральних артерiй припинилася 30 секунд тому. Зiницi 

розширенi, на свiтло не реагують. З чого треба розпочати реанiмацiйнi заходи? 

A. Закритий масаж серця 

B. Прекардiальний удар 



C. Штучне дихання 

D. Медикаментозна терапiя 

E. Електродефiбриляцiя 

 

28. У хворого з черепно-мозковою травмою, який знаходиться в комi, на ШВЛ через 

ендотрахеальну трубку, при аускультацiї виявленi дiлянки рiзко ослабленого дихання, та дiлянки 

”німої  легенi”. Яка лiкувально-дiагностична процедура показана? 

A. Санацiйна фiбробронхоскопiя 

B. Ввести кофеїн 

C. Призначити ацетилцистеїн 

D. Механiчна стимуляцiя кашлю 

E. Вiбромасаж грудної клiтки 

 

29. При проведеннi закритого масажу серця людини 76-ти рокiв, що знаходиться у станi клiнiчної 

смертi, необхiдно здiйснювати компресiї з частотою: 

A. Не менше 100 на 1 хвилину 

B. Не менше 60 на 1 хвилину 

C. Не менше 80 на 1 хвилину 

D. Не менше 40 на 1 хвилину 

E. Не менше 120 на 1 хвилину 

 

30. Лiкаря швидкої допомоги викликали до дитини в вiцi 1 рiк, що раптово посинiла та стала 

задихатися. Лiкар застав дитину серед розсипаних дрiбних предметiв (ґудзики, квасоля i так далi). 

Стан дитини мало вiдрiзняється від звичайного, продовжує грати. Ознак дихальної недостатностi 

немає. Якi дії лiкаря? 

A. Провести аускультацiю i перкусiю органiв грудної порожнини та доставити дитину в стацiонар 

B. Оглянути дитинi ротову порожнину, не дивлячись на його опiр 

C. Постукати по спинi i стимулювати кашель 

D. Заспокоїти мати i сказати, що дитинi нiчого не загрожує i такi напади у дітей бувають 

E. Залишити пiд спостереженням батькiв 

 

31. У новонародженої дiвчинки пiсля народження вiдсутнє серцебиття (асистолiя). Шляхи 

введення адреналiну при первиннiй реанiмацiї новонароджених:  

A. Внутрiшньовенний та iнтратрахеальний 

B. Внутрiшньом’язовий 

C. Внутрiшньошкiрний 

D. Внутрiшньом’язовий та внутрiшньовенний 

E. Внутрiшньом’язовий та iнтратрахеальний 

 

32. Постраждалий вдома вчинив суїцидальну спробу через повiшення. Витягнутий iз петлi через 

2 хвилини. Свiдомiсть вiдсутня, проте є виражене локомоторне збудження, перiодично 

виникають короткочаснi судоми. Проте рухи збереженi в усiх кiнцiвках. Дихання часте, 

iнспiраторна ядуха. Цiаноз виражений помiрно. Тахiкардiя до 110/хв. АТ- 170/100 мм рт.ст. Що 

потрiбно зробити в першу чергу? 

A. Ввести сибазон, проводити ШВЛ 

B. Ввести дихальнi аналептики (кордiамiн) 

C. Негайно знизити артерiальний тиск 

D. Негайно почати масаж серця 

E. Ввести еуфiлiн, дати кисень 

 

33. Хворий 83-х рокiв, що перебуває в палатi iнтенсивної терапiї з приводу загострення iшемiчної 

хвороби серця, раптом втратив свiдомiсть. Зафiксовано клiнiчну смерть. Вкажiть цiльовi 



значення сатурацiї киснем артерiальної кровi (SрO2) постраждалого пiсля повернення 

спонтанного кровообiгу: 

A. 96-98% 

B. 100% 

C. 85% 

D. 86-90% 

E. 91-93% 

 

34. До постраждалого 38-ми рокiв викликана бригада невiдкладної медичної допомоги. Зi слiв 

очевидцiв хворий травму отримав внаслiдок ураження електричним струмом. Об’єктивно: 

свiдомiсть вiдсутня, дихання та пульс не визначаються, на ЕКГ - ознаки фiбриляцiї мiокарду. 

Першочерговий захiд у даному випадку: 

A. Дефiбриляцiя 

B. Транспортування постраждалого в лiкувальний заклад 

C. Iнфузiйна терапiя 

D. Введення серцевих глiкозидiв 

E. Непрямий масаж серця 

 

35. Пiд час оперативного втручання, що виконувалося в умовах ендотрахеального наркозу, у 

жiнки 82-х рокiв на кардiомонiторi зафiксовано фiбриляцiю шлуночкiв. Розпочато реанiмацiйнi 

заходи. Оберiть шлях введення лiкарських засобiв пiд час проведення серцево-легеневої та 

церебральної реанiмацiї: 

A. Внутрiшньовенний 

B. Внутрiшньокiстковий 

C. Внутрiшньосерцевий 

D. Iнтраперитонеальний 

E. Введення лiкарських засобiв протипоказано 

 

 

Тема 2. Гострий коронарний синдром. Гостра серцева недостатність. 

1. Вночi у хворого з’явилися задуха, кашель з рясним харкотинням рожевого кольору. З анамнезу: 

страждає на гiпертонiчну хворобу, варикозне розширення вен обох кiнцiвок, 2 роки тому перенiс 

iнфаркт мiокарда. Об’єктивно: неспокiйний, положення ортопное, акроцiаноз, ЧДР- 40/хв., АТ- 

220/110 мм рт.ст. У легенях – рiзнокалiбернi середньо- i великопухирчастi хрипи. Який найбiльш 

iмовiрний дiагноз? 

A. Гостра лiвошлуночкова недостатнiсть 

B. Астматичний статус 

C. Тромбоемболiя легеневої артерiї 

D. Крупозна пневмонiя 

E. Легенева кровотеча 

 

2. Хворий 48-ми рокiв скаржиться на задишку, що раптово посилилася, слабкiсть. Знаходиться у 

кардiологiчному вiддiленнi впродовж 12-ти годин, отримує: гепарин, аспiрин, стрептокiназу. 

Збуджений, шкiра холодна, волога, цiаноз. Пульс слабкого наповнення, ритмiчний, 135/хв., АТ- 

60/40 мм рт.ст. У нижнiх вiддiлах легень вологi хрипи. На ЕКГ у вiдведеннях V 3 - V 6 комплекс 

QRS типу QS, пiдйом сегменту ST вище iзолiнiї, позитивний зубець T. З якого препарату 

необхiдно починати невiдкладну терапiю? 

A. Допамiн 

B. Дигоксин 

C. Альбумiн 

D. Лазикс 

E. Верапамiл 



 

3. Хворий 51-го року доставлений у вiддiлення кардiореанiмацiї (iнтенсивної терапiї), скаржиться 

на тривалий пекучий загруднинний бiль, який виник 40 хвилин тому, задишку. Об’єктивно: в 

легенях - дихання з жорстким вiдтiнком, тони серця рiзко ослабленi, АТ- 110/70 мм рт.ст. На ЕКГ 

виявлено пiдйом сегменту ST на 5 мм над iзолiнiєю у вiдведеннях I, V 1-V 4 та депресiю сегмента 

ST у вiдведеннях III i aV F. Який препарат потрiбно застосувати у данiй ситуацiї? 

A. Альтеплаза 

B. Амiодарон 

C. Метопролол 

D. Добутамiн 

E. Нiтроглiцерин 

  

 

Тема 3. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях 

серцевого ритму та гіпертонічному кризі. 

1. У хворого, який перебуває в гiперглiкемiчнiй комi, через 4 години після початку 

iнсулiнотерапiї раптово розвинулися 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. Хворий 66-ти рокiв скаржиться на серцебиття, бiль у серцi, слабкiсть. Симптоми з’явилися 

раптово, пiсля фiзичного навантаження. На ЕКГ: комплекси QRS поширенi до 0,12 секунд, зубець 

P перед шлуночковим комплексом вiдсутнiй, ЧСС- 200/хв. Який препарат є препаратом вибору 

в цьому випадку? 

A. Лiдокаїн 

B. Верапамiл 

C. Обзидан 

D. Дигоксин 

E. Хiнiдин 

 

3. Хвора 64-х рокiв перебуває на лiкуваннi в кардiологiчному вiддiленнi з приводу гiпертонiчної 

хвороби. На момент огляду АТ- 200/110 мм рт.ст., ЧСС- 96/хв. Застосування якого препарату в 

данiй ситуацiї ПРОТИПОКАЗАНО? 

A. Добутамiн 

B. Клофелiн 

C. Каптоприл 

D. Рибоксин 

E. Фуросемiд 

 

4. У хворого 15-ти рокiв скарги на вiдчуття серцебиття, слабкiсть, якi виникли раптово 40 хвилин 

тому, такi напади вiдбувались ранiше i закiнчувалися раптово за декiлька хвилин. Викликана 

бригада швидкої допомоги, при оглядi ЧСС до 220/хв., АТ- 115/68 мм рт.ст., стан стабiльний. Яке 

обстеження має бути виконано термiново? 

A. ЕКГ 

B. Доплер ЕхоКГ 

C. Холтеровське монiторування 

D. Клiно-ортостатична проба 



E. Проби Ашнера i Вальсальви 

 

5. Пацiєнт 75-ти рокiв з дiагнозом: гострий поширений переднiй інфаркт мiокарда, раптово вiдчув 

бiль у груднiй клiтцi, задишку, що швидко збiльшувались. Аускультативно: вологi хрипи над 

легенями з обох бокiв. ЧД- 22/хв., АТ- 80/40 мм рт.ст. На ЕКГ: ЧСС-200/хв., комплекси QRS 

бiльше 0,12 с. Що необхiдно призначити при наданнi невiдкладної допомоги? 

A. Кардiоверсiя 

B. Лiдокаїн 

C. Атропiн 

D. Адреналiн 

E. Амiодарон 

 

6. У вiддiлення реанiмацiї бригадою швидкої допомоги доставлена дитина 3-х рокiв у 

непритомному станi. Пiд час проведення штучного дихання та непрямого масажу серця на ЕКГ 

реєструється шлуночкова брадикардія 50/хв. Якому iз наведених медикаментозних заходiв 

необхiдно надати перевагу? 

A. Внутрiшньовенне ведення атропiну 

B. Електрична дефiбриляцiя серця 

C. Внутрiшньовенне ведення гiдрокарбонату натрiю 

D. Електрична дефiбриляцiя серця +введення адреналiну 

E. Внутрiшньовенне введення адреналiну 

 

 

Тема 4. Гостра недостатність кровообігу. 

1. 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 

 

2. У дитини 10-ти рокiв зупинена артерiальна кровотеча (плечова артерiя) через 10 хвилин пiсля 

травми. При надходженнi АТ- 90/50 мм рт.ст., еритроцити - 2, 5 · 1012/л, Hb- 60 г/л. Ранiше при 

переливаннi цiльної кровi була анафiлактоїдна реакцiя. Який препарат кровi найбiльш безпечний 

для корекцiї крововтрати? 

A. Вiдмитi еритроцити  

B. Цiльна кров 

C. Еритроцитарна маса 

D. Лейкоконцентрат 

E. Свiжозаморожена плазма 

 

3. Дитину 11-ти мiсяцiв на 3-й день хвороби госпiталiзовано до iнфекцiйного стацiонару з 

пiдвищенням температури тiла до 38oC, багаторазовим блюванням i частими водянистими 

випорожненнями. Маса тiла знижена на 6%. Який метод регiдратацiї треба призначити? 

A. Внутрiшньовенний крапельний 

B. Внутрiшньовенний струминний 

C. Оральна регiдратацiя 

D. Введення рiдини ендогастрально 



E. Введення рiдини пiдшкiрно крапельно 

 

4. Хворий 17-ти рокiв 3 днi хворiє на ГРЗ. Пiсля рiзкого вставання з ліжка вiдчув загальну 

слабкiсть, шум у вухах, потемнiння в очах.Шкiра холодна, блiда, з мармуровим вiдтiнком. АТ- 

90/60 мм рт.ст., ЧСС- 56/хв. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Ортостатичний колапс 

B. Iнфекцiйно-токсичний шок 

C. Непритомнiсть 

D. Енцефалiт 

E. Синдром Морганьї-Адамса-Стокса 

 

5. Дитина 2 роки, хворiє протягом 3-х днiв. Захворювання розпочалося з пiдвищення температури 

тiла до 38, 0oC, блюванням, через 4 години приєдналася дiарея. Випорожнення рiдкi водянистi 8 

разiв на добу, домiшки слизу та кровi вiдсутнi. На час огляду дитина активна, шкiра чиста, тургор 

тканин незмiнений, слизовi вологi, п’є жадiбно, останнiй час мочилася 1 годину тому. Тактика 

ведення хворого: 

A. Проведення оральної регiдратацiї в домашнiх умовах 

B. Негайна госпiталiзацiя 

C. Проведення парентеральної регiдратацiї в домашнiх умовах 

D. Планова госпiталiзацiя через 1 тиждень 

E. – 

 

6. До приймального вiддiлення доставлено чоловiка 30-ти рокiв після утоплення у прiснiй водi, 

яке вiдбулося близько 40 хвилин тому i супроводжувалося клiнiчною смертю та успiшною 

реанiмацiєю. Чоловiк у свiдомостi, при аускультацiї у легенях вислуховуються хрипи над всiма 

легеневими полями. Основний напрямок подальшої терапiї: 

A. Дегiдратацiя 

B. Вiдновлення ОЦК 

C. Киснетерапiя 

D. Введення глюкокортикоїдiв 

E. Введення iнгiбiторiв протеолiзу 

 

7. Ухворої 36-ти рокiв вiдбулися патологiчнi пологи на фонi прееклампсiї. В анамнезi - вiрусний 

гепатитА. Пiсля гiпотонiї матки, кровотечi та трансфузiї еритроцитарної маси iншої групи 

з’явилися наступнi ознаки: істеричність шкiри та склер, гематурiя, геморагiї, лихоманка, болi в 

попереку. Назвiть головну причину цих симптомiв: 

A. Гострий внутрiшньосудинний гемолiз 

B. Гострий пiєлонефрит 

C. Пiслягеморагiчна анемiя 

D. Гепатит в анамнезi 

E. Гiпертензiя 

 

8. У хворого пiсля важкої скелетної травми на другу добу раптово виникло зниження 

артерiального тиску, порушення свiдомостi та самостiйного дихання, дрiбноточковi крововиливи 

на шкiрi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Жирова емболiя 

B. Анафiлактичний шок 

C. Травматичний шок 

D. Септичний шок 

E. Синдром тривалого стиснення 

 



9. Хлопчик 2-х рокiв, що страждає на гемофiлiю А, доставлений в клiнiку iз скаргами на рiзкий 

бiль в животi, наростаючу блiдiсть. Об’єктивно: стан дуже важкий, блiдий, збудливiсть 

змiнюється адинамiєю, виражена задишка: ЧД- 80/хв., ЧСС- 170/хв., АТ- 70/25 мм рт.ст. Живiт 

напружений, гази не виходять, сечовипускань не було. В кровi: Hb- 55 г/л, лейкоцити - 5, 

2·109/л,ШОЕ-10 мм/год, центральний венозний тиск - 0 мм рт.ст., систолiчний iндекс - 1,5 л/м2 за 

хвилину. Лiкар встановив наявнiсть геморагiчного шоку. Призначте невiдкладну терапiю: 

A. Введення крiопреципiтату 

B. Гемотрансфузiя 

C. Трансфузiя сухої плазми 

D. Iнфузiйна терапiя для пiдвищення ОЦК 

E. Трансфузiя еритроцитарної маси 

 

10. Потерпiлого 33-х рокiв через 3 години пiсля землетрусу доставлено до клiнiки. Об’єктивно: 

вiдiрвана верхня права кiнцiвка, кукса пiд джгутом. АТ-60/30 мм рт.ст., ЧСС- 140/хв. Який 

ступiнь шоку? 

A. III 

B. I 

C. II 

D. IV 

E. V 

 

11. Хворому 32-х рокiв необхiдне переливання еритроцитарної маси. При визначеннi групової 

належностi кровi пацiєнта за системою еритроцитарних антигенiв АВ0 аглютинацiя 

спостерiгалась в краплях з сироватками 0 (I), А (II) та В (III). Кров якої групи потрiбно перелити 

пацiєнту? 

A. АВ (IV) 

B. В (III) 

C. А (II) 

D. 0 (I) 

E. – 

 

12. У новонародженої дитини на третю добу життя з’явилися ознаки шлунково-кишкової 

кровотечi (блювання з домiшками кровi, мелена), постгеморагiчної анемiї. З якого розчину слiд 

розпочати парентеральне лiкування геморагiчного синдрому у дитини? 

A. Свiжозаморожена плазма 

B. Глюкозо-сольовий розчин 

C. Реополiглюкiн 

D. Тромбоцитарна маса 

E. Амiнокапронова кислота 

 

13. Дiвчинка 15-ти рокiв раптово поскаржилась на запаморочення, потемнiння в очах, пiсля чого 

знепритомнiла. Тривалий час дитина знаходилась у душному примiщенi. Об’єктивно: дiвчинка 

без свiдомостi, шкiрнi покриви блiдi. Дистальнi вiддiли верхнiх та нижнiх кiнцiвок холоднi. 

Вiдзначаються тахiкардiя, ниткоподiбний пульс, зниження артерiального тиску. Який препарат 

на догоспiтальному етапi треба призначити? 

A. Кофеїн бензонат 

B. Адреналiн 

C. Мезатон 

D. Допамiн 

E. Ефедрин 

 



14. У хворого 72-х рокiв раптово розвинулось блювання кров’ю з крововтратою до 1,0 л. 

Об’єктивно: АТ- 70/40 мм рт.ст., ЧСС- 112/хв., ЦВТ- 0. Якi iнфузiйнi середовища першочергово 

треба застосувати для лiкування? 

A. Кристалоїднi розчини 

B. Колоїднi розчини 

C. Розчини глюкози 

D. Жировi емульсiї 

E. Свiжозаморожена плазма 

 

15. Хворого 28-ми рокiв екстрено доставлено до операцiйної з приводу профузної шлунково-

кишкової кровотечi. Загальний стан тяжкий, свiдомiсть - оглушення, АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧСС-

110/хв., олiгурiя. Вкажiть об’єм крововтрати: 

A. 30-40% дефiциту ОЦК (>1750 мл) 

B. 15%дефiциту ОЦК (750-1250 мл) 

C. 20-25% дефiциту ОЦК (1250-1750 мл) 

D. >40% дефiциту ОЦК (>2000 мл) 

E. Крововтрати немає 

 

16. У чоловiка 28-ми рокiв на фонi бронхопневмонiї розвинулася кома. Об’єктивно: ЧСС- 122/хв., 

екстрасистолiя. АТ- 80/45 мм рт.ст. Шкiра суха, тургор знижений. Дихання глибоке, шумне, 

рiдке. Рiзкий запах ацетону. Печiнка +5 см. Глiкемiя - 32 ммоль/л; рН кровi - 7,0. Який розчин 

буде найбiльш ефективним для нормалiзацiї дихання? 

A. 4,2% розчин натрiю бiкарбонату  

B. 5% розчин глюкози 

C. 0,9% розчин натрiю хлориду 

D. 1% розчин калiю хлориду 

E. Реополiглюкiн 

 

17. Хворий 38-ми рокiв масою 76 кг з поширеним перитонiтом внаслiдок гострого 

деструктивного апендициту був прооперований через 2 доби пiсля початку захворювання. 

Проведена апендектомiя. В палатi iнтенсивної терапiї через 40 хвилин пiсля операцiї 

внутрiшньовенно введено 2 г меропенему. Перед введенням проведена алергологiчна проба: 

негативна. Через 40 хвилин пiсля введення антибiотика АТ знизився до 70/40 мм рт.ст., Ps- 

120/хв. Дiурез - 11 мл/год, ЦВТ- 5 мм вод.ст., гематокрит - 50 г/л, температура тiла - 39oC, шкiрнi 

покриви гiперемованi, тахiпное до 40 за хвилину, цiаноз слизових оболонок. Який стан 

розвинувся у хворого? 

A. Iнфекцiйно-токсичний шок 

B. Анафiлактичний шок 

C. Геморагiчний шок 

D. Кардiогенний шок 

E. Гiповолемiчний шок 

 

 

Тема 5. Невідкладна допомога при комах та гострому порушенні 

мозкового кровообігу. 

1. У дитини 9-ти рокiв, яка хворiє на цукровий дiабет, на тлi кишкової iнфекцiї 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 

 

2. У дитини 4-тижневого вiку через 2 тижнi вiд початку захворювання, що проявляється 

блюванням ”фонтаном”, вираженою гiпотрофiєю i ексикозом, педiатр припустив вроджений 

пiлоростеноз. При надходженнi до дитячого вiддiлення стан вкрай важкий: риси обличчя 

загостренi, адинамiя, сильна спрага, анурiя, запах сечi з рота, сiрiсть шкiрних покривiв. У 

сироватцi кровi: натрiй - 135 моль/л, калiй - 3,7 ммоль/л. Коматозний стан якого характеру 

розвинувся у дитини? 

A. Гiпохлоремiчна кома 

B. Азотемiчна кома 

C. Кетоацидотична кома 

D. Гiперосмолярна кома 

E. Гiпоглiкемiчна кома 

 

3. Першовагiтна 25-ти рокiв з термiном гестацiї 26 тижнiв звернулася до лiкаря жiночої 

консультацiї зi скаргами на погiршення загального стану, спрагу, слабкiсть, блювання, 

сонливiсть, болi по всьому животу впродовж останнiх 8-ми дiб. Хворiє на цукровий дiабет. Запах 

ацетону з рота. Ps-100/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Рівень цукру в кровi - 19,4 ммоль/л. Набряки 

нiжних кiнцiвок. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Кетонемiчна кома 

B. Прееклампсiя, тяжка форма 

C. Гiпоглiкемiчна кома 

D. Гiперосмолярна кома 

E. Гiперлактацидемiчна кома 

 

4. Дитина 8-ми рокiв доставлена в лiкарню в непритомному станi. Протягом 5-ти днiв хворiє на 

кишкову iнфекцiю з пiдвищенням температури, дiареєю, блюванням. Рiзка дегiдратацiя. Часте 

поверхневе дихання. Виражена неврологiчна симптоматика: нiстагм, менiнгеальнi знаки, 

гiпертонус м’язiв, судоми. Запаху ацетону у повiтрi немає. Глюкоза кровi - 42 ммоль/л, кетонемiя 

в нормi, кетонурiя вiдсутня, осмолярнiсть кровi - 385 мосм/л. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Гiперосмолярна кома 

B. Церебральна кома 

C. Менiнгоенцефальний синдром 

D. Кетоацидотична кома 

E. Лактатацидемiчна кома 

 

5. Чоловiк 45-ти рокiв на мiському пляжi у спекотну погоду раптово втратив свiдомiсть. 

Об’єктивно: зiницi звуженi, реакцiй на легкi подразники немає, шкiра блiда, температура тiла - 

39oC, частота дихань - 28/хв., АТ-100/60 мм рт.ст., пульс ниткоподiбний, ритмiчний, 100/хв. 

Спостерiгаються перiодичнi судоми кiнцiвок. Яка причина вказаного стану? 

A. Сонячний удар 

B. Гостре порушення мозкового кровообiгу 

C. Теплова непритомнiсть 

D. Анафiлактичний шок 

E. Гострий iнфаркт мiокарду 

 

6. У потерпiлого 36-ти рокiв, що перенiс закриту черепно-мозкову травму, в процесi проведення 

ехо-енцефалоскопiї виявлено змiщення серединного еха на 5 мм. Про що це свiдчить? 

A. Наявнiсть пiдоболонкової гематоми 

B. Перелом основи черепа 



C. Травматичний субарахноїдальний крововилив 

D. Трiщина кiсток склепiння черепа 

E. Ехо-ЕС патологiї не виявила 

 

7. Жiнку 77-ми рокiв доставлено в лiкарню без свiдомостi. Неврологічний статус: лiвобiчна 

параплегiя. Протромбiн за Квiком становить 108%. На КТ-сканах вiдзначається: у правiй пiвкулi 

головного мозку дiлянка з нерiвномiрним зниженням оптичної щiльностi. Який патологiчний 

стан розвинувся у пацiєнтки? 

A. Iшемiчний iнсульт 

B. Геморагiчний iнсульт 

C. Менiнгоенцефалiт 

D. Метастази у головний мозок 

E. Субарахноїдальний крововилив 

 

8. Потерпiлого 78-ми рокiв знайдено у дворi будинку тепло вдягненим, лежачим на снiгу. Без 

свiдомостi. Пульс - 100/хв., ритмiчний, АТ- 160/100 мм рт.ст., частота дихальних рухiв - 20/хв. 

Температура тiла у прямiй кишцi 35,8oC. Кистi i стопи холоднi, звичайного кольору. Пасивнi рухи 

у суглобах без обмежень. Який з дiагнозiв найбiльш вiрний? 

A. Кома невiдомого генезу 

B. Вiдмороження кистей i стоп, дореактивний перiод 

C. Загальне охолодження середнього ступеня важкостi 

D. Алкогольне сп’янiння 

E. Закрита черепно-мозкова травма 

 

9. Хворий 30-ти рокiв госпiталiзований без свiдомостi. Зi слiв родичiв отримує iнсулiн 

пролонгованої дiї 28 ОД вранцi та 14 ОД ввечерi. Раптово втратив свiдомiсть. Судоми. Шкiра 

волога, тонус м’язiв пiдвищений, очнi яблука без змiн. Ps- 96/хв., АТ- 120/75 мм рт.ст. Язик 

вологий. Менiнгеальнi симптоми вiдсутнi. Яка терапiя необхiдна в першу чергу? 

A. Введення 40% розчину глюкози внутрiшньовенно 

B. Введення iнсулiну короткої дiї внутрiшньовенно 

C. Введення 4% гiдрокарбонату натрiю внутрiшньовенно 

D. Введення гiдрокортизону внутрiшньовенно 

E. Введення адреналiну пiдшкiрно 

 

10. Хворий побитий невiдомими особами, побої наносились руками по головi. Хворий втрачав 

свiдомiсть на 5-10 хвилин, мали мiсце нудота та блювання, загальна слабкiсть в неврологiчному 

статусi розсiяна мiкровогнищева неврологiчна симптоматика. Мiсцевi змiни: забої м’яких тканин 

голови. Який метод обстеження, найбiльш iнформативний, слiд провести для постановки 

дiагнозу? 

A. Комп’ютерна томографiя головного мозку 

B. Рентгенографiя черепа 

C. Ехоенцефалографiя 

D. Ангiографiя судин головного мозку 

E. Електроенцефалографiя 

 

 

Тема 6. Невідкладна допомога при станах, що пов'язані з набряком 

головного мозку, гострим болем та психічними розладами. 

1. У дитини 2-х рокiв у стацiонарi на фонi гострої респiраторної вiрусної iнфекцiї з явищами 

ринiту, фарингiту, трахеїту, температури тiла – 39,6оC, розвинувся приступ генералiзованих 

судом. Який метод невiдкладних протисудомних заходiв слiд вважати методом вибору? 



A. Дiазепам довенно 

B. Хлоралгiдрат у клiзмi 

C. Дiазепам дом’язово 

D. Фенобарбiтал зондом у шлунок 

E. Дроперидол довенно 

 

2. Бригада швидкої допомоги була викликана до 8-мiсячної дитини у зв’язку з тим, що мама 

звернулась зi скаргами на перiодичне посмикування пiдборiддя у дитини, яке посилюється пiд 

час неспокою, посмикування окремих груп м’язiв, здригання пiд час сну. При об’єктивному 

оглядi виявленi ознаки рахiту II ступеня. Анамнестично з’ясовано, що дитина знаходилася на 

молочно-вуглеводному вигодовуваннi, профiлактику рахiту не проводили. Дiагностовано 

спазмофiлiю. Вкажiть препарат вибору для зняття судомного синдрому: 

A. Кальцiю глюконат 

B. Седуксен 

C. Натрiю оксибутiрат 

D. Фенобарбiтал 

E. Сульфат магнiю 

 

3. У хворого на епiлепсiю в стацiонарi виник статус генералiзованих тонiко-клонiчних припадкiв. 

Який з немедикаментозних заходiв може бути використаний для покращення стану хворого?  

A. Кранiо-церебральна гiпотермiя 

B. Електрофорез комiрцевої зони 

C. Магнiтотерапiя 

D. Бальнеотерапiя 

E. Су-джок терапiя 

 

4. Хворий скаржиться на головний бiль, бiль у дiлянцi серця, нудоту, сухiсть у ротi, безсоння. 

Об’єктивно: обличчя гiперемоване, тремор пальцiв рук i язика, хода некоординована, виражена 

пiтливiсть, настрiй рiзко знижений. Зловживає спиртними напоями, останню добу алкоголь не 

вживав. Визначте психопатологiчний синдром: 

A. Абстинентний 

B. Делiрiозний 

C. Аментивний 

D. Астенiчний 

E. Депресивний 

 

5. У дiвчини 19-ти рокiв пiсля зґвалтування виникли постiйна плаксивiсть, тривога, настрiй став 

пригнiченим,знизилася працездатнiсть, рухи загальмованi, з’явилися думки про недоцiльнiсть 

життя. Визначте психопатологiчний стан: 

A. Реактивна депресiя 

B. Тривожна депресiя 

C. Ендогенна депресiя 

D. Iнволюцiйна депресiя 

E. Судинна депресiя 

 

6. Сiмейного лiкаря викликали до хлопчика 5-ти рокiв, що хворiє на епiлепсiю. За 3 днi до того 

батьки самостiйно вiдмiнили протисудомнi препарати. Об’єктивно у дитини клонiко-тонiчнi 

генералiзованi судоми, свiдомiсть вiдсутня. Шкiра блiда, волога. Дихання аритмiчне, тахiкардiя. 

Зiницi звуженi.Що в першу чергу повинен зробити лiкар? 

A. Ввести протисудомнi препарати парентерально 

B. Викликати машину швидкої медичної допомоги 

C. Проводити серцево-легеневу реанiмацiю 



D. Ввести дихальнi аналептики 

E. Призначити серцевi глiкозиди 

 

7. У пацiєнтки в пiсляпологовому перiодi гостро виникло значне зниження настрою, 

катастрофiчне наростання вiдчуття непереносимої туги, безвихiдностi, вiдчаю. Пацiєнтка 

тривожна,не знаходить собi мiсця, кричить, стогне, плаче, причиняє самоушкодження, активно 

висловлює суїцидальнi намiри. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Тяжкий депресивний епiзод 

B. Гострий приступ шизофренiї 

C. Епiлептичнi сутiнки 

D. Аментивний тип порушення свiдомостi 

E. Травматичний делiрiй 

 

8. Жiнка 38-ми рокiв впродовж 23-х рокiв страждає на частi, серiйнi генералiзованi судомнi 

напади. Прогресує зниження пам’ятi, iнертнiсть мислення, запальнiсть. 12 годин тому 

розпочалися генералiзованi тонiко-клонiчнi напади. Впродовж останнiх двох годин мiж нападами 

свiдомiсть не поновлюється. Який першочерговий захiд надання допомоги? 

A. Введення внутрiшньовенно дiазепаму 

B. Введення внутрiшньовенно натрiю оксибутирату 

C. Введення внутрiшньом’язово магнiю сульфату 

D. Введення в клiзмi хлоралгiдрату 

E. Введення внутрiшньом’язово гексеналу 

 

9. 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 внутрiшньовенно 

B. Анальгiн внутрiшньом’язово 

C. Спазмалгон перорально 

D. Морфiн внутрiшньовенно 

E. Уролесан перорально 

 

10. У хворого 47-ми рокiв пiсля нервово-психiчного перенапруження з’явився виражений 

головний бiль (”нiби хтось вдарив палкою по головi”), свiтлобоязнь, загальна гiперестезiя. При 

оглядi: анталгiчна поза, рiзко виражена ригiднiсть потиличних м’язiв, симптоми Кернiга та 

Брудзинського. За даними рентгенiвської комп’ютерної томографiї - без патологiї. Який 

наступний метод дослiдження є найiнформативнiшим для визначення подальшої тактики 

ведення пацiєнта? 

A. Аналiз спинномозкової рiдини 

B. Магнiтнорезонансна томографiя 

C. Транскранiальна доплерографiя 

D. Коагулограма 

E. Огляд очного дна 

 

11. У хворого перiодично виникають напади клонiчних судом у лiвiй руцi, якi iнодi 

розповсюджуються на 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 

 

12. Пiд час обстрiлу в зонi бойових дiй, у солдата з’явились наступнi симптоми: став тривожним, 

надмiрно метушливим, гiперактивним, не виконував накази командира, неадекватно реагував на 

навколишнiх. Впродовж двох годин стан покращився, симптоми стали менш вираженими, 

пам’ять на подiї, що вiдбувались, частково втрачена. Поставте iмовiрний дiагноз: 

A. Гостра реакцiя на стрес 

B. Розлад адаптацiї 

C. Посттравматичний стресовий розлад 

D. Гострий полiморфний психотичний розлад 

E. Контузiя 

 

13. Пацiєнт 42-х рокiв, оглянутий лiкарем-психiатром, перебуває в станi оглушення, що 

перiодично змiнюється тривогою, вiдчаєм, афективними спалахами, гiперактивнiстю. На 

запитання не реагує. Вiдомо, що стан виник через декiлька хвилин пiсля бойових дiй та триває 2 

години. Який iмовiрний дiагноз? 

A. Гостра реакцiя на стрес 

B. Конверсiйна реакцiя 

C. Iпохондричний невроз 

D. Параноїдна реакцiя 

E. Тривожна реакцiя 

 

14. Пацiєнту 65-ти рокiв, який хворiє облiтеруючим атеросклерозом судин нижнiх кiнцiвок, 

виконали операцiю - ампутацiї ноги на рiвнi н/3 стегна. В зв’язку з вираженим больовим 

синдромом в пiсляоперацiйному перiодi хворому тричi вводився омнопон. Якi ускладнення 

можуть виникнуть у хворого в зв’язку з використанням великих доз наркотичних анальгетикiв? 

A. Зупинка дихання 

B. Зупинка серця 

C. Гостра печiнкова недостатнiсть 

D. Фiбриляцiя шлуночкiв серця 

E. Гостра ниркова недостатнiсть 

 

15. Пiсля бою солдат зi зниженою руховою активнiстю, постiйно згадує бiй, момент, коли 

впритул застрелив ворога. Вночi спав погано, постiйно просинався вiд жахiв в яких вiн бачив 

бойовi дiї, обличчя вбитого ним. Визначте вид посттравматичної стресової реакцiї, яка 

розвинулась у солдата? 

A. Iнтрузiя 

B. Уникання 

C. Гiперреактивнiсть 

D. Галюциноз 

E. Депресiя 

 

Тема 7. Невідкладна допомога при гострих отруєннях та радіаційних 

ураженнях. Гостра печінкова та ниркова недостатність. 

1. До приймального вiддiлення лiкарнi звернувся постраждалий у станi легкого алкогольного 

сп’янiння зi скаргами на порушення зору, що виникли після вживання спиртного. Найбiльш 

iмовiрний дiагноз: 

A. Отруєння метанолом 

B. Отруєння етиленглiколем 

C. Отруєння етанолом 

D. Гостре порушення мозкового кровообiгу 



E. Гострий напад глаукоми 

 

2. Хворий 50-ти рокiв пiсля аварiї на виробництвi був госпiталiзований iз скаргами на металевий 

присмак та печiння у 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 

 

3. Чоловiка 40-ка рокiв доставлено до приймального вiддiлення. Вiдзначається запах алкоголю з 

рота, вiдкривання очей та мовнi вiдповiдi вiдсутнi, нецiлеспрямований рух на бiль. Об’єктивно: 

дихання часте (>40/хв.), поверхневе, АТ-90/40 мм рт.ст., Ps- 112/хв. Що треба зробити в першу 

чергу? 

A. Iнтубацiя трахеї 

B. Зондове промивання шлунку 

C. Форсований дiурез 

D. Позанирковi методи детоксикацiї (гемодiалiз, гемосорбцiя) 

E. Внутрiшньовенно бемегрiд 

 

4. 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 ураження нервової системи 

C. Гастроiнтестинальний синдром 

D. Синдром iнфекцiйних ускладнень 

E. Геморагiчний синдром 

 

5. На заводi розiрвалась ємнiсть з бiлим фосфором, в результатi чого 10 працiвникiв одержали 

опiки. Яку допомогу необхiдно надати постраждалим негайно? 

A. Промивання опiкiв розчином мiдного купоросу 

B. Промивання опiкiв водою 

C. Промивання опiкiв спиртом 

D. Промивання опiкiв кислотою 

E. Промивання опiкiв фiзрозчином 

 

6. 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 



 

7. Дитина 7-ми рокiв госпiталiзована з явищами адинамiї, що змiнюється на збудження, 

сонливостi, задухи, блювання. Об’єктивно: to- 40,1oC, Ps- 189/хв., виражена жовтяниця, тремор 

кiнцiвок, печiнковий запах з рота, зменшення розмiрiв печiнки. Кров: бiлiрубiн - 200 мкмоль/л. 

Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Гостра печiнкова недостатнiсть 

B. Менiнгоенцефалiт 

C. Ацетонемiчний синдром 

D. Панкреатична кома 

E. Дiабетична кома 

 

8. Хворий 27-ми рокiв знаходиться на стацiонарному лiкуваннi з приводу вiрусного гепатиту А. 

На 7-й день лiкування пiсля вечерi великою кiлькiстю м’ясної їжi у хворого пропав апетит, 

з’явились блювання, гикавка, запаморочення. Хворий збуджений. Шкiра жовтяничного кольору, 

геморагiї на шкiрi, тремор м’язiв, сповiльнена мова. Розмiри печiнки зменшилися. Дiагностовано 

гостру печiнкову недостатнiсть. Введення якого препарату, що використовується в лiкуваннi 

печiнкової недостатностi, дозволить зменшити ендогенну iнтоксикацiю? 

A. Лактулоза 

B. Орнiдазол 

C. Небiволол 

D. 20 мл 40% глюкози 

E. 100 мл iзотонiчного розчину 

 

9. Хворий 58-ми рокiв багато рокiв зловживає алкоголем, на даний час має справжнi запої, 

останнiй iз яких закiнчився два днi тому. Скаржиться на безсоння, тривогу, слабкiсть. 

Об’єктивно: тремор всього тiла, дезорiєнтований, вважає, що вiн у в’язницi. Бачить навколо 

величезних пацюкiв, вiдчуває, як вони вгризаються йому в ноги, настрiй нестiйкий: то смiється, 

то плаче, часто впадає в напiвсонний стан. Мова нерозбiрлива, переходить в бубонiння. 

Соматичний стан важкий. Яке лiкування є найбiльш доцiльним? 

A. Iнтенсивна детоксикацiя + седуксен 

B. Амiназин + дiуретики 

C. Галоперидол + амiназин 

D. Препарати вiсмуту + антибiотики 

E. Антигiстамiннi + коректори 

 

10. Хворого 47-ми рокiв доставлено в токсикологiчне вiддiлення в 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 внутрiшньовенно, промивання шлунка 

B. Промивання шлунка, спостереження 

C. Iнфузiйна терапiя, промивання шлунка 

D. Кордiамiн внутрiшньовенно, iнфузiйна терапiя 

E. Преднiзолон внутрiшньовенно, iнфузiйна терапiя, промивання шлунка 

 

11. На 4-ту добу пiсля переливання несумiсної по групi кровi, у хворого різко зменшився дiурез, 

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

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

Яке захворювання i яку його стадiю можна припустити 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 

 

12. Робiтник АЄС змушений тимчасово залишатися на забрудненiй радiоактивними речовинами 

мiсцевостi. Якi заходи необхiдно йому вжити? 

A. Герметизацiя примiщення та дезактивацiя внутрiшнiх поверхонь 

B. Самостiйно виконати евакуацiю 

C. Негайно одягнути респiратор та провiтрити примiщення 

D. Одягнути чоботи, рукавички та комбiнезон 

E. Не виконувати жодних дiй до проведення масової евакуацiї 

 

13. На медичному пунктi полку хворий 25-ти рокiв зi скаргами на слабкiсть, нудоту, 

запаморочення. Бiля 3 годин був ядерний вибух. Шкiра блiда, волога, ЧДР- 28/хв., периферичнi 

лiмфовузли не збiльшенi, геморагiй немає, дихання везикулярне, тони приглушенi; Ps- 106/хв., 

АТ-110/70 мм рт.ст. Живiт болiсний по ходу тонкого кишкiвника. Набрякiв немає. Показник 

iндивiдуального дозиметра 3,9 Гр. Чим обумовленi клiнiчнi прояви захворювання? 

A. Гостра променева хвороба II ступеня 

B. Гостра променева хвороба I ступеня 

C. Гостра променева хвороба III ступеня 

D. Гостра променева хвороба IV ступеня 

E. Гостра токсикоiнфекцiя 

 

14. Солдат доставлений у непритомному станi до медичної роти з казарми. Зi слiв товаришiв по 

службi, приблизно за 6 годин до цього вiн прав обмундирування в закритому примiщеннi в 

розчинi технiчної рiдини. Об’єктивно: непритомний, однак реакцiя на больовi подразники 

збережена. Шкiра i видимi слизовi оболонки блiдi, у повiтрi, що видихається, солодкий запах. Ps-

80/хв., ритмiчний, тони серця звучнi, АТ- 90/60 мм рт.ст., ЧДР- 18/хв., дихання везикулярне, 

живiт м’який, неболючий. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Iнгаляцiйне отруєння хлорованими вуглеводнями 

B. Iнгаляцiйне отруєння тетраетилсвинцем важкого ступеня 

C. Отруєння ароматичними вуглеводнями середнього ступеня 

D. Отруєння етиленглiколем важкого ступеня 

E. Пероральне отруєння хлорованими вуглеводнями важкого ступеня 

 

15. Пiсля використання супротивником хiмiчної зброї у бiльшостi вiйськових спостерiгаються 

кашель, утруднення дихання, слинотеча, якi майже зникли пiсля виходу постраждалих з зони 

хiмiчного зараження. Через 6 годин у всiх отруєних з’явився рiзкий кашель з великою кiлькiстю 

пiнистого харкотиння, вислуховуються численнi вологi хрипи рiзного характеру. Яка бойова 

хiмiчна речовина була використана супротивником? 

A. Фосген 

B. Люїзит 

C. Зарiн 

D. Табун 

E. Адамсит 

 

16. Чоловiк 75-ти рокiв поскаржився на iнтенсивний бiль в нижнiй половинi живота, слабкiсть, 

вiдсутнiсть сечовипускання протягом доби. В анамнезi помiрна артерiальна гiпертензiя, 

цукровий дiабет, доброякiсна гiперплазiя простати. Об’єктивно: шкiра блiда, волога; тони серця 

глухi, ритм правильний ЧСС- 100/хв., АТ- 180/90 мм рт.ст., перкуторно сечовий мiхур 

визначається на 10 см над лоном. Якi першочерговi заходи слiд провести для покращення стану 

хворого? 

A. Катетеризацiя сечового мiхура за допомогою катетеру Фолея 



B. Внутрiшньовенне введення дротаверину 

C. Призначення α-адреноблокаторiв 

D. Термiнове хiрургiчне втручання 

E. Внутрiшньовенне введення еналаприлату для швидкого зниження АТ 

 

17. У потерпiлих в результатi аварiї на нафтопроводi в першi години спостерiгаються сльозотеча, 

збудження, ейфорiя, головний бiль, нудота, блювання, атаксiя, порушення мови та ковтання. Яка 

тактика невiдкладної терапiї є найбiльш обґрунтованою? 

A. ШВЛ, оксигенотерапiя, кортикостероїди, лiпiн 

B. Промивання шлунку, ентеросорбент, аллоксим 

C. Промивання шлунку, унiтiол, гемодiалiз 

D. Промивання шлунку, введення вазелiнового масла 

E. Форсований дiурез, купринiл, унiтiол 

 

18. Пацiєнт 36-ти рокiв скаржиться на неможливiсть самостiйного сечовипускання при наявностi 

покликiв. 3 години тому - падiння в каналiзацiйний люк з забоєм промежини. Об’єктивно: 

видiлення кровi з зовнiшнього отвору сечiвника, помiрно виражена гематома промежини. 

Ознакiв переломiв немає. Яка подальша лiкувальна тактика? 

A. Пункцiйна цистостомiя 

B. Встановлення постiйного катетера 

C. Однократна катетеризацiя 

D. Стимуляцiя дiурезу 

E. Вiдкрите накладення цистостоми 

 

19. На хiмiчному комбiнатi 7 чоловiк отримали отруєння невiдомою речовиною. Доставленi до 

токсикологiчного вiддiлення в коматозному станi. Об’єктивно: мiдрiаз, зiницi на свiтло не 

реагують, арефлексiя, повторне блювання, мимовiльне сечовипускання, судоми, цiаноз, to- 35oC, 

ЧД- 8-10/хв., дихання глибоке, АТ- 80/40 мм рт.ст. Яку антидотну терапiю слiд застосувати? 

A. 5% розчин етанолу внутрiшньовенно 

B. Тетацин-кальцiю внутрiшньовенно 

C. Унiтiол внутрiшньом’язово 

D. Тiосульфат натрiю внутрiшньовенно 

E. Розчин хромосмону внутрiшньовенно 

 

20. Хворий 68-ми рокiв страждає на сечокам’яну хворобу, конкременти обох нирок. Впродовж 

останнiх 3-х дiб на тлi двобiчної ниркової кольки вiдмiтив зменшення кiлькостi сечi до 50 мл на 

добу. За останнi 48 годин креатинiн кровi з нормального рiвня збiльшився майже вдвiчi. Який 

найбiльш iмовiрний дiагноз у даному випадку? 

A. Постренальне гостре ураження нирок 

B. Преренальне гостре ураження нирок 

C. Ренальне гостре ураження нирок 

D. Термiнальна стадiя хронiчного ураження нирок на тлi сечокам’яної хвороби 

E.  Двобiчний блок нирок 

 

21. До лiкарнi звернулася родина (двоє дiтей та двоє дорослих), якi 2 години тому вживали 

самостiйно зiбранi гриби. Усi скаржаться на нудоту, бiль у животi, слиновидiлення. Лiкар 

дiагностував отруєння грибами. Якою повинна бути першочергова допомога? 

A. Промивання шлунка 

B. Ентеральне водне навантаження 

C. Парентеральне водне навантаження 

D. Форсований дiурез 

E. Гемодiалiз 



 

22. Перша медична допомога (самота взаємодопомога) при радiацiйних ураженнях передбачає 

усунення або послаблення початкових ознак променевої хвороби. З цiєю метою особовий склад 

Збройних Сил безпосередньо пiсля вибуху для профiлактики первинної реакцiї бере з 

iндивiдуальної аптечки (одну таблетку): 

A. Етаперазин  

B. Цистамiн 

C. Будаксим 

D. Вiбрацин 

E. Доксициклiну гiдрохлорид 

 

23. Хлопчик 16-ти рокiв скаржиться на затримку сечi та рiзкий бiль в надлобковiй дiлянцi. 

Вiдомо, що дитина лiкувалась в нефрологiчному вiддiленнi з приводу гiперурiкемiї та уролiтiазу. 

Пiд час обстеження пальпується напружений сечовий мiхур в надлобковiй дiлянцi. Викликано 

ШМД. Яка має бути тактика ведення цього пацiєнта? 

A. 2% розчин но-шпи внутрiшньом’язово 

B. 50%розчин анальгiну внутрiшньом’язово 

C. 0,5% розчин седуксену внутрiшньом’язово 

D. Фенобарбiтал внутрiшньо 

E. Парацетамол внутрiшньо 

 

 

Тема 8. Організація невідкладної допомоги при аваріях та катастрофах. 

1. До медичної роти доставлено постраждалого з тяжким вогнепальним пораненням нижньої 

третини правого стегна. Кiстка роздроблена. Магiстральнi судини пошкодженi. Кiнцiвка висить 

на клаптi м’яких тканин. До якого виду медичної допомоги вiдноситься проведення вiдсiкання 

кiнцiвки, яка висить на клаптi м’яких тканин? 

A. Перша лiкарська допомога 

B. Квалiфiкована медична допомога 

C. Спецiалiзована медична допомога 

D. Долiкарська (фельдшерська) медична допомога 

E. Перша медична допомога 

 

2. Травмований мотоциклiст лежить на проїжджiй частинi дороги. Лiве стегно його деформоване 

в нижнiй третинi, через зовнiшню рану фонтанує кров. Де i який кровоспинний джгут необхiдно 

застосувати? 

A. Артерiальний джгут безпосередньо над раною стегна 

B. Артерiальний джгут в середнiй третинi стегна 

C. Артерiальний джгут в верхнiй третинi стегна 

D. Венозний джгут безпосередньо над раною 

E. Венозний джгут на верхню третину гомiлки 

 

3. У хлопчика 13-ти рокiв, що страждає на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, вдома 

виникла клiнiка шлунково-кишкової кровотечi. Яка подальша тактика? 

A. Госпiталiзацiя дитини у реанiмацiйне вiддiлення 

B. Спостереження за дитиною 

C. Проведення гемостатичної терапiї 

D. Введення глюкокортикоїдiв 

E. Введення серцевих глiкозидiв 

 



4. Хлопчик 8-ми рокiв впав з велосипеда, вiдчув рiзкий бiль у шийному вiддiлi. Об’єктивно: 

голова повернута вправо, спроби повороту голови вліво болiснi. Для транспортної iмобiлiзацiї 

необхiдно: 

A. Фiксацiя голови у цьому ж положеннi 

B. Виведення голови в середнє положення 

C. Необхiдностi у фiксацiї немає 

D. Парентеральне введення мiорелаксантiв 

E. Гiперкорекцiя (нахил голови у протилежний бiк) 

 

5. Дитина 11-ти рокiв грала у футбол та пiд час падiння отримала травму. Встановлено 

попереднiй дiагноз: закритий вивих правого передплiччя. Який обсяг допомоги повинен надати 

лiкар на мiсцi пригоди? 

A. Знеболювання, транспортна iммобiлiзацiя шиною 

B. Знеболювання, транспортна iммобiлiзацiя косинкою 

C. Косинкова пов’язка на праву верхню кiнцiвку 

D. Знеболювання, спроба вправлення вивиху 

E. Восьмиподiбна пов’язка на правий лiктьовий суглоб 

 

6. Пiшохiд 62-х рокiв пiд час ожеледицi послизнувся та впав на руку на бордюр тротуару. Є 

локалiзований бiль у дiлянцi верхньої третини лiвого передплiччя. Спостерiгаються тахiкардiя, 

пiдвищення артерiального тиску, припухлiсть, деформацiя, синець та крепiтацiя в дiлянцi 

верхньої третини лiвого передплiччя, рухи кiнцiвки неможливi.Можна припустити пошкодження 

верхньої третини лiвого передплiччя. Як ви будете транспортувати хворого? 

A. Наклавши шину Крамера вiд верхньої третини плеча до п’ястно-фалангових суглобiв 

B. Прибинтувавши праву верхню кiнцiвку до грудної клiтини та здорової кiнцiвки 

C. В напiвсидячому положеннi з палкою в лiктьових згинах 

D. Наклавши пов’язку Дезо з валиком в пахвовiй дiлянцi 

E. Наклавши шину Крамера з фiксацiєю плечового, лiктьового, променево-зап’ясткового 

суглобiв 

 

7. Триває значний викид радiонуклiдiв у атмосферу з пошкодженого ядерного реактора. Доза 

опромiнення всього тiла за першi 10 дiб у дорослих становить 500 мЗв. Якi заходи захисту треба 

запровадити? 

A. За таких умов потрiбна евакуацiянаселення iз зон радiоактивного забруднення 

B. Використовуються укриття та засоби захисту органiв дихання та шкiрного покрову 

C. Потрiбно провести йодну профiлактику 

D. Обмежити вживання забруднених радiонуклiдами харчових продуктiв та питної води 

E. Нiякi, тому що дози опромiнення не перевищують допустимi рiвнi 

 

8. Очiкувана доза опромiнення населення, що мешкає на забрудненiй радiонуклiдами територiї, 

за перший рiк становить 500 мЗв. Яких заходiв захисту потребує це населення? 

A. За даних умов потрiбне переселення або евакуацiя населення 

B. Використовуються укриття та засоби захисту органiв дихання та шкірного покриву 

C. Потрiбно провести йодну профiлактику 

D. Нiяку, тому що дози х-опромiнення не перевищують допустимi рiвнi 

E. Обмежити вживання забруднених радiонуклiдами харчових продуктiв та питної води 

 

9. Лiкар швидкої допомоги, приїхавши на мiсце ДТП, дiагностував закритий перелом правого 

стегна в середнiй третинi. Яким повинен бути обсяг допомоги? 

A. Знеболення, iммобiлiзацiя шиною Дiтерiхса, iнфузiйна терапiя 

B. Iммобiлiзацiя трьома шинами Крамера до пахвинної дiлянки 

C. Iммобiлiзацiя трьома шинами Крамера до кульшового суглоба 



D. Знеболення введенням в мiсце перелому 1% р-ну новокаїну, іммобілізація шиною Дiтерiхса, 

внутрiшньовенне введення розчинiв  

E. Знеболення наркотичними препаратами, фiксацiя пошкодженої кiнцiвки до здорової 

 

10. До приймального вiддiлення госпiталю МНС потрапили з зони катастрофи 20 осiб. Пiд час 

огляду постраждалого 30-ти рокiв, якого вилучили з-пiд уламкiв споруди, визначається: блiдiсть 

шкiрного покриву, у свiдомостi, деформацiя правої гомiлки, багаточисельнi забиття м’яких 

тканин нижнiх кiнцiвок. До якої групи постраждалих треба призначити цього постраждалого при 

проведеннi медичного сортування? 

A. Потребує невiдкладної медичної допомоги 

B. Не потребує медичної допомоги на даний момент 

C. Допомогу може бути вiдкладено 

D. Потребує симптоматичного лiкування 

E. Потребує евакуацiї до iншого лiкувального закладу 

 

11. Населення, яке проживає близько атомної електростанцiї, у зв’язку з аварiєю на одному з 

енергоблокiв, зазнало радiацiйного опромiнення. Бiльшiсть уражених отримали дозу 

зовнiшнього опромiнення 2 Гр. Який вид медичної допомоги необхiдно надати ураженим? 

A. Квалiфiкована 

B. Спецiалiзована 

C. Перша лiкарська 

D. Перша долiкарська 

E. Само-взаємодопомога 

 

12. У вiйськовослужбовця в зонi бойових дiй має мiсце вивих великого пальця лiвої руки. До якої 

сортувальної категорiї з її вiзуальним позначенням буде вiднесений потерпiлий? 

A. III (зелений колiр) 

B. I (червоний колiр) 

C. II (жовтий колiр) 

D. IV (темно-фiолетовий колiр) 

E. V (синiй колiр) 

 

13. У вагiтної в 32 тижнi пiсля падiння при об’єктивному обстеженнi лікарем швидкої допомоги 

виявлено: матка в гiпертонусi, шкiра блiда, АТ- 90/60 мм рт.ст., Ps- 105/хв., частота дихання -

22/хв. Вагiтна занепокоєна i вказує на локальний бiль бiля пупка. В якому положеннi слiд 

проводити iнфузiйну терапiю пiд час транспортування до стацiонару? 

A. Положення на лiвому боцi з припiднятими ногами 

B. З припiднятим головним кiнцем 

C. З опущеним головним кiнцем 

D. На спинi з припiднятими ногами 

E. Положення не має значення 

 

14. Вiйськовий знаходиться в секторi укриття на полi бою. Його поранено в живiт. Стогне. На 

переднiй черевнiй стiнцi обширна рана з випавшими петлями кишкiвника. Пульс слабкий. 

Температура повiтря +7oC. Якi дiї? 

A. Накласти вологу пов’язку на рану живота, випавшi нутрощi не вправляти 

B. Випавшi нутрощi вправити та фiксувати пов’язкою до черевної стiнки. Накласти пов’язку на 

рану живота 

C. Накласти пов’язку на рану живота. Знеболити 

D. Вправити нутрощi, що випали, знеболити, транспортувати до пункту надання допомоги 

E. Вкутати в простирадло та транспортувати до пункту надання допомоги 

 



15. В медичну роту доставлено вiйськовослужбовця з вогнепальним пораненням верхньої 

третини правої гомiлки з пошкодженням магiстральних судин. Систолiчний АТ- 100 мм рт.ст., 

Ps- 90/хв. При наданнi домедичної допомоги годину тому накладено джгут, пов’язку на рану та 

уведений знеболюючий засiб. В яку чергу необхiдно евакуювати пораненого на подальший етап 

медичної евакуацiї? 

A. В першу чергу 

B. В другу чергу 

C. Пiдлягає амбулаторному лiкуванню 

D. Не пiдлягає евакуацiї 

E. Залишається для лiкування на даному етапi медичної евакуацiї 

 

 

Тема 9. Особливо небезпечні інфекції. 

1. У дитини 8-ми рокiв пiдвищення температури до 39oC, нежить зi значними гнiйними 

видiленнями, вологий кашель, кон’юнктивiт з гнiйним видiленням, свiтлобоязливiсть. На 

слизовiй оболонцi щiк бiлуватi дiлянки висiвкоподiбно злущеного епiтелiю. Який найбiльш 

iмовiрний дiагноз? 

A. Кiр 

B. Кореподiбна краснуха 

C. Скарлатина 

D. Висипний тиф 

E. Грип 

 

2. Чоловiка покусав сусiдський собака за стегна та передплiччя бiля 20 хвилин тому назад. Якi 

засоби повинен застосувати сiмейний лiкар на догоспiтальному етапi? 

A. Промити рану розчином господарського мила 

B. Накласти герметичну пов’язку 

C. Промити рану антибiотиками 

D. Ввести протиправцеву сироватку 

E. Промити рану розчином йоду 

 

3. В аеропорт прибув лiтак iз ендемiчної по холерi країни. Лiкар санiтарно-карантинного пункту 

аеропорту при оглядi лiтака виявив хворого громадянина України з дiареєю. Пiзнiше був 

пiдтверджений дiагноз холера. Особи, якi знаходились в контактi з хворим на холеру пiдлягають: 

A. Розмiщенню в iзоляторi з обов’язковим проведенням превентивного лiкування 

B. Iзоляцiї вдома 

C. Госпiталiзацiї в iнфекцiйний стацiонар 

D. Медичному нагляду протягом 5-ти дiб 

E. Госпiталiзацiї у провiзорний стацiонар 

 

4. У хворого 37-ми рокiв, що вживав напередоднi копчену рибу власного виробництва, поступово 

розвинулись м’язова слабкiсть, неможливiсть читати газетний текст, на другий день - порушення 

ковтання. Об’єктивно: стан тяжкий, цiаноз шкiри, страбiзм, ЧД- 50/хв., Ps- 120/хв. Голос 

гугнявий, парез зiниць, метеоризм 2 ступеня. Випорожнення вiдсутнi 2 доби. Який лiкувальний 

захiд показаний у першу чергу? 

A. Штучна вентиляцiя легень 

B. Трахеостомiя 

C. Штучне дихання ”рот у рот” 

D. Призначення прозерину 

E. Введення дiуретикiв 

 



5. У хлопчика 15-ти рокiв раптово пiдвищилася температура тiла до 39,5oC, виник бiль у горлi 

пiд час ковтання. На другу добу на обличчi, шиї, верхнiй частинi тулуба на тлi гiперемованої 

шкiри тулуба виник дрiбнокрапковий розеольозний висип з блiдим носогубним трикутником. 

Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Скарлатина 

B. Кiр 

C. Краснуха 

D. Iнфекцiйний мононуклеоз 

E. Вiтряна вiспа 

 

6. Хворий 44-х рокiв звернувся до дiльничного лiкаря на 7-й день хвороби зi скаргами на 

пiдвищену температуру тiла, поганий сон, закреп. Початок хвороби поступовий. В ходi огляду: 

блiдiсть шкiрних покривiв, температура - 38,2oC, ЧСС- 68/хв. Печiнка збiльшена. Якi методи 

дослiдження допоможуть пiдтвердити дiагноз? 

A. Гемокультура, реакцiя Вiдаля 

B. РМАЛ 

C. Полiмеразна ланцюгова реакцiя на вiруси гепатитiв 

D. Реакцiя Пауль-Буннеля 

E. Паразитоскопiчне дослiдження фекалiй 

 

7. 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 

 

8. Хворий поступив у клiнiку у вкрай важкому станi: кiнцiвки холоднi, акроцiаноз, шкiра i слизовi 

сухi, темнi кола навколо очей, повторне блювання, живiт безболiсний, АТ- 40/0 мм рт.ст., 

багаторазовi водянистi випорожнення без домiшок. Дiагноз: холера. Вкажiть ступiнь 

зневоднення: 

A. IV 

B. III 

C. I 

D. II 

E. V 

 

9. На фонi гiпертермiї та сильного головного болю в дитини 5-ти рокiв виникли зоровi 

галюцинацiї жахливого змiсту, марення, дезорiєнтацiя. Шкiра гiперемована, з дрiбною висипкою, 

рожевого кольору. Шкiра носогубного трикутника блiда, ознаки напруження м’язiв потилицi, 

симптоми Кернiга, Брудзинського, ожвавлення рефлексiв без рiзницi мiж сторонами. Який 

дiагноз можна припустити? 

A. Коревий менiнгiт iз делiрiозним синдромом 

B. Делiрiозний синдром при отруєннi їжею 

C. Делiрiозний синдром при черепно-мозковiй травмi 

D. Делiрiозний синдром при алергiчному захворюваннi 

E. Менiнгококовий менiнгiт з делiрiозним синдромом 

 

10. До iнфекцiйного вiддiлення надiйшов хворий 20-ти рокiв з ознаками дегiдратацiї III ступеня. 

Спостерiгаються судоми, блювання фонтаном, рiзке зниження артерiального тиску, тахiкардiя, 



температура тiла - 35,5oC. З якою швидкiстю треба проводити внутрiшньовенну iнфузiю для 

вiдновлення водно-електролiтного балансу? 

A. 100-120 мл/хв 

B. 80-100 мл/хв 

C. 50-80 мл/хв 

D. 30-50 мл/хв 

E. Швидкiсть не має значення 

 

11. Лiкар швидкої допомоги при оглядi хворого 19-ти рокiв встановив, що пацiєнт захворiв 

раптово: пiдвищилась температура до 39,2oC, виражений головний бiль, часте блювання, що не 

приносить полегшення. На шкiрi сiдниць, стегнах, гомiлках, тулубi з’явились петехiальний 

висип, який мiсцями зливається. Менiнгеальнi симптоми позитивнi. Лiкар запiдозрив 

генералiзовану форму менiнгококової iнфекцiї. Яке лiкування необхiдно призначити на 

догоспiтальному етапi? 

A. Левомiцетин, кортикостероїди, iнфузiйна терапiя 

B. Пенiцилiн, кортикостероїди 

C. Фiзiологiчний розчин, контрикал довенно 

D. Доксициклiн, кортикостероїди 

E. Ровамiцин, кортикостероїди 

 

12. Хворий 28-ми рокiв, з Анголи, госпiталiзований в лiкарню iз скаргами на сильний кашель та 

задуху, проноси, кровохаркання. Протягом року вiдмiчав пережну гарячку, значну пiтливiсть з 

профузними нiчними потами, рiзку загальну слабкiсть. Мiсяць тому появився тривалий пронос, 

у калi є домiшки слизу i кровi. Об’єктивно: стан тяжкий, температура тiла - 40oC, кахексiя. На 

лiвому оцi виявлена пухлина на рогiвцi. Шкiра та слизовi оболонки блiдi. Який дiагноз найбiльш 

iмовiрний у цьому випадку? 

A. СНIД, генералiзована форма 

B. Криптоспоридiоз 

C. ВIЛ-iнфекцiя 

D. Пре-СНIД 

E. Сепсис 

 

 

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

захворюваннями шкіри, анафілаксією та недостатністю ендокринних органів. 

1. Дитина 6-ти рокiв госпiталiзована до дитячого вiддiлення з бронхопневмонiєю. Страждає на 

атопiчний дерматит. Пiсля внутрiшньом’язового введення ампiцилiну з’явилися вiдчуття 

стиснення у грудях, запаморочення, рiзка блiдiсть, цiаноз, холодний пiт, прискорене шумне 

дихання. Який з перерахованих препаратiв слiд ввести в манiпуляцiйнiй негайно? 

A. Розчин адреналiну пiдшкiрно 

B. Розчин преднiзолону внутрiшньовенно 

C. Розчин еуфiлiну внутрiшньовенно 

D. Розчин строфантину внутрiшньовенно 

E. Розчин тавегiлу внутрiшньовенно 

 

2. 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 

 

3. На другу добу пiсля субтотальної резекцiї щитоподiбної залози з приводу дифузного 

токсичного зобу у хворої з’явилися тонiчнi судоми пальцiв (”рука акушера”), позитивнi 

симптоми Хвостека, Вейса, Труссо. Яке ускладнення операцiї виникло? 

A. Гiпопаратиреоз 

B. Анафiлактичний шок 

C. Тиреотоксичний криз 

D. Iнфаркт мiокарда 

E. Асфiксiя 

 

4. Хвора на дифузний токсичний зоб 30-ти рокiв, не лiкувалася. Пiсля надмiрного навантаження 

пiд час занять спортом виникли збудження, серцебиття, пiтливiсть, блювання. Ps-140/хв., 

миготлива аритмiя. АТ- 100/40 мм рт.ст. Тони серця звучнi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Тиреотоксична криза 

B. Гостра серцево-судинна недостатнiсть 

C. Метаболiчна кардiомiопатiя 

D. Гiпоталамiчний криз 

E. Гостра судинна недостатнiсть 

 

5. Хлопчик 12-ти рокiв хворiє на атопiчну бронхiальну астму з важким перебiгом. Пiд час 

останнього нападу 4 iнгаляцiї сальбутамолу ефекту не дали. Наросли задишка, тахiкардiя, 

неспокiй. Шкiра блiда з цiанотичним вiдтiнком. У легенях рiзко ослаблене дихання, хрипи не 

вислуховуються. Який з перелiчених заходiв є першочерговим? 

A. Внутрiшньовенне введення преднiзолону 

B. Внутрiшньовенне введення еуфiлiну 

C. Внутрiшньовенне введення амброксолу 

D. Внутрiшньовенне введення кларитромiцину 

E. Iнгаляцiя зволоженого кисню 

 

6. У жiнки 32-х рокiв пiсля внутрiшньовенної iн’єкцiї антибiотикiв пенiцiлiнового ряду з приводу 

загострення хронiчного сальпiнгоофорiту раптово з’явилась задишка, бiль в дiлянцi серця, 

слабкiсть, свербiж шкiри обличчя та верхнiх кiнцiвок, висипка.Об’єктивно: свiдомiсть 

запаморочена, АТ- 80/50 мм рт.ст., пульс ниткоподiбний, серцева аритмiя. Попереднiй дiагноз - 

анафiлактичний шок. Якi першi дiї? 

A. Ввести розчин адреналiну 

B. Ввести антигiстамiннi препарати 

C. Накласти джгут проксiмальнiше мiсця iн’єкцiї 

D. Провести iнтубацiю трахеї 

E. Розпочати iнфузiйну терапiю 

 

7. Пiсля введення ампiцилiну у хворої на сальпiнгiт, в областi рук з’явились еритематозно-

бульознi висипки, шкiра вiдторгається значними шарами по типу рукавичок. Який найбiльш 

iмовiрний дiагноз? 

A. Синдром Лайела 

B. Алергiчний дерматит 

C. Епiдермофiтiя 

D. Генералiзований кандидоз 

E. Екзема 

 



8. Хворий 38-ми рокiв, що страждає на нирковий туберкульоз, в непритомному станi привезений 

родичами до районної лiкарнi. Об’єктивно: кома 1. Гiпотрофiя 2 ст. Шкiра та слизовi оболонки 

коричневого кольору з бронзовим полиском. На шкiрi спостерiгаються окремi осередки вiтилiго. 

АТ-65/0 мм рт.ст., ЧСС- 44/хв. Дiагностована гостра надниркова недостатнiсть. Який препарат 

треба ввести в першу чергу? 

A. Дексаметазон 

B. Реополiглюкiн 

C. Адреналiн 

D. Мезатон 

E. Новодрин 

 

9. У хворого 44-х рокiв скарги на загальну слабкiсть, гiпертермiю до 39oC, свербiння шкiри, 

висип, болiснiсть i припухлiсть суглобiв. Об’єктивно: АТ- 70/40 мм рт.ст., папульозно-

макульозний висип, генералiзоване збiльшення лiмфовузлiв, припухлiсть суглобiв, збiльшення 

селезiнки. 7 днiв тому у травмпунктi провели первинну хiрургiчну обробку рани стопи та ввели 

протиправцеву сироватку. Вкажiть причину розвитку даного стану: 

A. Сироваткова хвороба 

B. Анафiлактична реакцiя 

C. Сепсис 

D. Геморагiчний васкулiт 

E. Менiнгiт 

 

10. У дитини 10-ти рокiв на тлi введення гепарину з приводу геморагiчного васкулiту рiзко 

погiршився стан: АТ-70/30 мм рт.ст., блювота, посилились болi в животi. Запiдозрено крововилив 

у наднирники. Яка тактика лiкаря?  

A. Ввести великi дози метилпреднiзолону 

B. Зменшити дозу гепарину 

C. Почати iнфузiю допамiну 

D. Ввести знеболюючi засоби 

E. Ввести протамiну сульфат 

 

11. У хлопчика 5-ти рокiв через 8-10 хвилин пiсля укусу бджоли з’явилися занепокоєння, 

гiперемiя i свербiж шкiри обличчя, нудота, захриплiсть голосу, свистяче дихання, сплутанiсть 

свiдомостi, блiдiсть пiтливiсть. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Анафiлактичний шок 

B. Кропивниця 

C. Набряк Квiнке 

D. Iнфекцiйно-токсичний шок 

E. Гострий стенозуючий ларингiт 

 

12. З метою вправлення вивиху пальця лiвої руки хворому 20-ти рокiв було виконано блокаду 

променевого нерва. Через 10 хвилин пiсля введення 5 мл 2% розчину лiдокаїну хворий почав 

скаржитись на рiзку слабкiсть, порушення зору, нудоту, нестачу повiтря, вiдчуття стискання у 

груднiй клiтцi. Об’єктивно: шкiра блiда, волога, осиплiсть голосу, ЧД- 35/хв., ЧСС- 120/хв., АТ- 

50/20 мм рт.ст. Який лiкарський засiб необхiдно ввести негайно? 

A. Адреналiн 

B. Димедрол 

C. Еуфiлiн 

D. Фуросемiд 

D. Седуксен 

 



13. Хвора 56-ти рокiв, скаржиться на слабкiсть, бiль в м’язах, парестезiї в дiлянцi обличчя, нижнiх 

кiнцiвок, симетричнi судоми, якi виникають спонтанно, утруднення дихання, блювання. В 

анамнезi - два тижнi тому перенесла тотальну резекцiю щитоподiбної залози з приводу дифузного 

токсичного зобу III ступеня i отримує тироксин 100 мкг на добу. Об’єктивно: свiдомiсть 

затьмарена, шкiра суха. У верхнiх кiцiвках - судоми м’язiв за типом ”руки акушера”, порушений 

акт ковтання, задишка. Ps- 62/хв., ритмiчний. АТ-115/60 мм рт.ст. Позитивнi симптоми Хвостека, 

Труссо. Лабораторно: рiвень кальцiю в кровi - 1,3 ммоль/л; глiкемiя - 5,3 ммоль/л. Який найбiльш 

iмовiрний дiагноз? 

A. Гiпокальцiємiчна криза 

B. Епiлептичний статус 

C. Iстерiя 

D. Iнсулома 

E. Правець 

 

 

 



Тести до практичних занять  

лікарів-інтернів  

суміжного циклу «Медицина невідкладних станів» 

з бази Крок 3 

осінь 2016 р. 

Тема 1. Екстрена допомога при раптовій зупинці серця та дихання. Гостра 

дихальна недостатність. 

1. У пацієнта з симптомами відсутності кровообігу на ЕКГ встановлена асистолія. 

Першочерговим терапевтичним заходом має бути: 

A. Введення адреналіну 

B. Електрична дефібриляція 

C. Введення лідокаїну 

D. Введення хлориду кальцію 

E. Введення атропіну 

 

2. Дитині 6-ти років, оперованій з приводу розлитого перитоніту, в процесі забезпечення 

анестезіологічного засобу, проводиться штучна вентиляція легень у режимі помірної 

гіпервентиляції. На яких цифрах необхідно підтримувати рівень pCO2 у КЛС- грамі? 

A. 30-35 мм рт.ст. 

B. 20-25 мм рт.ст. 

C. 35-40 мм рт.ст. 

D. 40-45 мм рт.ст. 

E. 50-55 мм рт.ст. 

 

3. Під час діагностичної ендоскопії у хворого 45-ти років виникла асистолія, яка діагностована 

електрокардіографічно. З яких заходів слід негайно розпочати лікування? 

A. Масаж серця, ШВЛ, адреналін 

B. Дефібриляція 

C. Введення атропіну 

D. Електрокардіостимуляція 

E. Інфузія гідрокарбонату натрію 

 

4. Вагітна 40 тижнів з бурхливою пологовою діяльністю, клінічно вузьким тазом. Під час 

індукції наркозу виникло блювання. Після інтубації проведена санація дихальних шляхів та 

ротової порожнини. В подальшому розвинувся ціаноз, підвищився центральний венозний тиск, 

над легенями різнокаліберні вологі хрипи, підвищення тиску на вдиху. При контролі газів крові 

- значна гіпоксемія. Яка причина цього стану? 

A. Синдром Мендельсона 

B. Емболія навколоплідними водами 

C. Набряк легенів 

D. Ендотоксичний шок 

E. Іфаркт міокарда 

 

5. Пацієнт під час ковтання цукерки захрипів, схопився за шию, посинів і через 3 хвилини 

знепритомнів. Об’єктивно: свідомість відсутня, обличчя і шия ціанотичні, нерегулярні та 

непродуктивні рухи грудної клітки. На сонних артеріях - слабка пульсація. При пальцевій ревізії 

ротоглотки визначається округле стороннє тіло, змістити яке не вдається. Спроба змістити його 

при перекиданні пацієнта через коліно - невдала. Які подальші дії? 

A. Крікотиреотомія 



B. Верхня трахеотомія 

C. Нижня трахеотомія 

D. Пункція трахеї 

E. Транспортування до стаціонару 

 

6. Жінка 69-ти років раптово втратила свідомість, родичі хворої викликали швидку допомогу, 

яка прибула через 35 хвилин. При огляді: пульс відсутній на сонних артеріях, дихання відсутнє, 

зіниці розширені, на ЕКГ - асистолія. Які дії бригади? 

A. Серцево-легенева реанімація не показана 

B. Негайне проведення серцево-легеневої реанімації 

C. Проведення дефібриляції 

D. Нанесення прекардіального удару 

E. Внутрішньовенне введення лідокаїну 

 

7. Хворий 40-ка років скаржиться на інтенсивні болі в горлі при ковтанні, виражену задишку, 

що посилюється у горизонтальному положенні і супроводжується нападами задухи. При 

непрямій ларингоскопії виявлений абсцес надгортанника. Відділи гортані, розташовані нижче, 

оглянути не вдається. Від трахеотомії хворий категорично відмовився. На висоті чергового 

нападу задухи розвинулися ціаноз, судоми та наступила зупинка дихання. Яку першочергову 

допомогу слід надати? 

A. Конікотомія 

B. Трахеотомія 

C. !нтубація трахеї 

D. Штучна вентиляція легенів методом з рота в рот 

E. Ендоларингеальне розкриття абсцесу під контролем прямої ларингоскопії 

 

8. У хворого з критичним станом контролюються показники газового складу артеріальної крові. 

Наявні ознаки дихального ацидозу. Які показники газового складу підтверджують дихальний 

ацидоз? 

A. Підвищення pCO2 

B. Підвищення pH і pCO2 

C. Підвищення pH і pO2 

D. Зниження pH і pO2 

E. Ізольоване зниження pCO2 

 

9. У спортсмена після підйому штанги з’явились інтенсивний біль в грудній клітці, задишка у 

спокої. Об’єктивно: при перкусії над лівою половиною грудної клітки - тимпаніт, голосове 

тремтіння відсутнє; при аускультації - різко ослаблене дихання. Над правою половиною - 

дихання везикулярне. Який попередній діагноз? 

A. Лівобічний пневмоторакс 

B. Міжреберна невралгія 

C. Тромбоемболія легеневої артерії 

D. !нфаркт міокарда 

E. Крупозна пневмонія 

 

10. Пологи у 36 тижнів. Вагітність перебігала на тлі загрози переривання у 28 тижнів, гострої 

респіраторної вірусної інфекції у 24 тижні. Навколоплідні води світлі. Новонароджена дівчинка 

з масою 2400 г, довжиною 45 см. При народженні самостійне дихання відсутнє, м’язовий тонус 

значно знижений. Після проведення штучної вентиляції легенів за допомогою маски та мішка 

100% киснем впродовж 30-ти секунд самостійне дихання не відновилося, частота серцевих 

скорочень складає 50/хв., зберігається акроціаноз. Яка подальша тактика лікаря? 

A. Непрямий масаж серця 



B. Киснева допомога вільним потоком 

C. Санація верхніх дихальних шляхів 

D. Введення адреналіну 

E. Корекція гіповолемії 

 

11. У хворого під час операції на шлунку було ушкоджено селезінкову артерію, в результаті 

чого виникла масивна кровотеча, яка призвела до зупинки кровообігу. Найдоцільніше проводити: 

A. Прямий масаж серця 

B. Введення гідрокортизону 

C. Електрокардіостимуляцію 

D. Непрямий масаж серця 

E. Абдомінальну компресію 

 

12. У хворого після автомобільної аварії з’явилися скарги на різку задишку, кашель з кров’ю. 

Об’єктивно: шкіра бліда, ціанотична. Підшкірна емфізема в ділянці грудної клітки, живота, шиї 

справа. Аускультативно: справа дихання не вислуховується. Ps- 130/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст., Ht- 

0,25, Hb- 88 г/л. Які першочергові заходи лікаря на догоспітальному етапі? 

A. Активна аспірація повітря справа 

B. Негайна штучна вентиляція легень 

C. Колоїди, еритроцитарна маса, кристалоїди 

D. Трансфузія еритромаси відповідно до групової і резусної належності 

E. Дофамін 2-5 мкг/кг/хв., інфузія колоїдних розчинів 

 

13. Вагітна 40-ка років в терміні 37 тижнів скаржиться на різкий головний біль, зниження зору, 

біль в епігастрії, нудоту. АТ на обох руках 190/120 мм рт.ст. В сечі білок 5 г/л. Раптово у вагітної 

з’явився акроціаноз, розлад дихання. Які реанімаційні заходи необхідно провести вагітній 

негайно? 

A. Штучна вентиляція легень 

B. Призначити протисудомні препарати 

C. Призначити сечогінні препарати 

D. Седативна терапія 

E. Гіпотензивна терапія 

 

14. При проведенні закритого масажу серця людини 76-ти років, що знаходиться у стані 

клінічної смерті, необхідно здійснювати компресії з частотою: 

A. Не менше 100 на 1 хвилину 

B. Не менше 60 на 1 хвилину 

C. Не менше 80 на 1 хвилину 

D. Не менше 40 на 1 хвилину 

E. Не менше 120 на 1 хвилину 

 

15. Хлопець 20-ти років під час купання в річці раптово втратив свідомість та зник з поверхні 

води. Через 2 хвилини був доставлений до берега своїми однолітками. Об’єктивно: непритомний, 

шкіра вираженого фіолетово-синього кольору, велика кількість пінистих виділень з рота та з 

носа, дихання відсутнє, пульс на сонних артеріях не визначається. З чого потрібно починати 

комплекс СЛР? 

A. Очистити верхні дихальні шляхи 

B. ШВЛ 

C. Непрямий масаж серця 

D. Прекардіальний удар 

E. Не проводити СЛР 

 



16. У новонародженої дитини, яка народилась в асфіксії помірного ступеня, після тактильної 

стимуляції шкіри вздовж хребта спонтанне дихання не з’явилось. Які подальші дії у пологовому 

залі треба виконати? 

A. Почати штучну вентиляцію легень за допомогою мішка і маски 

B. Похлопати по п’ятах 

C. Зрошування холодною водою 

D. Поплескування по підошві 

E. Повторити погладжування вздовж хребта 

 

17. Необхідно провести електричну дефібриляцію дитині з фібриляцією шлуночків. Маса тіла 

становить близько 10 кг. Оберіть вірну потужність розряду для першої дефібриляції: 

A. 20 Дж 

B. 4 Дж 

C. 40 Дж 

D. 5 Дж/кг 

E. 80 Дж 

 

18. Хворий 83-х років, що перебуває в палаті інтенсивної терапії з приводу загострення 

ішемічної хвороби серця, раптом втратив свідомість. Зафіксовано клінічну смерть. Вкажіть 

цільові значення сатурації киснем артеріальної крові (Sр02) постраждалого після відновлення 

спонтанного кровообігу: 

A. 96-98% 

B. 100% 

C. 85% 

D. 86-90% 

E. 91-93% 

 

19. У хворого похилого віку діагностовано клінічну смерть. Почато реанімаційні заходи. Під 

час виконання непрямого масажу серця лікар відчув характерних хруст, резистентність грудної 

клітки істотно зменшилась. Яка подальша тактика лікаря? 

A. Продовження реанімації, непрямого масажу серця 

B. Припинення реанімаційних заходів 

C. Поворот хворого на бік 

D. Перекладання хворого на м’яку поверхню 

E. Продовження тільки штучного дихання 

 

20. У хворої 56-ти років, яка знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні з приводу 

хронічного бронхіту, раптово з’явився різкий біль у лівій половині грудної клітки, задишка, біль 

у ділянці серця, серцебиття, сухий надсадний кашель. Об’єктивно: виражений акроціаноз, роз-

ширення міжреберних проміжків та різке обмеження дихальної екскурсії. Перкуторно - зліва 

тимпаніт. Аускультативно - різке ослаблення дихання. Яку невідкладну допомогу слід надати 

хворій? 

A. Пункція плевральної порожнини 

B. Введення еуфіліну 

C. Введення анальгетиків 

D. Забезпечити доступ кисню 

E. Терміново транспортувати до відділення торакальної хірургії 

 

21. Бригадою ЕМД оглянуто постраждалого в результаті ДТП 40-ка років: травматичне 

пошкодження верхньої щелепи, пульс на сонній артерії відсутній, екскурсій грудної клітки 

немає. Прийнято рішення про проведення СЛР. Який спосіб ШВЛ доцільно використати в 

даному випадку? 



A. ШВЛ ”рот до носа” 

B. ШВЛ ’’одночасно і до рота, і до носа” 

C. ШВЛ ”рот до рота” 

D. ШВЛ за Сільвестром 

E. ШВЛ за Холдером-Нільсеном 

 

22. Відразу після народження немовля нерухоме, синє і не дихає. Відповіді на тактильну 

стимуляцію немає, ЧСС становить 40/хв. Який із перерахованих заходів найімовірніше відновить 

нормальний спонтанний серцевий ритм? 

A. Штучна вентиляція легень 

B. Введення адреналіну 

C. Непрямий масаж серця 

D. Введення атропіну 

E. Додаткова тактильна стимуляція 

 

23. Чоловік 54-х років, хворий на ХІХС, був на стаціонарному лікуванні. Раптово знепритомнів, 

пульсація магістральних артеріальних судин не визначається, дихання відсутнє, мідріаз. Лікар 

почав закритий масаж серця та ШВЛ. На електрокардіограмі ізолінія. Який варіант зупинки 

кровообігу? 

A. Асистолія 

B. Фібриляція шлуночків 

C. Пароксизмальна тахікардія 

D. Тріпотіння передсердь 

E. Електромеханічна дисоціація 

 

24. У дитини 8-ми місяців раптово виникла обструкція верхніх дихальних шляхів, що 

спричинена стороннім тілом. Візуально стороннє тіло не видно. Назвіть порядок надання 

невідкладної допомоги в цьому випадку: 

A. В позиції ’’вершника” з головою, що опущена нище тулуба, по спині між лопатками виконати 

4 удари проксимальною частиною долоні 

B. Очистка пальцем верхніх дихальних шляхів 

C. Натискання на живіт 

D. Очистка верхніх дихальних шляхів за допомогою пінцета Меджилла 

E. Очистка верхніх дихальних шляхів за допомогою зажима Келлі 

 

25. Загальний стан доношеної новонародженої дитини середньої тяжкості, що зумовлено 

асфіксією середнього ступеня важкості. Маса при народженні 3500 г, довжина 54 см. Оцінка за 

шкалою Апгар на 1 хвилині 4 бали. Після проведення первинної реанімаційної допомоги 

з’явилося самостійне дихання, ЧСС-110/хв., акроціаноз. Яка подальша дія лікаря у даній 

ситуації? 

A. Додаткова оксигенація 

B. Інтубація трахеї 

C. Штучний масаж серця 

D. Відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів 

E. Допоміжна вентиляція легенів 

 

 

Тема 2. Гострий коронарний синдром. Гостра серцева недостатність. 

1. Хворий 51-го року доставлений до відділення кардіореанімації (інтенсивної терапії), 

скаржиться на тривалий пекучий загрудинний біль, який виник 40 хвилин тому, задишку. 

Об’єктивно: в легенях - дихання з жорстким відтінком, тони серця різко ослаблені, АТ-110/70 мм 

рт.ст. На ЕКГ виявлено підйом сегменту ST на 5 мм над ізолінією у відведеннях І, V1 — V4 та 



депресію сегмента ST у відведеннях ІІІ і aVF. Який препарат потрібно застосувати у даній 

ситуації? 

A. Альтеплаза 

B. Аміодарон 

C. Метопролол 

D. Добутамін 

E. Нітрогліцерин 

 

2. Чоловік 57-ми років після навантаження відчув різко виражену задуху, страх смерті. 

Об’єктивно: дихання клокочуче на відстані, кашель з рожевою піною. Шкіра холодна, волога, 

акроціаноз, над легенями дрібнопухирчасті хрипи. АТ- 100/70 мм рт.ст., Ps- 100/хв., 

ниткоподібний. Яке ускладнення розвинулось? 

A. Набряк легень 

B. Гостра ниркова недостатність 

C. Напад бронхіальної астми 

D. Інфаркт мозку 

E. Крупозна пневмонія 

 

3. У літньої людини 72-х років під час коронарографії та стентування вінцевих артерій з 

приводу ішемічної хвороби серця на кардіомоніторі відмічена фібриляція шлуночків. Що 

первинно необхідно провести хворому? 

A. Дефібриляція 

B. Інтубація трахеї 

C. Кава-катетеризація 

D. Зондування шлунка 

E. Катетеризація сечового міхура 

 

4. Пацієнт 54-х років, що перебуває в стаціонарі з приводу гострого інфаркту міокарда, раптово 

знепритомнів. В ході огляду діагностовано зупинку серцевої діяльності та дихання, розпочато 

легенево-серцеву реанімацію. На ЕКГ спостерігається асистолія. Далі необхідно: 

A. Ввести внутрішньосерцево адреналін 

B. Дефібриляція 

C. Ввести внутрішньовенно лідокаїн 

D. Ввести внутрішньовенно новокаїнамід 

E. Ввести внутрішньовенно строфантин 

 

 

Тема 3. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях серцевого 

ритму та гіпертонічному кризі.  

1. Хвора 50-ти років поступила в клініку зі скаргами на напади сильного головного болю, 

запаморочення, відчуття пульсації в голові, пітливість, м’язову слабкість. Під час нападу 

підвищується артеріальний тиск до 280/170 мм рт.ст. Напади тривають до 30 хвилин. Останнім 

часом почастішали. За даними УЗД - визначається об’ємне утворення правого наднирника. 

Який препарат найбільш показаний хворій? 

A. Фентоламін в/в 

B. Пентамін в/в 

C. Фуросемід в/в 

D. Дибазол в/в 

E. Папаверин в/в 

 

2. Хворий 66-ти років скаржиться на серцебиття, біль у серці, слабкість. Симптоми з’явилися 



раптово, після фізичного навантаження. На ЕКГ: комплекси QRS поширені до 0,12 секунд, зубець 

Р перед шлуночковим комплексом відсутній, ЧСС- 200/хв. Який лікарський засіб є препаратом 

вибору в цьому випадку? 

A. Лідокаїн 

B. Верапаміл 

C. Обзидан 

D. Дигоксин 

E. Хінідин 

 

3. Хлопчик 11-ти років госпіталізований до реанімаційного відділення у зв’язку з 

непритомністю на спортивному майданчику. В анамнезі - епізоди непритомностей, болі у грудях 

при фізичному навантаженні. Об’єктивно: пульс двогорбий, посилення верхівкового поштовху 

серця, вислуховується третій тон порушення серцевого ритму. ЕКГ: поліморфні шлуночкові 

екстрасистоли. ЕхоКС - асиметрична гипертрофія міжшлуночкової перегородки. Який шок має 

місце у дитини? 

A. Кардіогенний шок 

B. Септичний шок 

C. Анафілактичний шок 

D. Травматичний шок 

E. Гіповолемічний шок 

 

4. Хвора 64-х років перебуває на лікуванні в кардіологічному відділенні з приводу гіпертонічної 

хвороби. На момент огляду АТ- 200/110 мм рт.ст., ЧСС- 96/хв. Застосування якого препарату 

ПРОТИПОКАЗАНО в даній ситуації? 

A. Добутамін 

B. Клофелін 

C. Каптоприл 

D. Рибоксин 

E. Фуросемід 

 

5. У відділення реанімації бригадою швидкої допомоги доставлена дитина 3-х років у 

непритомному стані. Під час проведення штучного дихання та непрямого масажу серця на ЕКГ 

реєструється шлуночкова брадикардія 50/хв. Якому із медикаментозних заходів необхідно 

надати перевагу? 

A. Внутрішньовенне ведення атропіну 

B. Електрична дефібриляція серця 

C. Внутрішньовенне ведення гідрокарбонату натрію 

D. Електрична дефібриляція серця + введення адреналіну 

E. Внутрішньовенне введення адреналіну 

 

6. Хворий 62-х років раптово знепритомнів. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, дихання 

відсутнє, пульс та артеріальний тиск не визначаються. На ЕКГ - фібриляція шлуночків. Тричі 

була проведена дефібриляція, ефекту немає. Введення якого препарату необхідно розпочати для 

підвищення ефекту дефібриляції? 

A. Аміодарон 

B. Атропін 

C. Добутамін 

D. Дофамін 

E. Урапідил 

 

 

Тема 4. Гостра недостатність кровообігу. 



1. Постраждалий 42-х років, виявлений на місці ДТП, скаржиться на біль у ділянці таза та 

правого стегна. Об’єктивно: загальмований, стогне, шкіра бліда, язик сухий. ЧД- 28/хв. Праве 

стегно деформоване, набрякле, у верхній його третині патологічна рухливість, крепітація 

кісткових уламків. Великий крововилив, набряк та біль під час пальпації в правих пахвинній, 

здухвинній та сідничній ділянках. Ps- 112/хв., АТ- 80/45 мм рт.ст. Якому ступеню травматичного 

шоку відповідає стан потерпілого? 

A. II 

B. I 

C. IV 

D. III 

E. - 

 

2. У дитини 10-ти років зупинена артеріальна кровотеча (плечова артерія) через 10 хвилин після 

травми. При надходженні АТ- 90/50 мм рт.ст., еритроцити - 2, 5 • 1012/л, Hb- 60 г/л. Раніше при 

переливанні цільної крові була анафілактоїдна реакція. Який препарат крові найбільш безпечний 

для корекції крововтрати? 

A. Відмиті еритроцити 

B. Цільна кров 

C. Еритроцитарна маса 

D. Лейкоконцентрат 

E. Свіжозаморожена плазма 

 

3. Хворий 52-х років після ДТП від медичної допомоги відмовився, а через деякий час відчув 

зростаючу слабкість, запаморочення, тупий біль у лівому підребер’ї. Об’єктивно: загальмований, 

ЧСС- 130/хв., АТ- 80/50 мм рт.ст. В анамнезі ІХС, гіпертонічна хвороба. Який імовірний діагноз? 

A. Колапс на фоні внутрішньої кровотечі 

B. Інфаркт міокарда 

C. Наслідки перенесеного стресу 

D. Загострення хронічного панкреатиту 

E. Напад стенокардії 

 

4. Хвора 54-х років з міомою матки й анемією (Hb- 52 г/л, Ht- 17%) скаржиться на головний 

біль, слабкість, запаморочення. Лікар призначив жінці трансфузію одногрупних відмитих 

еритроцитів. Яка основна мета гемотрансфузії в цьому випадку? 

A. Замісна 

B. Поживна 

C. Стимулювальна 

D. Детоксикаційна 

E. Іемодинамічна 

 

5. У породіллі 16-ти років почалась гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. 

Об’єм крововтрати 1,6% від маси тіла, Ps- 115/хв., систолічний АТ- 80 мм рт.ст., ЦВТ- 35 мм 

вод.ст. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Геморагічний шок II ступеня 

B. Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Геморагічний шок І ступеня 

C. Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Геморагічний шок III ступеня 

D. Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Геморагічний шок IV ступеня 

E. Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді без ознак геморагічного шоку 

 

6. У новонародженої дитини на третю добу життя з’явилися ознаки шлунково - кишкової 

кровотечі (блювання з домішками крові, мелена), постгеморагічної анемії. З якого розчину слід 

розпочати парентеральне лікування геморагічного синдрому у дитини? 



A. Свіжозаморожена плазма 

B. Ілюкозо-сольовий розчин 

C. Реополіглюкін 

D. Тромбоцитарна маса 

E. Амінокапронова кислота 

 

7. Дитина 5-ти років скаржиться на лихоманку, пронос, блювання та запаморочення. У крові: 

Ht- 0,55, Na+- 118 ммоль/л, К+- 5,9 ммоль/л. Які розлади водно- електролітного балансу 

спостерігаються? 

A. Гіпотонічна дегідратація, гіперкаліємія 

B. Гіпотонічна дегідратація, гіпокаліємія 

C. Ьотонічна дегідратація, гіперкаліємія 

D. Гіперкаліємія 

E. Розладів водно-електролітного балансу немає 

 

8. У хворого 72-х років раптово розвинулось блювання кров’ю з крововтратою до 1,0 л. 

Об’єктивно: АТ- 70/40 мм рт.ст., ЧСС- 112/хв. ЦВТ- 0. Які інфузійні середовища першочергово 

треба застосувати для лікування? 

A. Кристалоїдні розчини 

B. Колоїдні розчини 

C. Розчини глюкози 

D. Жирові емульсії 

E. Свіжозаморожена плазма 

 

9. Хворого 28-ми років екстрено доставлено до операційної з приводу профузної шлунково-

кишкової кровотечі. Загальний стан тяжкий, свідомість - оглушення, АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧСС- 

110/хв., олігурія. Вкажіть об’єм крововтрати: 

A. 30-40% дефіциту ОЦК (>1750 мл) 

B. 15% дефіциту ОЦК (750-1250 мл) 

C. 20-25% дефіциту ОЦК (1250-1750 мл) 

D. >40% дефіциту ОЦК (>2000 мл) 

E. Крововтрати немає 

 

10. При наданні невідкладної допомоги дитині із крововтратою до 10% ОЦК лікарю необхідно 

відновити обсяг циркулюючої плазми. Оберіть оптимальний препарат: 

A. Ізотонічний сольовий розчин 

B. Свіжозаморожена плазма 

C. Реополіглюкін 

D. Цільна кров 

E. Розчин глюкози 

 

11. До інфекційного відділення надійшов хворий 20-ти років з ознаками дегідратації III ступеня. 

Спостерігаються судоми, блювання фонтаном, різке зниження артеріального тиску, тахікардія, 

температура тіла - 35, 5oC. З якою швидкістю треба проводити в/в інфузію для відновлення водно- 

електролітного балансу? 

A. 100-120 мл/хв. 

B. 80-100 мл/хв. 

C. 50-80 мл/хв. 

D. 30-50 мл/хв. 

E. Швидкість не має значення 

 

12. Хворий у важкому стані. У хворого розвинувся пронос (рідкі випорожнення до 20 разів на 



добу кількістю 5-6 літрів), загальна слабкість, запаморочення. Останню добу приєдналось 

блювання ’’фонтаном” сечовипускання припинилось. Об’єктивно: пацієнт загальмований, на 

питання відповідає мляво. Риси обличчя загострені. Шкіра бліда, має мармуровий малюнок, 

тургор знижений. Язик сухий. Температура тіла - 35,9°C, АТ- 80/40 мм рт.ст. Серцеві тони ри-

тмічні, приглушені, ЧСС- 110/хв., судоми м’язів кінцівок. Живіт м’який. Важкий стан пацієнта 

обумовлює: 

A. Гіповолемічний шок 

B. Кардіогенний шок 

C. Гостра затримка сечі 

D. Тромбоз мезентеріальних судин 

E. Гостре запалення очеревини 

 

13. Роділля, 40 тижнів, в кінці 1-го періоду пологів переведена на стіл для пологів. Після того, 

як вона лягла в горизонтальне положення на спину, обличчя її зблідло, вона вкрилася холодним 

потом і втратила свідомість. АТ- 60/40 мм рт.ст., Ps- 132/хв. Яке ускладнення виникло? 

A. Синдром стиснення нижньої порожнистої вени 

B. Тромбоемболія легеневої артерії 

C. Відшарування плаценти 

D. Розрив матки 

E. Внутрішня кровотеча 

 

14. Хворий 35-ти років, з чисельними абсцедуючими фурункулами. Через 2 години після 

введення цефтріаксону у хворого знизився артеріальний тиск до 70/40 мм рт.ст., тахікардія до 

100/хв., ЧД- 22/хв. Яке ускладнення виникло у хворого? 

A. Інфекційно-токсичний шок 

B. Кровотеча з сальникової сумки 

C. Артеріальна гіпотонія 

D. Респіраторний дистрес-синдром 

E. Тромбоемболія легеневої артерії 

 

15. У хворого 47-ми років під час трансфузії еритроцитарної маси виникли занепокоєння, 

задишка, біль у попереку. Об’єктивно: почервоніння обличчя, ціаноз, Ps- 112/хв., АТ- 90/60 мм 

рт.ст., сеча червонуватого кольору. Яка найбільш імовірна причина погіршення стану? 

A. Переливання несумісної еритромаси 

B. Надмірний обсяг інфузії 

C. Гостра дихальна недостатність 

D. Гостра серцева недостатність 

E. Гостра надниркова недостатність 

 

16. Пацієнту 70-ти років в зв’язку з недостатнім ефектом лікування артеріальної гіпертензії 

інгібітором АПФ у поєднанні із діуретиком, додатково призначений фі- зіотенс 0,4 мг/добу. 

Вночі, після швидкого підведення з ліжка, відчув запаморочення, нудоту, потемніння в очах, 

серцебиття, похолодання і оніміння кінцівок. АТ- 80/54 мм рт.ст. На ЕКГ ритм синусовий, ЧСС- 

108/хв. Після введення мезатону стан пацієнта відносно швидко нормалізувався. Як розцінити 

цей епізод? 

A. Ортостатичний колапс 

B. Гіповолемічний колапс 

C. Гостра серцева недостатність 

D. Кардіогенний шок 

E. Пароксизм суправентрикулярної тахікардії 

 

17. Поранений з травматичною ампутацією правої верхньої кінцівки доставлений з поля бою в 



мобільний госпіталь у стані шоку. АТ- 50/0 мм рт.ст. На травмованій кінцівці - турнікет. Які 

першочергові заходи мають бути здійснені на цьому етапі? 

A. Швидке відновлення ОЦК, адекватне знеболювання 

B. Внутрішньовенно ввести 1 мл адреналіну. Повторювати кожні 5 хвилин для підтримки 

адекватного АТ 

C. Розпочати внутрішньовенну інфузію мезатону і норадреналіну 

D. Послабити турнікет. Якщо відновилась кровотеча, то ввести гемостатичні препарати і 

розпочати інфузію кристалоїдів 

E. Розпочати краплинну інфузію 0,9% розчину натрію хлориду у межах подвоєної добової 

потреби в рідині 

 

 

Тема 5. Невідкладна допомога при комах та гострому порушенні мозкового 

кровообігу. 

1.  У хворого, який перебуває в гіперглікемічній комі, через 4 години після початку 

інсулінотерапії раптово розвинулися тахікардія, м’язова гіпотонія; АТ- 80/40 мм рт.ст. На ЕКГ: 

подовження інтервалу QT, зниження S — T, розширення і сплощення T. Який найбільш імовірний 

діагноз? 

A. Гіпокаліємія 

B. Гіповолемія 

C. Гіпоглікемія 

D. Гіперглікемія 

E. Гіперкаліємія 

 

2. Хлопчику 12 років. Знаходиться в клініці з приводу цукрового діабету в фазі декомпенсації. 

Отримав перед сніданком і0 ОД і перед обідом 6 ОД простого інсуліну. Через 30 хвилин після 

обіду хлопчик втратив свідомість, з’явились судоми. Об’єктивно: шкіра волога, бліда, тризм 

щелеп. Тони серця приглушені, Ps- 100/хв., слабкого наповнення, АТ- 90/50 мм рт.ст., дихання 

поверхневе, 28/хв. Першочергова допомога в даній ситуації включає: 

A. Введення глюкози 

B. Оксигенотерапія 

C. Введення преднізолону 

D. Введення інсуліну 

E. Введення мезатону 

 

3. У дитини 9-ти років, яка хворіє на цукровий діабет, на тлі кишкової інфекції виникли і 

наростають неврологічні симптоми: порушення орієнтації, галюцинації, фокальні судоми. Наявні 

ознаки дегідратації III ступеня, дихальних порушень немає, запах ацетону відсутній. Який 

попередній діагноз? 

A. Гіперосмолярна кома 

B. Діабетична кетоацидотична кома 

C. Гіпоглікемічна кома 

D. Пухлина головного мозку 

E. Енцефаліт 

 

4. У дитини 4-тижневого віку через 2 тижні від початку захворювання, що проявляється 

блюванням ’’фонтаном” вираженою гіпотрофією і ексикозом, педіатр припустив вроджений 

пілоростеноз. При надходженні до дитячого відділення стан вкрай важкий: риси обличчя 

загострені, адинамія, сильна спрага, анурія, запах сечі з рота, сірість шкірних покривів. У 

сироватці крові: натрій -135 моль/л, калій - 3,7 ммоль/л. Коматозний стан якого характеру 

розвинувся у дитини? 



A. Гіпохлоремічна кома 

B. Азотемічна кома 

C. Кетоацидотична кома 

D. Гіперосмолярна кома 

E. Гіпоглікемічна кома 

 

5. Першовагітна 25-ти років з терміном гестації 26 тижнів звернулася до лікаря жіночої 

консультації зі скаргами на погіршення загального стану, спрагу, слабкість, блювання, 

сонливість, болі по всьому животу впродовж останніх 8-ми діб. Хворіє на цукровий діабет. Запах 

ацетону з рота. Ps- і00/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Рівень цукру в крові -19,4 ммоль/л. Набряки 

ніжних кінцівок. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Кетонемічна кома 

B. Прееклампсія, тяжка форма 

C. Гіпоглікемічна кома 

D. Гіперосмолярна кома 

E. Гіперлактацидемічна кома 

 

6. У хворого 46-ти років, що страждає на цукровий діабет II типу з загостренням ІХС, 

розвинулася гіперосмолярна діабетична кома. Особливості гіперосмолярної коми: 

A. Відсутність кетоацидозу 

B. Наявність кетоацидозу 

C. Дегідратація 

D. Часта олігурія 

E. Часта азотемія 

 

7. Хвора 60-ти років доставлена до приймального відділення непритомною, з гіпорефлексією, 

зниженим артеріальним тиском, брадикардією, брадипное. Рік тому перенесла субтотальну 

резекцію щитоподібної залози. Замісну терапію не проходила. Для якого стану характерні 

наведені ознаки? 

A. Мікседематозна кома 

B. Тиреотоксичний криз 

C. Гіпопаратиреоїдизм 

D. Геморагічний шок 

E. Отруєння невідомою отрутою 

 

8. У потерпілого 36-ти років, що переніс закриту черепно-мозкову травму, в процесі проведення 

ехо-енцефалоскопії виявлено зміщення серединного еха на 5 мм. Про що це свідчить? 

A. Наявність підоболонкової гематоми 

B. Перелом основи черепа 

C. Травматичний субарахноїдальний крововилив 

D. Тріщина кісток склепіння черепа 

E. Ехо-ЕС патології не виявила 

 

9. Лікаря викликали до хворого з черепно-мозковою травмою. Свідомість втрачена. Ціаноз 

шкірних покривів. Пульс на сонних артеріях не пальпується. Який першочерговий захід слід 

виконати? 

A. Вивільнення дихальних шляхів, масаж серця та ШВЛ 

B. Виклик на консультацію нейрохірурга 

C. Проведення комп’ютерної томографії голови 

D. Налагодження ЕКГ-контролю 

E. Проведення електричної кардіоверсії 

 



10. Хлопчик 10-ти років знаходиться на лікуванні з приводу бронхіальної астми. Вранці хлопчик 

встав з ліжка і раптово з’явились загальна слабкість, запаморочення, блідість шкіри, холодний 

піт, шум у вухах, хворий впав. Об’єктивно: зіниці розширені, тони серця різко ослаблені, пульс 

ниткоподібний, ЧСС- 65/хв., АТ- 60/40 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулось у хворого? 

A. Непритомність 

B. Серцева недостатність 

C. Кардіогенний шок 

D. Бактеріальний шок 

E. Інфекційно-токсичний шок 

 

11. У дворічного хлопчика сплутана свідомість, невпинне блювання кров’ю, мелена, глибоке 

шумне дихання, печінка +6 см з- під краю реберної дуги. З’явились судоми. Стан погіршився 

декілька годин тому. В анамнезі - з приводу застуди впродовж трьох днів дитина отримувала по 

дві таблетки ліків на день. Який лікарський засіб міг викликати такі побічні явища? 

A. Аспірин 

B. Бісептол 

C. Парацетамол 

D. Анальгін 

E. Ампіцилін 

 

12. Жінку 77-ми років доставлено до лікарні непритомною. Неврологічний статус: лівобічна 

параплегія. Протромбін за Квіком становить 108%. На КТ-сканах відзначається: у правій півкулі 

головного мозку ділянка з нерівномірним зниженням оптичної щільності. Який патологічний 

стан розвинувся у пацієнтки? 

A. Ішемічний інсульт 

B. Геморагічний інсульт 

C. Менінгоенцефаліт 

D. Метастази у головний мозок 

E. Субарахноїдальний крововилив 

 

13. Народилась недоношена дитина, гестаційний вік 32 тижні, з вагою 1700 г, рівень глюкози 

крові становить 2,1 ммоль/л. У дитини відмічається порушення стану, судомна готовність. 

Виберіть першочергову допомогу для дитини: 

A. 10% розчин глюкози, 2 мл/кг 

B. Фенобарбітал, 20 мг/кг 

C. 25% розчин MgSO4, 1мл/кг 

D. 5% розчин глюкози, 4 мл/кг 

E. 0,9% розчин натрію хлориду, 10 мл/кг 

 

14. Жінка 27-ми років, що страждає на цукровий діабет впродовж 9-ти років, доставлена в 

відділення інтенсивної терапії на 24 тижні вагітності непритомною. Із рота - різкий запах 

ацетону, дихання шумне, шкіра суха, тонус очних яблук і м’язів знижений. Ps- 142/хв., АТ- 60/25 

мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Кетонемічна кома 

B. Лактатацидемічна кома 

C. Гіпоглікемічна кома 

D. Гіперосмолярна кома 

E. Печінкова кома 

 

15. Роділля у першому періоді своєчасних пологів під час проведення внутрішнього 

акушерського дослідження поскаржилася на слабкість, шум в вухах, запаморочення, і раптово 

втратила свідомість. В першу чергу потрібно: 



A. Повернути жінку на лівий бік 

B. Посадити 

C. Забезпечити доступ свіжого повітря 

D. Підняти нижні кінцівки 

E. Піднести розчин аміаку на ватному тампоні 

 

16. У постраждалого з переламом стегнової кістки на 3-ю добу після травми раптово погіршився 

стан: втрата свідомості, збудження, задишка, ціаноз шкіри. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Жирова емболія легеневої артерії 

B. Напружений пневмоторакс 

C. Гостра крововтрата 

D. Септичний шок 

E. Гангрена кінцівки 

 

17. Хвора 19-ти років збуджена, поведінка неадекватна, свідомість сплутана. В анамнезі - 

цукровий діабет типу 1 впродовж 3-х років. Отримує інсулінотерапію 60 ОД/добу. Об’єктивно: 

шкіра волога, холодна на дотик, гіперрефлексія, зіниці розширені, менінгеальних симптомів 

немає. Ps- 88/хв., АТ- 140/90 мм рт.ст. Глікемія - 2,3 ммоль/л, аглюкозурія. Який найбільш імо-

вірний діагноз? 

A. Гіпоглікемічна кома 

B. Кетоацидотична кома 

C. Гіперосмолярна кома 

D. Молочнокисла кома 

E. Гостре порушення мозкового кровообігу 

 

18. Чоловік 44-х років під час роботи на городі в спекотний день відчув головний біль, 

запаморочення, нудоту, шум у вухах, порушився зір. Об’єктивно: шкіра обличчя гіперемована, 

температура - 39oC, дихання часте, Ps- 110/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. Який діагноз найбільш 

імовірний? 

A. Тепловий удар середньої важкості 

B. Вегетативний криз 

C. Гостре респіраторне захворювання 

D. Мігрень 

E. Колапс 

 

 

Тема 6. Невідкладна допомога при станах, що пов'язані з набряком 

головного мозку, гострим болем та психічними розладами. 

1. Пацієнт поступив в приймальне відділення психлікарні. Зловживає алкоголем 15 років, 

неодноразово лікувався. Останній запій тривав 2 місяці. 3 дні не вживав алкоголю, став 

збудженим, вночі не спав. Об’єктивно: шкірні покриви вологі, гіперемія обличчя, виражений 

тремор. Оглядається, під ліжком бачить щурів та павуків, намагається їх спіймати. 

Дезорієнтований у місці, часі. Препаратом вибору є: 

A. Седуксен 

B. Анальгін 

C. Аспірин 

D. Вітамін C 

E. Фінлепсин 

 

2. У хворого на епілепсію в стаціонарі виник статус генералізованих тонікоклонічних судом. 

Який з немедикаментозних заходів може бути використаний для покращення стану хворого? 



A. Краніо-церебральна гіпотермія 

B. Електрофорез комірцевої зони 

C. Магнітотерапія 

D. Бальнеотерапія 

E. Су-джок терапія 

 

3. Жінка 37-ми років, внаслідок тяжкої черепно-мозкової травми що була одержана у 20-

річному віці страждає на великі судомні напади. Дві години тому розпочалися генералізовані 

судомні пароксизми, протягом двох хвилин. У міжсудомний період свідомість порушена. Хвора 

не відповідає на запитання, реакція зіниць на світло в’яла, на больові подразники реагує слабо, 

виражена тахікардія. Оберіть найбільш адекватну терапію: 

A. Боротьба з набряком мозку та протисудомна терапія 

B. Протисудомна терапія та призначення анальгетиків 

C. Боротьба з набряком мозку та призначення ноотропів 

D. Протисудомні та антигістамінні засоби 

E. Серцеві глікозиди та вітамінотерапія 

 

4. У дівчини 19-ти років після зґвалтування виникли постійна плаксивість, тривога, настрій став 

пригніченим, знизилася працездатність, рухи загальмовані, з’явилися думки про недоцільність 

життя. Визначте психопатологічний стан: 

A. Реактивна депресія 

B. Тривожна депресія 

C. Ендогенна депресія 

D. Інволюційна депресія 

E. Судинна депресія 

 

5. Пацієнтка 49-ти років скаржиться на стискаючий біль в голові, відчуття ’’забитого цвяха” 

який посилюється наприкінці робочого дня. Об’єктивно: плаксива, знервована. Шкірні покриви 

бліді, гіпергідроз. Є тремор пальців рук, рівномірно підвищені сухожилкові рефлекси. Ps- 84/хв., 

АТ- 140/80 мм рт.ст. Серце і легені в нормі. Надайте невідкладну допомогу як лікар швидкої 

допомоги: 

A. Сибазон 

B. Анальгін 

C. Настоянка валеріани 

D. Димедрол 

E. Спазган 

 

6. Хворий 43-х років викликав швидку медичну допомогу. Скаржиться на різкий біль у лівій 

половині живота з іррадіацією в ліву ногу. В анамнезі сечокам’яна хвороба. Об’єктивно: шкіра 

бліда, Ps- 100/хв., АТ- 160/90 мм рт.ст. Симптом Пастернацького різко позитивний зліва. Почати 

лікування найбільш доцільно із призначення: 

A. Баралгін в/в 

B. Анальгін в/м 

C. Спазмалгон перорально 

D. Морфін в/в 

E. Уролесан перорально 

 

7. У хворого періодично виникають напади клонічних судом у лівій руці, які іноді 

розповсюджуються на ліву половину обличчя. Напад триває 5 хвилин, після чого відмічається 

слабкість у лівій руці, яка поступово зникає впродовж 2-3 годин. Який варіант судомного 

синдрому наведено? 

A. Напад Джексоновської епілепсії 



B. Напад скроневої епілепсії 

C. Іенералізований епілептичний напад 

D. Напад Кожевніковської епілепсії 

E. Малий епілептичний напад 

 

8. На МПП доставлений сержант. Знаходився у групі солдат з ознаками променевої хвороби. 

Скарги на головний біль, нудоту. Боєць збуджений, тривожний, вимагає повного обстеження для 

підтвердження ураження іонізуючим опроміненням, стан задовільний, у присутності лікаря 

з’являються гикавка та позиви на блювання, посилюється збудження, вираз страждання на 

обличчі, хитка хода. Який попередній діагноз? 

A. Істерична реакція 

B. Гостра променева хвороба І ступеня 

C. Струс головного мозку 

D. Алкогольне сп’яніння 

E. Інтоксикація наркотичними речовинами 

 

9. Під час обстрілу в зоні бойових дій, у солдата з’явились наступні симптоми: став 

тривожним, надмірно метушливим, гіперактивним, не виконував накази командира, неадекватно 

реагував на навколишніх. Впродовж двох годин стан покращився, симптоми стали менш 

вираженими, пам’ять на події, що відбувались, частково втрачена. Який найбільш імовірний 

діагноз? 

A. Гостра реакція на стрес 

B. Розлад адаптації 

C. Посттравматичний стресовий розлад 

D. Гострий поліморфний психотичний розлад 

E. Контузія 

 

10. Пацієнт 42-х років, оглянутий лікарем-психіатром, перебуває в стані оглушення, що 

періодично змінюється тривогою, відчаєм, афективними спалахами, гіперактивністю. На 

запитання не реагує. Відомо, що стан виник через декілька хвилин після бойових дій та триває 2 

години. Який імовірний діагноз? 

A. Гостра реакція на стрес 

B. Конверсійна реакція 

C. !похондричний невроз 

D. Параноїдна реакція 

E. Тривожна реакція 

 

11. Хвора 52-х років в кардіологічному відділенні на фоні підвищення добової дози дигоксину 

стала тривожною, збудженою, казала, що знаходиться вдома, ’’бачить” навколо себе багато 

мишей, намагалася їх повиганяти і вимагала від дочки, яка, начебто, була присутня, щоб та їй 

допомагала. Правильно називала своє ім’я та вік. В анамнезі психічних розладів не 

спостерігалося. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Інтоксикаційний делірій 

B. Пізній дебют шизофренії 

C. Сенильний делірій 

D. Хвороба Альцгеймера 

E. Продуктивні сутінки 

 

12. Пацієнту 65-ти років, який хворіє на облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок, 

виконали операцію - ампутація ноги на рівні н/3 стегна. В зв’язку з вираженим больовим 

синдромом в післяопераційному періоді хворому тричі вводився омнопон. Які ускладнення 

можуть виникнуть у хворого в зв’язку з використанням великих доз наркотичних анальгетиків? 



A. Зупинка дихання 

B. Зупинка серця 

C. Гостра печінкова недостатність 

D. Фібриляція шлуночків серця 

E. Гостра ниркова недостатність 

 

 

Тема 7. Невідкладна допомога при гострих отруєннях та радіаційних 

ураженнях. Гостра печінкова та ниркова недостатність. 

1. Реанімаційна бригада швидкої медичної допомоги прибула на виклик до опіатного наркомана 

23-х років. Об’єктивно: свідомість відсутня, ціаноз, брадипное, брадикардія. Що терміново 

показано хворому? 

A. Штучна вентиляція легень 

B. Оксигенотерапія через маску 

C. Призначення налорфіну 

D. Форсований діурез 

E. Інфузійна терапія 

 

2. До приймального відділення лікарні звернувся постраждалий у стані легкого алкогольного 

сп’яніння зі скаргами на по рушення зору, що виникли після вживання спиртного. Найбільш 

імовірний діагноз: 

A. Отруєння метанолом 

B. Отруєння етиленгліколем 

C. Отруєння етанолом 

D. Гостре порушення мозкового кровообігу 

E. Гострий напад глаукоми 

 

3. Постраждалий вилучений з палаючої будівлі з опіками П-ША ступеня 30% поверхні тіла. 

Рівень свідомості - кома I. Найбільш імовірною причиною коматозного стану є: 

A. Отруєння чадним газом 

B. Отруєння ціанідами 

C. Отруєння парами синільної кислоти 

D. Важкий опіковий шок 

E. Психоемоційний стрес 

 

4. Хворий 50-ти років після аварії на виробництві був госпіталізований із скаргами на 

металевий присмак та печіння у роті, нудоту, слинотечу, багаторазове блювання, пронос з 

домішками слизу та крові, біль у епігастральній та поперековій ділянках. Об’єктивно: стан 

важкий, виразковий стоматит, гінгівіт, некроз слизової оболонки носа, набряк гортані. АТ- 

150/100 мм рт.ст., Ps- 48/хв., тони серця глухі. Поліурія, гіпо- стенурія, альбумінурія, гематурія. 

Який антидот слід ввести хворому? 

A. Унітіол 

B. Атропіну сульфат 

C. Хромосмон 

D. Дієтиоксим 

E. Антарсин 

 

5. У хворої 42-х років гострий лівобічний пієлонефрит ускладнився бактеріальним шоком та 

гострою нирковою недостатністю. Дві доби тому настала поліурична стадія. Які зміни в організмі 

слід попередити в першу чергу? 

A. Гіпокаліємія 



B. Гіперазотемія 

C. Набряковий синдром 

D. Анемія 

E. Гіпоальбумінемія 

 

6. Чоловіка 40-ка років доставлено до приймального відділення. Відзначається запах алкоголю 

з рота, відкривання очей та мовні відповіді відсутні, нецілеспрямований рух на біль. Об’єктивно: 

дихання часте (>40/хв.), поверхневе, АТ- 90/40 мм рт.ст., Ps- 112/хв. Що треба зробити в першу 

чергу? 

A. Інтубація трахеї 

B. Зондове промивання шлунка 

C. Форсований діурез 

D. Позаниркові методи детоксикації (гемодіаліз, гемосорбція) 

E. Внутрішньовенно бемегрід 

 

7. Дитина 1-го року доставлена до лікарні з діагнозом: гостра ниркова недостатність, стадія 

олігоанурії. У хворого спостерігаються м’язова слабкість, аритмія, зміни на ЕКГ (розширення 

інтервалів PQ та QRS, високі, вузькі та симетричні зубці T). Які біохімічні зміни викликають ці 

порушення? 

A. Гіперкаліємія 

B. Гіпокаліємія 

C. Гіперкальціємія 

D. Гіпокальціємія 

E. Ацидоз 

 

8. У хворого із вкрай важким ступенем кістковомозкової форми гострої променевої хвороби у 

початковому періоді з’явилися: лихоманка, сильний головний біль, адинамія, біль у м’язах і 

суглобах. Який синдром 

гострої променевої хвороби у хворого? 

A. Синдром загальної токсемії 

B. Синдром ураження нервової системи 

C. Іастроінтестинальний синдром 

D. Синдром інфекційних ускладнень 

E. Геморагічний синдром 

 

9. При променевому ураженні шкіри у хворого 33-х років спостерігається вологий дерматит, 

пухирі малі, ненапружені, займають менш ніж 50% поля. Така клінічна картина виникає при дозі 

опромінення: 

A. 15-20 Гр 

B. 5-8 Гр 

C. 7-13 Гр 

D. 10-15 Гр 

E. 20-30 Гр 

 

10. З вогнища радіаційної катастрофи до медичного пункту полку доставлено 15 потерпілих. 

Через 20-25 хвилин після вибуху потерпілі стали відчувати різку слабкість, запаморочення, 

нудоту, з’явилось невпинне блювання. Об’єктивно: стан хворих важкий. Кволі, апатичні, на 

запитання відповідають з великою затримкою. ЧСС- 120/хв. з частими екстрасистолами, АТ- 

70/30 мм рт.ст., ЧД- 28/хв. За даними індивідуального дозиметра доза отриманого випромінюван-

ня склала 8 Гр. Якій стадії гострої променевої хвороби відповідає наведена симптоматика? 

A. IV 

B. І 



C. II 

D. III 

E. V 

 

11. Чоловік віком 47 років, працює рентгенологом впродовж 22-х років скаржиться на 

світлобоязнь, сльозотечу, зниження гостроти зору обох очей. 10 місяців тому переніс 

кон’юнктивіт обох очей. Гострота зору обох очей 0,7 Об’єктивно: легка світлобоязнь. Рогівка 

фарбується флюоресцеїном у вигляді окремих крапок. Чутливість рогівки знижена. Інші відділи 

ока не змінені. Який діагноз відповідає описаній клінічній картині? 

A. Променеве ураження рогівки 

B. Інфекційний кон’юнктивіт 

C. Вікова катаракта 

D. Помутніння склистого тіла 

E. Помутніння рогівки 

 

12. Хворий 27-ми років знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу вірусного гепатиту А. 

На 7-й день лікування після вечері великою кількістю м’ясної їжі у хворого пропав апетит, 

з’явились блювання, гикавка, запаморочення. Хворий збуджений. Шкіра жовтяничного кольору, 

геморагії на шкірі, тремор м’язів, сповільнена мова. Розміри печінки зменшилися. Діагностовано 

гостру печінкову недостатність. Введення якого препарату, що використовується в лікуванні 

печінкової недостатності, дозволить зменшити ендогенну інтоксикацію? 

A. Лактулоза 

B. Орнідазол 

C. Небіволол 

D. 20 мл 40% глюкози 

E. 100 мл ізотонічного розчину 

 

13. На 4-ту добу після переливання несумісної по групі крові, у хворого різко зменшився діурез, 

розвинулася анурія, різко погіршився загальний стан, підвищився артеріальний тиск. При 

лабораторних дослідженнях: креатинін плазми - 680 мкмоль/л, сечовина плазми - 24 мкмоль/л. 

Яке захворювання і яку його стадію можна припустити в першу чергу? 

A. Гемотрансфузійна гостра ниркова недостатність, анурія 

B. Гемотрансфузійний шок, постренальна гостра ниркова недостатність, анурія 

C. Постгеморагічна гостра ниркова недостатність, анурія 

D. Анафілактичний шок, гостра ниркова недостатність, анурія 

E. Гострий інтерстиціальний нефрит, обтураційна анурія 

 

14. Хворий лікувався в гастроентерологічному відділенні з діагнозом: алкогольний цироз 

печінки. В останню добу став загальмованим, на запитання не відповідає. Об’єктивно: 

’’печінковий запах” із рота, посилення жовтушності шкіри та склер. Відзначається зростання 

рівня трансаміназ, тимолової проби. Які заходи необхідно провести першочергово? 

A. Проведення дезінтоксикаційної терапії 

B. Призначення антибіотиків 

C. Призначення ферментних препаратів 

D. Призначення інсуліну 

E. Призначення жовчогінних засобів 

 

15. На медичному пункті полку хворий 25- ти років зі скаргами на слабкість, нудоту, 

запаморочення. Близько 3 годин був ядерний вибух. Шкіра бліда, волога, ЧД- 28/хв., периферичні 

лімфовузли не збільшені, геморагій немає, дихання везикулярне, тони приглушені; Ps- 106/хв., 

АТ-110/70 мм рт.ст. Живіт болісний по ходу тонкого кишків- ника. Набряків немає. Показник 

індивідуального дозиметра 3,9 Гр. Чим обумовлені клінічні прояви захворювання? 



A. Гостра променева хвороба II ступеня 

B. Гостра променева хвороба І ступеня 

C. Гостра променева хвороба III ступеня 

D. Гостра променева хвороба IV ступеня 

E. Гостра токсикоінфекція 

 

16. У дитини 12-ти років з нервово- артритичним діатезом після вживання в їжу значної 

кількості м’яса з кетчупом раптово виник гострий переймоподібний біль у животі та попереку, 

який іррадіює у статеві органи. При сечовипусканні отримано каламутну сечу з домішками крові. 

Найбільш імовірна причина гематурії? 

A. Ниркова колька 

B. Гострий гломерулонефрит 

C. Геморагічний цистит 

D. Нефритичний синдром 

E. Травматичне ушкодження сечовивідних шляхів 

 

17. Солдат доставлений у непритомному стані до медичної роти з казарми. Зі слів товаришів 

по службі, приблизно за 6 годин до цього він прав обмундирування в закритому приміщенні в 

розчині технічної рідини. Об’єктивно: непритомний, однак реакція на больові подразники 

збережена. Шкіра і видимі слизові оболонки бліді, у повітрі, що видихається, солодкий запах. Ps- 

80/хв., ритмічний, тони серця звучні, АТ- 90/60 мм рт.ст., ЧД- 18/хв., дихання везикулярне, живіт 

м’який, неболючий. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Інгаляційне отруєнням хлорованими вуглеводнями 

B. Інгаляційне отруєння тетраетилсвинцем важкого ступеня 

C. Отруєння ароматичними вуглеводнями середнього ступеня 

D. Отруєння етиленгліколем важкого ступеня 

E. Пероральне отруєння хлорованими вуглеводнями важкого ступеня 

 

18. Дівчинка 2-х місяців з ознаками гіпотрофії знаходилася на грудному вигодовуванні матір’ю, 

що страждала на полінаркоманію. Після припинення вживання опіатів терміном на 3 місяці вона 

знову ввела собі звичну дозу внутрішньовенно. Після годування груддю дитина стала кволою, 

зблідла, дихання 10-12/хв. За медичною допомогою мати не зверталась. Через 40 хвилин у дитини 

виникло припинення кровообігу, яке призвело до біологічної смерті. Який тип дихальної 

недостатності спричинив смерть немовляти? 

A. Центральний 

B. Нервово-м’язовий 

C. Торакоабдомінальний 

D. Рестриктивний 

E. Констріктивний 

 

19. Чоловік 64-х років знаходиться 2 доби на стаціонарному лікуванні з приводу гострого 

інфаркту міокарда. Впродовж останніх 8 годин з’явилась гостра затримка сечі. Із анамнезу 

відомо, що хворий страждає на доброякісну гіперплазію передміхурової залози. Залишковий 

об’єм сечі в сечовому міхурі 600 мл. Спроба проведення уретрального катетера в сечовий міхур 

невдала. Вкажіть найбільш раціональну тактику надання допомоги хворому: 

A. Дренування сечового міхура через надлобкову норицю 

B. Відкрита простатектомія 

C. Трансуретральна резекція передміхурової залози 

D. Консервативна гормональна терапія 

E. Консервативна протизапальна терапія 

 

20. Хворий 42-х років, співробітник гаражу, доставлений у лікарню у стані коми III ступеня. 



Об’єктивно: клонічні судоми, безконтрольне сечовиділення, дихання Чейн- Стокса, тахікардія, 

гіперемія обличчя та слизових оболонок. Який вид отруєння має місце? 

A. Чадним газом 

B. Випарами бензину 

C. Тетраетилсвинцем 

D. Парами ртуті 

E. Аміаком 

 

21. Солдат був в осередку ураження отруйною речовиною. Уражений евакуйований, 

введено 5 мл 0,1% розчину атропіну протягом короткого часу. Скаржиться на: загальну слабкість, 

спрагу, сухість у роті, охриплість голосу. Збуджений, поведінка агресивна. Шкіра обличчя 

гіперемована, зіниці розширені, D=S=6 мм. В легенях жорстке дихання, хрипів немає. Ps- 120/хв., 

АТ- 140/90 мм рт.ст., перистальтика ослаблена. Що могло б спричинити описану картину? 

A. Атропінізація організму 

B. Ураження зарином 

C. Ураження дифосгеном 

D. Ураження зоманом 

E. Передозування реактиваторів холінестерази 

 

22. Розвідкою було докладено про імовірну загрозу застосування супротивником радіаційної 

зброї. Який засіб з аптечки індивідуальної необхідно використати для профілактики променевого 

ураження особового складу військових? 

A. Цистамін 

B. Афін 

C. Сульфодіметоксін 

D. Тетрацикліну гідрохлорид 

E. Етаперазин 

 

23. Після опромінення до госпіталю доставлений молодий чоловік 26-ти років. Показник 

індивідуального дозиметра 5 Гр. Скарги на різку загальну слабкість, біль голови, нудоту, 

повторне блювання. Об’єктивно: на шкірі обличчя еритема, Ps- 100/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст., 

блювання продовжується. В якому клінічному періоді гострої променевої хвороби знаходиться 

хворий? 

A. Період первинної реакції 

B. Період вторинної реакції 

C. Період розпалу 

D. Період виражених клінічних проявів 

E. Період запалення 

 

24. У хворого 27-ми років через 1 годину після ураження отруйною речовиною розвинулася 

наступна симптоматика: тривалий кашель з виділенням слизу, утруднене дихання внаслідок 

бронхоспазму Яка отруйна речовина може викликати дану симптоматику? 

A. Фосген 

B. Зарин 

C. Адамсит 

D. Дибензосазепін 

E. Оксид вуглецю 

 

25. До терапевтичного відділення надійшов чоловік 30-ти років зі скаргами на зниження 

гостроти зору, неприємні відчуття в ділянці перенісся. Одночасно з’явилися нежить з рясними 

рідкими виділеннями, слинотеча, стиснення у грудній клітці, утруднення дихання, кашель. 

Об’єктивно: різке звуження зіниць, відсутність зіничних реакцій на світло. Ps- 100/хв. 



Діагностовано отруєння ФОС. Який лікувальний засіб першочерговий в цьому випадку? 

A. Атропін 

B. Розчин левоміцетину 

C. Супрастин 

D. Адреналін 

E. Преднізолон 

 

26. Пацієнт 74-х років протягом останніх 5-ти років страждає на доброякісну гіперплазію 

простати. 4 доби тому, після вживання алкоголю, виникла гостра затримка сечовипускання. На 

догоспітальному етапі двічі на добу катетеризували сечовий міхур металевим катетером. Під час 

огляду: придаток правого яєчка збільшений, ущільнений, болючий, є гнійні виділення з уретри. 

Який вид невідкладної допомоги слід обрати? 

A. Епіцистостомія в ургентному порядку 

B. Мікрохвильова термотерапія простати 

C. Встановлення інтрапростатичного стента 

D. Встановлення постійного уретрального катетера 

E. Трансуретральна резекція 

 

27. Перша медична допомога (само- та взаємодопомога) при радіаційних ураженнях 

передбачає усунення або послаблення початкових ознак променевої хвороби. З цією метою 

особовий склад Збройних Сил безпосередньо після вибуху для профілактики первинної реакції 

бере з індивідуальної аптечки (одну таблетку): 

A. Етаперазин 

B. Цистамін 

C. Будаксим 

D. Вібрацин 

E. Доксицикліну гідрохлорид 

 

28. Військовий під час мінометного обстрілу був засипаний землею до грудей на 6 годин. По 

латеральній поверхні правого стегна та в районі кульшового суглоба щільна припухлість, 

зниження чутливості шкіри. Діагностовано синдром тривалого стиснення. Яку інфузійну рідину 

доцільно призначити для профілактики ниркової недостатності? 

A. 4% розчин натрію бікарбонату 

B. 10% розчин натрію хлориду 

C. 0,45% розчин натрію хлориду 

D. 5% розчин глюкози 

E. 10% розчин кальцію хлориду 

 

29. Ураженого госпіталізовано до мобільного госпіталю із радіаційно зараженої зони в тяжкому 

стані зі скаргами на безперервне блювання, пронос, болі в животі. Об’єктивно: гіперемія шкіри 

обличчя, температура тіла - 38,7oC. ЧСС- 105/хв., АТ- 90/65 мм рт.ст. Діагностовано гостру 

променеву хворобу. Яка форма гострої променевої хвороби найбільш імовірна? 

A. Кишкова 

B. Судинно-токсемічна 

C. Церебральна 

D. Кістково-мозкова 

E. Перехідна форма 

 

 

Тема 8. Організація невідкладної допомоги при аваріях та катастрофах.  

1. Травмований мотоцикліст лежить на проїжджій частині дороги. Ліве стегно його деформоване 

в нижній третині, через зовнішню рану фонтанує кров. Де і який кровоспинний джгут необхідно 



застосувати? 

A. Артеріальний джгут безпосередньо над раною стегна 

B. Артеріальний джгут в середній третині стегна 

C. Артеріальний джгут в верхній третині стегна 

D. Венозний джгут безпосередньо над раною 

E. Венозний джгут на верхню третину гомілки 

 

2. Військовослужбовець отримав вогнепальне поранення стегна з пошкодженням стегнової 

кістки. На догоспітальному етапі проведено знеболювання, зупинена кровотеча, кінцівка 

іммобілізована. Під час транспортування з’явився біль у грудній клітці, задишка, тахікардія. Що 

стало причиною погіршення стану пораненого? 

A. Жирова емболія 

B. Тромбоемболія гілок легеневої артерії 

C. Інфаркт міокарда 

D. Набряк легенів 

E. Напад бронхіальної астми 

 

3. В медичну роту механізованої бригади поступили з поля бою 10 легкопоранених, 15 

поранених середньої важкості і 20 тяжкопоранених. Якими принципами та вимогами керується 

медичний персонал, який виконує сортування поранених в приймально-сортувальному 

відділенні медичної роти? 

A. Єдина класифікація хвороб і травм та єдині вимоги до методики сортування 

B. За потребою розподілу та по важкості стану поранених 

C. За потребою місця надання медичної допомоги пораненим 

D. За потребою як найшвидшої евакуації поранених до наступного етапу медичної евакуації 

E. Сортування поранених за принципом ”Пироговських рядів” 

 

4. Бригаду швидкої допомоги викликано на місце пожежі, де було виявлено дитину 5-ти років 

з ознаками опіків на обличчі. Об’єктивно: диспное, захриплість голосу, стрідор. Перелом 

великогомілкової кістки. Ознаки наростаючої гіпоксемії з метаболічним ацидозом. Яка лікарська 

тактика? 

A. Термінова госпіталізація до ВРІТ 

B. Амбулаторне лікування 

C. Спостереження дільничного педіатра 

D. Лікування в опіковому відділенні 

E. Звертання в травмпункт 

 

5. Дитина 11-ти років грала у футбол та під час падіння отримала травму. Встановлено 

попередній діагноз: закритий вивих правого передпліччя. Який обсяг допомоги повинен надати 

лікар на місці пригоди? 

A. Знеболювання, транспортна іммобілізація шиною 

B. Знеболювання, транспортна іммобілізація косинкою 

C. Косинкова пов’язка на праву верхню кінцівку 

D. Знеболювання, спроба вправлення вивиху 

E. Восьмиподібна пов’язка на правий ліктьовий суглоб 

 

6. Пішохід 62-х років під час ожеледиці послизнувся та впав на руку на бордюр тротуару. Є 

локалізований біль у ділянці верхньої третини лівого передпліччя. Спостерігаються тахікардія, 

підвищення артеріального тиску, припухлість, деформація, синець та крепітація в ділянці 

верхньої третини лівого передпліччя, рухи кінцівки неможливі. Можна припустити 

пошкодження верхньої третини лівого передпліччя. Як слід транспортувати хворого? 

A. Наклавши шину Крамера від верхньої третини плеча до п’ястно-фалангових суглобів 



B. Прибинтувавши праву верхню кінцівку до грудної клітки та здорової кінцівки 

C. В напівсидячому положенні з палкою в ліктьових згинах 

D. Наклавши пов’язку Дезо з валиком в пахвовій ділянці 

E. Наклавши шину Крамера з фіксацією плечового, ліктьового, променево- зап’ясткового 

суглобів 

 

7. Хворий 56-ти років при падінні у відкритий каналізаційний люк дістав закритий вивих 

правого плеча. Який вид транспортної іммобілізації слід використати? 

A. Драбинчата шина від променевозап’ясткового суглоба до кута здорової лопатки 

B. Косинкова іммобілізація 

C. Іммобілізація підручними засобами 

D. М ’яка пов’язка Дезо і Вельпо 

E. Фіксація верхньої кінцівки до тулуба 

 

8. Хвора на варикозну хворобу нижніх кінцівок впала. Виникла сильна кровотеча із варикозно 

розширеного вузла в середній третині лівої гомілки. Як зупинити кровотечу на догоспітальному 

етапі? 

A. Накласти стискаючу пов’язку на місце ушкодження 

B. Накласти джгут на місце ушкодження 

C. Накласти джгут вище місця ушкодження 

D. Накласти джгут нижче місця ушкодження 

E. Накласти стискаючу пов’язку вище місця ушкодження 

 

9. У хворого 26-ти років після ДТП виявлено відкриті переломи обох гомілок в середній 

третині та закриту травму грудної клітки з пошкодженням легені й напруженим пневмотораксом. 

Яка першочергова тактика? 

A. Екстрена торакотомія 

B. Консервативне лікування, спостереження 

C. Дренування плевральної порожнини 

D. Проведення штучної вентиляції легень 

E. Інтубація трахеї 

 

10. До хірургічного відділення поступив потерпілий 37-ми років з великою розчавленою раною 

лівого стегна, через 4 години після травми. Що є першочерговою умовою успішної профілактики 

газової гангрени у потерпілого? 

A. Видалення нежиттєздатних тканин та своєчасна хірургічна обробка рани 

B. Введення специфічної сироватки 3 000 ОД 

C. Введення специфічної сироватки 30 000 ОД 

D. Інфільтрація м’яких тканин довкола рани розчином антибіотиків 

E. Промивання рани розчином перекису водню 6% 

 

11. Хворий 74-х років лікувався в хірургічному стаціонарі з приводу тромбофлебіту судин 

нижніх кінцівок. Одержував антикоагулянтну терапію. Одразу після лікування потрапив в ДТП. 

У хворого виникла масивна артеріальна кровотеча в ділянці правого стегна. Бригада швидкої 

медичної допомоги, яка прибула на місце події, діагностувала геморагічний шок. Раптово хворий 

втратив свідомість. На кардіомоніторі - асистолія. Які особливості проведення реанімаційних 

заходів в даному випадку? 

A. Накласти джгут вище ділянки кровотечі та розпочати комплекс серцево-легеневої реанімації 

B. Розпочати комплекс серцево-легеневої реанімації 

C. Накласти асептичну пов’язку та розпочати комплекс серцево-легеневої реанімації 

D. Нанести прекардіальний удар 

E. Виконати електричну дефібриляцію 



 

12. Лікар швидкої допомоги, приїхавши на місце ДТП, діагностував закритий перелом правого 

стегна в середній третині. Яким повинен бути обсяг допомоги? 

A. Знеболення, іммобілізація шиною Дітеріхса, інфузійна терапія 

B. Іммобілізація трьома шинами Крамера до пахвинної ділянки 

C. Іммобілізація трьома шинами Крамера до кульшового суглоба 

D. Знеболення введенням в місце перелому 1% р-ну новокаїну, іммобілізація шиною Ді- теріхса, 

внутрішньовенне введення розчинів 

E. Знеболення наркотичними препаратами, фіксація пошкодженої кінцівки до здорової 

 

13. Під час оборонного бою в медичну частину полку стали евакуювати поранених різних форм 

важкості та характеру уражень. Чим повинні користуватись медичні працівники для позначення 

характеру ізоляції, місця надання допомоги, етапності та черги евакуації потерпілих? 

A. Сортувальні марки 

B. Усна домовленість 

C. Розміщення постраждалих біля місць надання допомоги 

D. Сортування не проводиться 

E. Постраждалим надається повна допомога в порядку їх надходження 

 

14. Після аварії на хімічному підприємстві рятувальники знайшли постраждалого, який 

скаржиться на головний біль, відчуття стиснення в грудній клітці, нудоту, часте блювання. На 

одежі й шкірі виявлено невідому хімічну речовину. Який об’єм медичної допомоги потрібно 

негайно надати постраждалому? 

A. Надіти протигаз, винести постраждалого із осередку ураження, провести часткову санітарну 

обробку уражених ділянок шкіри 

B. Провести часткову санітарну обробку, увести антидот, підготовити постраждалого до 

евакуації 

C. Зняти забруднений одяг, провести повну санітарну обробку, накласти стерильні пов’язки 

D. Накласти стерильні пов’язки на уражені ділянки шкіри, увести антидот 

E. Надіти протигаз, увести антидот, підготовити постраждалого до евакуації 

 

15. Під час проведення бойових дій містечко Н. піддалося масивному обстрілу установками 

”Град”. При масовому поступленні з території обстрілу поранених і хворих до медичної роти 

бригади, у сортувально-евакуаційному відділенні було проведено евакуаційно-транспортне 

медичне сортування. Які ще види медичного сортування повинні бути проведені в медичній роті 

бригади? 

A. Внутрішньопунктове 

B. Спеціалізоване 

C. Кваліфіковане 

D. Діагностичне, прогностичне 

E. Вибіркове 

 

16. Хворого 37-ми років було поранено колючим предметом в плече. Об’єктивно: на медіальній 

поверхні у верхній третині правого плеча є глибока різана рана з пульсуючою струйною 

кровотечею. Пульсація на a. radialis відсутня. Визначте обсяг надання першої медичної 

допомоги: 

A. Накладання джгута проксимальніше рівня кровотечі 

B. Накладання стискаючої пов’язки 

C. Накладання джгута дистальніше рівня кровотечі 

D. Холод на місце кровотечі 

E. Введення гемостатичних препаратів 

 



17. Лейтенант під час приземлення з парашутом відчув гострий біль в правому гомілково-

ступневому суглобі. Через 2 години дійшов до медичного пункту батальйону. Об’єктивно: 

виражений набряк тканин правого гомілково-ступневого суглоба, особливо в ділянці зовнішньої 

кісточки. Активні рухи в правому гомілково-ступневому суглобі обмежені, пасивні - різко 

болючі. Під час пальпації гострий біль в ділянці зовнішньої кісточки. Який об’єм допомоги? 

A. Знеболювання, транспортна іммобілізація, транспортування на етап кваліфікованої допомоги 

B. Транспортна іммобілізація, транспортування в лікувальний заклад 

C. Знеболювання, транспортування в лікувальний заклад 

D. Іммобілізація, транспортування в лікувальний заклад 

E. Іммобілізація, транспортування на етап спеціалізованої медичної допомоги 

 

18. Чоловіку на ліву ногу впала балка. При обстеженні виявлені набряк, гематома, деформація 

і патологічна рухливість в середній третині лівого стегна. Яка шина забезпечить оптимальну 

транспортну іммобілізацію? 

A. Шина Дітеріхса 

B. Шина Еланського 

C. Шина Крамера 

D. Шина Чижова 

E. Шина Дельбе 

 

19. Ви надаєте допомогу постраждалій дитині з електротравмою. Постраждалий 

непритомний, тримається за електричний провід. З чого необхідно починати надавати допомогу? 

A. Звільнити постраждалого від дії електричного струму 

B. Провести непрямий масаж серця 

C. Провести ШВЛ 

D. Дати понюхати нашатирний спирт 

E. Викликати швидку допомогу 

 

20. Перша медична допомога (само- та взаємодопомога) при радіаційних ураженнях 

передбачає усунення або послаблення початкових ознак променевої хвороби. З цією метою 

особовий склад Збройних Сил безпосередньо після вибуху для профілактики первинної реакції 

бере з індивідуальної аптечки (одну таблетку): 

A. Етаперазин 

B. Цистамін 

C. Будаксим 

D. Вібрацин 

E. Доксицикліну гідрохлорид 

 

21. В ході бойових дій боєць отримав вогнепальне поранення черевної стінки. На полі бою була 

надана домедична допомога. При надходженні пораненого до мобільного госпіталю виявлені 

ознаки внутрішньочеревної кровотечі. До якої сортувально- евакуаційної групи необхідно 

віднести цього постраждалого? 

A. Першої 

B. Другої 

C. Третьої 

D. Четвертої 

E. П’ятої 

 

22. У військовослужбовця в зоні бойових дій має місце вивих великого пальця лівої руки. До 

якої сортувальної категорії з її візуальним позначенням буде віднесений потерпілий? 

A. ІІІ (зелений колір) 

B. І (червоний колір) 



C. ІІ (жовтий колір) 

D. IV (темно-фіолетовий колір) 

E. V (синій колір) 

 

23. Під час робочої зміни на молочноконсервному комбінаті виникла аварія холодильної 

установки з потраплянням в атмосферу приміщення парів аміаку. 16 робітників скаржаться на 

захриплість голосу, загрудинний біль, кашель з кров’янистим харкотинням. Об’єктивно: ціаноз, 

субіктеричність склер. У крові: метгемоглобінемія. Які правильні дії при наданні допомоги 

постраждалим на різних етапах? 

A. Виведення постраждалих із зони ураження. Оксигенотерапія. Метиленовий синій в/в 

B. Виведення постраждалих із зони ураження. Атропін п/ш. Промивання шлунка з активованим 

вугіллям 

C. ШВЛ. Дипіроксим в/м 

D. Виведення постраждалих із зони ураження. Діцинон в/м 

E. Виведення постраждалих із зони ураження. Гаряче питво. Гіпербарична оксигенація 

 

24. Хворий 70-ти років отримав травму на вулиці. Відчув різкий біль в проксимальному 

відділі лівого плеча. Вкажіть оптимальний метод транспортної іммобілізації: 

A. Іммобілізація плеча драбинчатою шиною 

B. Іммобілізація плеча шиною Дітеріхса 

C. Еластична пов’язка 

D. Фіксація руки до тулуба 

E. Вкласти хворого на ноші 

 

25. Під час дорожньо-транспортної пригоди постраждала дитина віком 10 років. Через 15 

хвилин лікар швидкої допомоги поставив діагноз: відкритий перелом лівої стегнової кістки в 

нижній третині із зміщенням, артеріо-венозна кровотеча. Травматичний шок II ступеня. Яка 

невідкладна первинна допомога? 

A. Зупинка кровотечі 

B. Накладання асептичної пов’язки 

C. Транспортна іммобілізація 

D. Новокаїнова блокада 

E. Знеболювання 

 

26. В медичну роту бригади надійшов поранений в тяжкому стані. Скарги на болі у животі, 

нудоту, сухість в роті. Об’єктивно: Ps- і30/хв., АТ- 80/40 мм рт.ст., SaO2 - 92%. Язик сухий, 

обкладений білим нальотом, живіт не бере участі у акті дихання, при пальпації напружений, 

болісний у всіх відділах, перистальтика поодинокими хвилями. Притуплення у пологих місцях 

черевної порожнини. Попередній діагноз: внутрішньочеревна кровотеча. В який підрозділ 

госпіталізувати постраждалого? 

A. Операційна 

B. ВРІТ 

C. Відділення спецобробки 

D. Ізолятор 

E. Госпітальне відділення 

 

27. Пацієнт 25-ти років отримав відкритий перелом обох кісток правої гомілки при вибуху 

міни. На етапі кваліфікованої медичної допомоги проводиться первинна хірургічна обробка рани. 

Яка хірургічна маніпуляція категорично заборонена? 

A. Глухий шов рани 

B. Широке розсічення рани 

C. Видалення зруйнованих тканин 



D. Видалення сторонніх тіл 

E. Проточне дренування рани 

 

 

Тема 9. Особливо небезпечні інфекції. 

1. У дитини 8-ми років підвищення температури до 39°C, нежить зі значними гнійними 

виділеннями, вологий кашель, кон’юнктивіт з гнійними виділеннями, світлобоязнь. На слизовій 

оболонці щік білуваті ділянки висівкоподібно злущеного епітелію. Який найбільш імовірний 

діагноз? 

A. Кір 

B. Корова краснуха 

C. Скарлатина 

D. Висипний тиф 

E. Грип 

 

2. Через 3 дні після чисельних укусів бліх у хворого різко підвищилась температура тіла до 

39oC, з’явився сильний головний біль, біль у м’язах. Об’єктивно: гіперемія обличчя, ін’єкція 

судин склер, тремор язика, тахікардія, зниження АТ. Мова невиразна. На другу добу в пахвовій 

ділянці утворився різко болючий під час пальпації бубон, шкіра над ним гаряча, напружена, 

незначний набряк навколишніх тканин. Яке захворювання найімовірніше? 

A. Бубонна форма чуми 

B. Лімфогранулематоз 

C. Бубонна форма туляремії 

D. Гострий лімфаденіт 

E. Ботулізм 

 

3. У хворого 37-ми років, що вживав напередодні копчену рибу власного виробництва, 

поступово розвинулись м’язова слабкість, неможливість читати газетний текст, на другий день - 

порушення ковтання. Об’єктивно: стан тяжкий, ціаноз шкіри, страбізм, ЧД- 50/хв., Ps- 120/хв. 

Голос гугнявий, парез зіниць, метеоризм 2 ступеня. Випорожнення відсутні 2 доби. Який 

лікувальний захід показаний у першу чергу? 

A. Штучна вентиляція легень 

B. Трахеостомія 

C. Штучне дихання ”рот у рот” 

D. Призначення прозерину 

E. Введення діуретиків 

 

4. У хлопчика 15-ти років раптово підвищилася температура тіла до 39, 5°C, виник біль у 

горлі під час ковтання. На другу добу на обличчі, шиї, верхній частині тулуба на тлі гіперемованої 

шкіри тулуба виник дрібнокрапковий розеольозний висип з блідим носо-губним трикутником. 

Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Скарлатина 

B. Кір 

C. Краснуха 

D. Інфекційний мононуклеоз 

E. Вітряна віспа 

 

5. У 15-річного хлопчика діагностовано бубонну форму чуми. Які антибактеріальні препарати 

слід призначити дитині? 

A. Стрептоміцин або хлорамфенікол 

B. Пеніцилін або цефотаксим 

C. Бісептол або сульфален 



D. Гентаміцин або нетроміцин 

E. Тетрациклін або доксициклін 

 

6. Хворий 29-ти років захворів гостро 18 годин тому: після вживання заливної риби з’явилися 

нудота, повторне блювання, часті пінисті рідкі зеленуваті випорожнення, підвищення 

температури до 39oC. Об’єктивно: стан важкий. Блідий, млявий, тургор шкіри різко знижений, 

сухість слизової оболонки рота, АТ- 80/40 мм рт.ст., пульс слабкого наповнення, 112/хв., живіт 

болючий в епігастрії, біляпупковій та ілеоцекальній ділянках, зменшення виділення сечі. Які 

невідкладні терапевтичні заходи? 

A. Внутрішньовенне введення сольових розчинів 

B. Внутрішньовенне введення розчину глюкози 

C. Парентеральне введення антибіотиків 

D. Внутрішньовенне введення реополіглюкіну 

E. Введення глюкокортикостероїдів 

 

7. У хворого 28-ми років субфебрильна температура, біль у животі, рідкі випорожнення з 

домішками слизу до 3-4 разів на добу. Хворіє протягом 3-х діб. Язик вологий, обкладений білим 

нальотом. Живіт м’який, болючий в лівій здухвинній ділянці, сигмоподібна кишка спазмована, 

болюча. Який метод дослідження буде найбільш інформативним для постановки діагнозу? 

A. Копрокультура 

B. Копроцитограма 

C. Загальний аналіз крові 

D. Загальний аналіз сечі 

E. РНГА 

 

8. Хлопчик у віці 6 місяців хворіє на тяжку форму кашлюка: число нападів кашлю становить 

25, напади тяжкі, тривалістю до 10 хвилин, мають 6-8 репризів, закінчуються блюванням. Один 

з нападів кашлю призвів до апное. Які невідкладні дії? 

A. Штучне дихання (в ручному режимі) 

B. Седуксен в/м 

C. Лобелін в/м 

D. Налагодити подачу кисню 

E. Преднізолон в/м 

 

9. У хворого 27-ми років впродовж року відмічаються постійні міоклонічні гіперкінези правої 

кінцівки, гіпертонус та гіпотрофічні порушення м’язів правої руки та шиї, періодичні загальні 

генералізовані судомні напади та фокальні сенсомоторні, тахікардія, пітливість, загальна 

слабкість, підвищена сонливість, коливання тиску. В анамнезі - зловживання алкоголем, часті 

легкі ЧМТ, робота в будівельному загоні у Сибіру минулим літом. Який найбільш імовірний діа-

гноз? 

A. Кліщовий енцефаліт із проявами кожев- ніковської епілепсії 

B. Епілептична хвороба 

C. Алкогольна епілепсія 

D. Судомний синдром при пухлині мозку 

E. Післятравматична епілепсія 

 

10. У хворого з тяжким перебігом пневмонії за клініко-епідеміологічними даними можна 

припустити легеневу форму сибірки. Який з методів профілактики захворювання серед 

представників медичного персоналу, які контактували з цим хворим, слід вважати найбільш 

ефективним? 

A. Екстрена антибіотикопрофілактика 

B. Дератизація 



C. Дезінсекція 

D. Методи поточної дезінфекції 

E. Вакцинація 

 

11. Громадянин іноземної держави доставлений в приймальне відділення інфекційної лікарні у 

вкрай важкому стані. Епідеміологічний анамнез: працює в вірусологічній лабораторії. 

Об’єктивно: температура тіла - 40,5oC. Свідомість спутана. АТ- 100/60 мм рт.ст., ЧСС- 120/хв. На 

шкірі обличчя, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок множинні багатокамерні пустули з пупкови- 

дним вдавленням по центру пухирця. Шкіра обличчя та кінцівок різко набрякла. Гнійний 

кон’юнктивіт. При аускультації: в легенях жорстке дихання. Тони серця приглушені. Живіт 

м’який, болісний під час пальпації в нижніх відділах. Печінка +3 см. Пальпується край селезінки. 

Випорожнення 2 рази на добу з домішками крові. Сеча мутна, з червонуватим відтінком. На який 

термін встановлюється обов’язкове медичне спостереження за контактними особами? 

A. На 21 день 

B. На 5 днів 

C. На 10 днів 

D. Медичне спостереження не встановлюється 

E. На 14 днів 

 

12. Хворий 42-х років захворів гостро: підвищення температури тіла до 39oC, головний та 

м’язовий біль. На 5-й день захворювання: обличчя гіперемоване, ’’кролячі очі” на бічних 

поверхнях грудної клітки рясний поліморфний розеольозно-петехіальний висип. Тони серця 

глухі, Ps- 120/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. Язик сухий, обкладений білим нальотом з відбитками 

зубів. Гепато- спленомегалія. Який найбільш імовірній діагноз? 

A. Висипний тиф 

B. Черевний тиф 

C. Менінгококцемія 

D. Лептоспіроз 

E. Грип 

 

13. Жінка 28-ми років звернулась в інфекційний стаціонар на 3-й день захворювання зі скаргами 

на підвищення температури до 39oC, болі в горлі, набряк у ділянці шиї. Об’єктивно: загальний 

стан середньої тяжкості. Шкірні покриви бліді, чисті. Слизова ротоглотки гіперемійована з 

ціанотичним відтінком. Мигдалики збільшені до II ступеня, вкриті сіруватим нальотом, який 

важко знімається, переходить на м’яке піднебіння, язичок. Пальпуються підщелепні лімфовузли, 

набряк м’яких тканин до середини шиї. Для якого захворювання характерна така клінічна 

картина? 

A. Дифтерія мигдаликів, поширена, плівчаста форма 

B. Гострий лакунарний тонзиліт 

C. Ангіна Сімановського-Венсана 

D. Інфекційний мононуклеоз 

E. Епідемічний паротит 

 

14. У хворої 47-ми років 3 дні тому з’явились помірний біль у горлі, кашель, захриплість голосу, 

температура - 37,8oC, поступово наросла інспіраторна задишка, кашель став афонічним. 

Об’єктивно: стан важкий, неспокійна, шкіра бліда з ціанотичним відтінком. В акті дихання бере 

участь допоміжна мускулатура. На мигдаликах, з розповсюдженням на піднебінні дужки, на-

льоти сірувато-білого кольору. Яку терапію слід призначити? 

A. ШВЛ, специфічна сироватка, антибіотики 

B. Специфічна сироватка, антибіотики 

C. Ілюкокортикостероїди, антибіотики 

D. Селективні β2-адреноміметики, специфічна сироватка 



E. ГБО, специфічна сироватка 

 

 

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

захворюваннями шкіри, анафілаксією та недостатністю ендокринних органів. 

1. Хлопчик 6-ти років скаржиться на загальну слабкість, генералізоване свербіння та 

почервоніння шкіри, гостре підвищення температури тіла до 38oC. З анамнезу: перший день 

хвороби. Протягом кількох годин після обробки невеликого садна іхтіоловою маззю з’явилися 

поширені гіперемовані папульозно-уртикарні висипання, що виступають над поверхнею шкіри в 

ділянці передпліччя, живота, стегон, гомілок. Вкажіть найбільш імовірний діагноз: 

A. Генералізована кропивниця 

B. Атопічний дерматит - нейродерміт, період загострення 

C. Набряк Квінке 

D. Алергічний контактний дерматит 

E. Токсикодермія 

 

2. Дитина 6-ти років госпіталізована до дитячого відділення з бронхопневмонією. Страждає 

на атопічний дерматит. Після внутрішньом’язового введення ампіциліну з’явилися відчуття 

стиснення у грудях, запаморочення, різка блідість, ціаноз, холодний піт, прискорене шумне 

дихання. Який з перерахованих препаратів слід ввести в маніпуляційній негайно? 

A. Розчин адреналіну підшкірно 

B. Розчин преднізолону внутрішньовенно 

C. Розчин еуфіліну внутрішньовенно 

D. Розчин строфантину внутрішньовенно 

E. Розчин тавегілу внутрішньовенно 

 

3. До реанімаційного відділення доставлена хвора 48-ми років без свідомості. Шкіра 

холодна, бліда, суха, акроціаноз. Щільний набряк обличчя, тіла, гомілок, температура тіла - 33°C. 

Сухожильні рефлекси мляві. Ps- 50/хв., малий, ритмічний. АТ- 90/60 мм рт.ст. Тони серця різко 

послаблені. Дихання рідке, глибоке. У крові: гіпохромна анемія, гіперхолестерінемія, високий 

рівень ТТГ крові. Який препарат необхідно призначити в першу чергу? 

A. Трийодтиронін 

B. Преднізолон 

C. Анаприлін 

D. Мерказоліл 

E. Глюкоза 

 

4. На другу добу після субтотальної резекції щитоподібної залози з приводу дифузного 

токсичного зобу у хворої з’явилися тонічні судоми пальців (”рука акушера”), позитивні 

симптоми Хвостека, Вейса, Труссо. Яке ускладнення операції виникло? 

A. Гіпопаратиреоз 

B. Анафілактичний шок 

C. Тиреотоксичний криз 

D. Інфаркт міокарда 

E. Асфіксія 

 

5. Хворого 45-ти років виписано із ендокринологічного відділення після перенесеної гострої 

надниркової недостатності. Додаткові обстеження: рівень кортизону 80 мкг у 100 мл плазми, 

коефіцієнт Na+/К + - 32. На ЕКГ - ритм синусовий, дифузне зниження трофіки міокарду. Які 

профілактичні засоби необхідно рекомендувати хворому? 

A. Диспансерний нагляд з подальшою корекцією терапії 



B. Хірургічне лікування 

C. Санаторно-курортне лікування 

D. Фізіотерапевтичне лікування 

E. Бальнеотерапія 

 

6. Хворий 38-ми років, що страждає на нирковий туберкульоз, в непритомному стані 

привезений родичами до районної лікарні. Об’єктивно: кома 1. Гіпотрофія 2 ст. Шкіра та слизові 

оболонки коричневого кольору з бронзовим полиском. На шкірі спостерігаються окремі осередки 

вітиліго. АТ- 65/0 мм рт.ст., ЧСС- 44/хв. Діагностована гостра надниркова недостатність. Який 

препарат треба ввести в першу чергу? 

A. Дексаметазон 

B. Реополіглюкін 

C. Адреналін 

D. Мезатон 

E. Новодрин 

 

7. У хворого 44-х років скарги на загальну слабкість, гіпертермію до 39°C, свербіння шкіри, 

висип, болісність і припухлість суглобів. Об’єктивно: АТ- 70/40 мм рт.ст., папульозно-

макульозний висип, генералізоване збільшення лімфовузлів, припухлість суглобів, збільшення 

селезінки. 7 днів тому у травмпункті провели первинну хірургічну обробку рани стопи та ввели 

протиправцеву сироватку. Вкажіть причину розвитку даного стану: 

A. Сироваткова хвороба 

B. Анафілактична реакція 

C. Сепсис 

D. Геморагічний васкуліт 

E. Менінгіт 

 

8. Хвора 25-ти років поступила в лікарню з ознаками ядухи, гавкаючим кашлем, ціанозом 

обличчя. При огляді порожнини рота встановлено набряк язика, м’якого піднебіння, мигдаликів. 

АТ- 85/60 мм рт.ст. За 30 хвилин до того вживала полуниці. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Набряк Квінке 

B. Набряк гортані 

C. Колапс 

D. Напад бронхіальної астми 

E. Анафілактичний шок 

 

9. У хворої 52-х років з наявним трансфузіологічним анамнезом одразу після початку 

внутрішньовенного введення свіжозамороженої плазми виникли непродуктивний кашель, 

бронхоспазм, задуха, нудота, болі у животі, гіпотонія, після чого наступила втрата свідомості. 

Які найбільш правильні лікувальні заходи? 

A. Негайна зупинка інфузії, в/в введення адреналіну, преднізолону, еуфіліну, інгаляція кисню 

B. Джгут вище місця введення, обколювання розчином адреналіну, гідрокортизон в/в 

C. В/в введення еуфіліну, гідрокортизону, інфузійна терапія, інгаляція кисню 

D. Негайна зупинка інфузії, інтубація трахеї, ШВЛ 

E. Продовження інфузії, введення адреностимуляторів, глюкокортикостероїдів 

 

10. Жінка 25-ти років скаржиться на плаксивість, різкі зміни настрою, прискорене серцебиття, 

що зв’язує з втомою - місяць тому народила близнюків. З ранку відчула ’’зупинки” серцевої 

діяльності. При огляді з боку внутрішніх органів патології не встановлено. АТ- 130/70 мм рт.ст., 

ЧСС- 115/хв., часті екстрасистоли, ЧДР- 17/хв. Щитоподібна залоза збільшена до другого 

ступеня, безболісна. Який найбільш імовірний попередній діагноз? 

A. Післяпологовий тиреоїдит, гіпертиреоз 



B. Післяпологовий тиреоїдит, гіпотиреоз 

C. Гострий вірусний тиреоїдит, гіпертиреоз 

D. Підгострий вірусний тиреоїдит, гіпертиреоз 

E. Гострий вірусний тиреоїдит, гіпотиреоз 

 

11. У дитини 3-х років, яка знаходиться у стаціонарі, на фоні гострої респіраторної інфекції 3 

рази було блювання, непокоїть гострий біль у животі. Температура тіла - 38,5oC. Шкіра бліда, 

суха. Дихання глибоке, ЧСС- 130/хв. Цукор крові - 4,0 ммоль/л. Який з діагнозів найбільш 

імовірний? 

A. Ацетонемічний стан 

B. Цукровий діабет 

C. Гострий апендицит 

D. Гострий гастроентерит 

E. Діабетична кома 

 

12. В приймальне відділення звернулися батьки з хлопчиком 8-ми років після укусу бджоли. 

Об’єктивно: виражений набряк у ділянці верхньої щелепи з обох боків, верхньої губи, гіперемія 

і свербіж. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Набряк Квінке 

B. Атопічний дерматит 

C. Кропив’янка 

D. Анафілактичний шок 

E. Стрептодермія 

 



Тести до практичних занять  

лікарів-інтернів  

суміжного циклу «Медицина невідкладних станів» 

з бази Крок 3 

весна 2017 р. 

Тема 1. Екстрена допомога при раптовій зупинці серця та дихання. Гостра 

дихальна недостатність. 

1. До лікарні невідкладної медичної допомоги доставили 47-річного чоловіка, якого вдарило 

блискавкою. Він грав у теніс, коли раптом знялася гроза. Чоловіка вдарив грозовий розряд між 

хмарою та землею, силою удару його відкинуло на 1,5-2 м. Свідки цього випадку розпочали 

масаж грудної клітки потерпілого. Коли через 5 хвилин прибула бригада невідкладної медичної 

допомоги, у пацієнта спостерігалася зупинка серця. В ході обстеження: зіниці розширені та не 

реагують на світло. Електричний ритм асистолічний. Що є найдоцільнішим наступним кроком? 

A. Продовжити масаж грудної клітки 

B. Спробувати виконати дефібриляцію 

C. Дати пацієнтові аміодарон  

D. Дати пацієнтові атропін 

Е. Припинити реанімаційні заходи 

 

2. 24-річний італієць у супроводі своєї дівчини звернувся до лікарні невідкладної медичної 

допомоги зі скаргами на утруднене дихання. Протягом останніх двох місяців перебуває з 

дівчиною в Україні. Задишка у пацієнта розпочалася 4 дні тому і поступово погіршується. Під 

час бесіди з лікарем йому кілька разів доводилося замовкати, щоб звести дух. Дівчина каже, що 

2 тижні тому він переніс гастроентерит, який супроводжувався домішками крові у випорожнен-

нях. Діарея припинилася раптово, але після цього він почувався дуже втомленим і виснаженим. 

Через тиждень по тому пацієнт почав відчувати поколювання у ступнях та пальцях ніг. Ще через 

три дні він почувався настільки слабким, що не міг підвестися з ліжка, його дихання стало 

утрудненим. Цього ранку проблеми з диханням стали ще серйознішими, і він вирішив звернутися 

до відділення невідкладної медичної допомоги. Анамнез життя та сімейний анамнез не фіксують 

значних захворювань. Пацієнт стверджує, що ніколи не вживав наркотики внутрішньовенно, не 

палить, не вживає алкоголь та не наражається на інші ризики ВІЛ-захворювання. Температура 

тіла становить 37,6°С, АТ- 140/60 мм рт.ст., ЧД- 28/хв., Рs- 96/хв. Результати обстеження легень 

та серцево-судинної системи в нормі. Неврологічне обстеження виявило атонічний параліч обох 

нижніх кінцівок. Глибокі сухожилкові рефлекси також відсутні з обох боків. Інші результати 

неврологічного обстеження, в тому числі ретельне обстеження черепних нервів, перебувають в 

межах норми. Якою буде наступна дія у веденні даного пацієнта? 

A. Забезпечити допоміжну штучну вентиляцію легень 

B. Почати давати антибіотики внутрішньовенно 

C. Надіслати культури крові на аналіз  

D. Дати ботулінічний антитоксин 

Е. Провести негайний хімічний аналіз сироватки крові та виміряти рівень електроліту 

 

3. 27-річний чоловік надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на 

раптове виникнення задишки. 10 днів тому в нього скінчилися ліки від астми. Протягом 

останніх 6 місяців його доводилося інтубувати двічі через сильні загострення астми. Дані 

фізикального обстеження: температура тіла становить 37,2°С, АТ- 140/65 мм рт.ст., Рs- 110/хв., 

ЧД- 28/хв. Насичення гемоглобіну киснем - 84% при диханні кімнатним повітрям, поліпшується 

до 94% при диханні крізь кисневу маску з клапаном видиху. Пацієнт притомний, але має 

дихальну недостатність, задіяні допоміжні дихальні м’язи. При обстеженні легень 



спостерігається рівномірний двосторонній вхід повітря у легені та дифузний свист в обох полях. 

Максимальна швидкість видиху, яку він демонстрував, під час попередніх госпіталізацій, 

становить 60%. Який наступний захід буде найдоцільнішим у веденні даного пацієнта? 

A. Розпочати агресивну терапію інгаляціями бета-2-адреноміметиків 

B. Ввести одиничну дозу магнію сульфату - 2 г внутрішньовенно 

C. Призначити пацієнтові альбутерол в інгаляторі та стероїди перорально і виписати його 

D. Почати давати кортикостероїди внутрішньовенно та перевести до відділення 

загальнотерапевтичного профілю  

Е. Почати давати теофілін внутрішньовенно у відділенні невідкладної медичної допомоги 

 

4. 35-річного чоловіка знайшли непритомним на місці автомобільної аварії. Бригада швидкої 

провела на місці інтубацію потерпілого та доставила його до відділення невідкладної медичної 

допомоги. На вербальні та тактильні подразники не реагує. З роту відчутно запах алкоголю. 

Основні показники стану організму: температура тіла - 36,70С, АТ- 95/55 мм рт.ст., Рs- 110/хв. 

Насичення гемоглобіну киснем - 88% при диханні 80%-м киснем. При фізикальному обстеженні 

виявлено недостатнє розширення грудної клітки зліва, звуки дихання з лівого боку значно 

послаблені. Серцеві тони в нормі, без шумів. Глибина ендотрахеальної трубки - 28 см. Якими 

будуть наступні дії в процесі ведення даного пацієнта? 

A. Перевірити розміщення ендотрахеальної трубки 

B. Розпочати механічну вентиляцію легень з великим дихальним об’ємом 

C. Ввести плевральну дренажну трубку справа 

D. Виконати комп’ютерну томографію грудної клітки 

Е. Виконати голкову декомпресію з лівого боку грудної клітки 

 

5. У пацієнта з симптомами відсутності кровообігу на ЕКГ встановлена асистолія. 

Першочерговим терапевтичним заходом має бути: 

A. Введення адреналіну 

B. Електрична дефібриляція 

C. Введення лідокаїну 

D. Введення хлориду кальцію  

Е. Введення атропіну 

 

6. Хворий 10-ти років страждає на бронхіальну астму впродовж 5-ти років. Під час прийому 

сімейним лікарем у поліклініці у хворого розвився приступ ядухи. Який препарат слід 

використовувати для надання невідкладної допомоги? 

A. Сальбутамол 

B. Атровент Н 

C. Фликсотид  

D. Кеналог-40  

E. Но-шпа 

 

7. Пацієнт під час ковтання цукерки захрипів, схопився за шию, посинів і через 3 хвилини 

знепритомнів. Об’єктивно: свідомість відсутня, обличчя і шия ціанотичні, нерегулярні та 

непродуктивні рухи грудної клітки. На сонних артеріях - слабка пульсація. При пальцевій ревізії 

ротоглотки визначається округле стороннє тіло, змістити яке не вдається. Спроба змістити його 

при перекиданні пацієнта через коліно - невдала. Які подальші дії? 

A. Крікотиреотомія 

B. Верхня трахеотомія 

C. Нижня трахеотомія  

D. Пункція трахеї 

Е. Транспортування до стаціонару 

 



8. Вагітна з терміном 32 тижні страждає на міастенію. З’явилися розлади дихання, тахікардія, 

психомоторне збудження, яке чергується з млявістю, апатією, парезом кишечнику та сфінктерів. 

Першочергові заходи невідкладної допомоги: 

A. Призначення прозерину 

B. Введення транквілізаторів 

C. ШВЛ с застосуванням міорелаксантів курареподібної дії 

D. Профілактика гіпоксії плоду  

Е. Термінове розродження 

 

9. Пацієнт 50-ти років, що перебуває у інфарктному відділенні з трансмуральним інфарктом, 

раптово знепритомнів. Об’єктивно: зупинка серцевої діяльності та дихання, електромеханічна 

дисоціація. Розпочато серцево-легеневу реанімацію. Які наступні дії? 

A. Внутрішньосерцеве введення адреналіну 

B. Дефібриляція 

C. Внутрішньовенне введення строфантину  

D. Внутрішньовенне введення новокаїнамі-ду 

Е. Внутрішньовенне введення лідокаїну 

 

10. Новонароджена дитина народилась в стані асфіксії. За шкалою Апгар 4-5 балів. ЧСС- 110/хв. 

Яка частота серцевих скорочень є показанням для штучної вентиляції легенів у новонароджених? 

A. Менше 100 скорочень за 1 хвилину 

B. 110 скорочень за 1 хвилину 

C. 120 скорочень за 1 хвилину  

D. 130 скорочень за 1 хвилину  

E. 140 скорочень за 1 хвилину 

 

11. При проведенні закритого масажу серця людини 76-ти років, що знаходиться у стані 

клінічної смерті, необхідно здійснювати компресії з частотою: 

A. Не менше 100 на 1 хвилину 

B. Не менше 60 на 1 хвилину 

C. Не менше 80 на 1 хвилину  

D. Не менше 40 на 1 хвилину  

Е. Не менше 120 на 1 хвилину 

 

12. У хворого 63-х років, який зловживав алкоголем впродовж останніх 20-ти років, на фоні 

хронічної печінкової недостатності у вигляді цирозу печінки та асциту розвинулась масивна 

кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу. На фоні геморагічного шоку у хворого 

виникла зупинка серцевої діяльності (асистолія) та дихання. Які особливості лікувальної тактики 

в цьому випадку? 

A. Проведення комплексу серцево- легеневої реанімації та встановлення зонда Блекмора 

B. Проведення комплексу серцево-легеневої реанімації та встановлення шлункового зонду 

C. Електрична дефібриляція 

D. Проведення комплексу серцево- легеневої реанімації та гемостатичної терапії 

Е. Ендоскопічна зупинка кровотечі 

 

13. Попутнім транспортом в лікарню доставлена людина. t° тіла дорівнює t° навколишнього 

середовища, трупні плями на плечах, спині, сідницях, трупне задубіння, склери підсохлі, 

фотореакція відсутня. На ЕКГ асистолія. За свідченням супроводжуючих 90 хвилин тому людина 

знепритомніла і перестала подавати ознаки життя. Чи потрібно проводити реанімаційні заходи? 

A. Не проводити 

B. Проводити із дотриманням всіх правил реанімації 

C. Проводити тільки 5-10 хвилин  



D. Проводити 40 хвилин 

Е. Проводити до відновлення серцевої діяльності 

 

14. Хворий 83-х років, що перебуває в палаті інтенсивної терапії з приводу загострення 

ішемічної хвороби серця, раптом втратив свідомість. Зафіксовано клінічну смерть. Вкажіть 

цільові значення сатурації киснем артеріальної крові (Sat02) постраждалого після повернення 

спонтанного кровообігу: 

A. 96-98% 

B. 100% 

C. 85% 

D. 86-90% 

Е. 91-93% 

 

15. У поліклініці під час прийому у кабінеті лікаря-терапевта раптово знепритомнів чоловік 62-

х років. Лікар діагностував клінічну смерть. Розпочато реанімаційні заходи. Співвідношення 

компресій грудної клітини та вдихів в даному випадку має дорівнювати: 

A. 30:2 

B. 15:2 

C. 5:1  

D. 15:1  

E. 20:1 

 

16. До приймального відділення доставлено потерпілого внаслідок ДТП. Стан важкий, без 

свідомості, наявна анізокорія. АТ- 110/70 мм рт.ст., Рs- 96/хв., ритмічний. Під час 

транспортування у відділення реанімації з’явився акроціаноз, брадіпное із включенням 

допоміжної мускулатури, падіння показників сатурації до 84 об.%. Який першочерговий захід 

слід провести в палаті інтенсивної терапії? 

A. !нтубація трахеї та апаратна ШВЛ 

B. Внутрішньовенне введення розчину соди 

C. Проведення оксигенотерапії за допомогою носових канюль 

D. Уведення повітроводу 

Е. В/в уведення дихальних аналептиків 

 

17. У хворої 62-х років з діагнозом холедохолітіаз, механічна жовтяниця, що попередньо 

тривалий час приймала препарати з групи блокаторів кальцієвих каналів, наступила зупинка 

кровообігу внаслідок асистолії. Які медикаментозні засоби, крім адреналіну, необхідно 

використовувати для медикаментозного забезпечення реанімаційних заходів? 

A. Кальцію хлорид 

B. Кордарон 

C. Строфантин  

D. Еуфілін 

Е. Дофамін 

 

 

Тема 2. Гострий коронарний синдром. Гостра серцева недостатність. 

1. До лікарні невідкладної медичної допомоги надійшов 32-річний чоловік в зв’язку з появою за 

грудниною дискомфорту, який не іррадіює, триває 6 годин та виник через 2 години після вечері. 

Біль в грудній клітці то наростає, то вщухає, але її інтенсивність не змінюється. Про інші медичні 

проблеми пацієнта невідомо. Батько пацієнта помер від інфаркту міокарда у віці 59-ти років. 

Температура тіла становить 37,2°С, АТ- 130/85 мм рт.ст., Рs- 110/хв., ЧД- 16/хв. Аускультація 

грудної клітки виявила везикулярне дихання, без шумів. На електрокардіограмі спостерігається 

синусова тахікардія. Рентгенограма грудної клітки в нормі. Додатково до аспірину пацієнту дали 



2 таблетки нітрогліцерину сублінгвально з інтервалом у 5 хвилин, що допомогло зменшити 

дискомфорт. Що є оптимальним наступним кроком у веденні даного пацієнта? 

A. Вимірювання серцевих біомаркерів 

B. Ковтання барію 

C. Комп’ютерна томографічна ангіограма грудної клітки 

D. Заспокоєння пацієнта та амбулаторне лікування 

Е. Проба з дозованим фізичним навантаженням (бігова доріжка) 

 

2. Чоловік 58-ми років, що перебував одну добу в палаті інтенсивної терапії з приводу інфаркту 

міокарда, раптово знепритомнів. Об’єктивно: шкіра бліда, пульс на а. сатоііз відсутній, на ЕКГ 

- фібриляція шлуночків. Які заходи найбільш доцільно провести? 

A. Електроімпульсну терапію 

B. Черезстравохідну кардіостимуляцію 

C. Вагусні проби 

D. Введення внутрішньовенно лідокаїну  

Е. Введення внутрішньосерцево адреналіну 

 

3. Хворий 64-х років доставлений до інфарктного відділення зі скаргами на інтенсивний біль за 

грудниною стискаючого характеру з іррадіацією в ліву руку, лопатку. Виражене відчуття страху 

смерті. Шкіра вкрита липким потом із ціанотичним відтінком. АТ- 60/20 мм рт.ст., Рs- 130/хв. 

Діурез менше 20 мл/год. Яке із обстежень необхідно провести для встановлення діагнозу? 

A. Електрокардіограма 

B. Клінічний аналіз крові 

C. Ультразвукове дослідження серця 

D. Рентгенологічне дослідження органів грудної клітки  

Е. Коагулограма 

 

4. Чоловік 42-х років звернувся до лікаря зі скаргами на біль в ділянці серця, що віддає у ліву 

руку та ліву лопатку, біль виник 1,5 години тому, інтенсивність болю прогресивно збільшується. 

ЕКГ: ознаки повної блокади лівої ніжки пучка Гіса. ЕКГ для порівняння в динаміці відсутня. Яке 

із додаткових обстежень слід застосувати для підтвердження основного діагнозу? 

A. Визначення серцевого тропоніну 

B. Визначення аспартатамінотрансферази 

C. Визначення лактатдегідрогенази  

D. Визначення ревмопроб 

Е. Визначення аланінамінотрансферези 

 

 

Тема 3. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях 

серцевого ритму та гіпертонічному кризі.  

1. До лікарні невідкладної медичної допомоги надійшла 70-річна жінка в зв’язку з раптовим 

виникненням задишки. Раніше в неї подібних симптомів не спостерігалося. Хрипів під час 

дихання, болю в грудях, набряку ніг, пришвидшеного серцебиття чи втрати свідомості у 

пацієнтки не спостерігається. До її інших медичних проблем належать гіпертонія, цукровий 

діабет 2 типу, гіперхолестеринемія та бронхіальна астма, набута в дитячому віці. Наразі пацієнтка 

приймає лізиноприл, метформін та симва- статин. Її було госпіталізовано лише один раз, 2 місяці 

тому, коли їй було здійснено артродез хребців через проблеми з попереком. Вона не палить та не 

вживає алкоголь чи наркотики. Сімейний анамнез не містить важливої інформації. Температура 

тіла становить 36,10С, АТ- 210/105 мм рт.ст., Рs- 92/хв., ЧД- 34/хв. Пульсова оксиметрія - 81% 

при диханні кімнатним повітрям. Фізикальне обстеження виявило дифузні хрипи над легеневими 

полями. Результати лабораторного дослідження: гемоглобін -114 г/л (норма: для чоловіків - 135-



175 г/л, для жінок -120-160 г/л), тромбоцити - 180 • 109/л (норма - 150-400 • 109/л), лейкоцити - 8• 

109/л (норма - 4,5-11,0• 109/л). Пацієнтці дають кисень. Що є найдоцільнішим наступним кроком 

у веденні даної пацієнтки? 

A. Фуросемід внутрішньовенно 

B. Гепарин внутрішньовенно 

C. Метопролол внутрішньовенно  

D.  Морфін внутрішньовенно 

E. Альбутерол за допомогою небулайзера 

 

2. 50-річний чоловік надійшов до лікарні невідкладної медичної допомоги зі скаргами на біль в 

грудній клітці та запаморочення. Холодним зимовим днем він чистив сніг, як раптом відчув 

стискання за грудниною. Біль був постійним, іррадіював до лівої щелепи, не вщух після 

відпочинку та застосування нітрогліцеринового спрею, який пацієнтові дали у машині швидкої 

допомоги. В анамнезі у пацієнта гіпертонія, яка коригується ліками. Час від часу пацієнт палить, 

особливо у вихідні, але алкоголь не вживає. Температура тіла становить 36,20С, АТ- 85/50 мм 

рт.ст., Рs- 34/хв., ЧД- 16/хв. Венозний тиск на яремній вені в нормі. Обстеження виявило хрипи 

в основах обох легень та нормальні перший та другий тони серця. Електрокардіограма показує 

синусову брадикардію з підвищенням сегменту SТ на 3 мм у відведеннях II, III та aVF. Який захід 

слід вжити у першу чергу в процесі ведення даного пацієнта? 

A. Атропіну сульфат внутрішньовенно 

B. Добутамін внутрішньовенно 

C. Фізіологічний розчин внутрішньовенно  

D.  Імплантація постійного кардіостимулятора 

Е. Синхронізована кардіоверсія 

 

3. 54-річна жінка надійшла до лікарні невідкладної медичної допомоги із серцебиттям. 

Пароксизмальна фібриляція передсердь спостерігалася протягом останніх 6 місяців. Вона 

пройшла численні дослідження, покликані з’ясувати першопричину, в тому числі 

ехокардіографію та вимірювання функції щитоподібної залози, результати яких були 

нормальними. 6 тижнів тому кардіолог призначив пацієнтці аміодарон, і донині вона почувала 

себе добре. Зміна ваги або непереносимість холоду чи тепла не спостерігалися. Пацієнтка також 

приймає аспірин у невеликій дозировці та атенолол. Під час фізикального обстеження пацієнтка 

не виказує дискомфорту. АТ- 130/80 мм рт.ст., Рs- 112/хв., нерівномірний. Лабораторні 

дослідження показують нормальний клінічний аналіз крові та обмін речовин. На ЕКГ фібриляція 

передсердь, тахісистолічна форма. Маркери функції щитоподібної залози є наступними: 

тиреотропін - 4,5 мОд/л (норма - 0,35-5,0 мОд/л), загальний Т4 - 15,6 мкг/дл (норма - 4-11 мкг/дл), 

загальний Т3 - 75 нг/дл (норма - 80-180 нг/дл). Чим найімовірніше пояснюються такі результати 

вимірювання функції щитоподібної залози? 

A. Вплив аміодарону на метаболізм гормону щитовидної залози 

B. Вплив аспірину на метаболізм гормону щитовидної залози 

C. Вплив атенололу на метаболізм гормону щитовидної залози 

D. Синдром еутиреоїдної слабкості  

Е. Хвороба Грейвса 

 

4. Хворий 66-ти років скаржиться на серцебиття, біль у серці, слабкість. Симптоми з’явилися 

раптово, після фізичного навантаження. На ЕКГ: комплекси QRS поширені до 0,12 секунд, зубець 

Р перед шлуночковим комплексом відсутній, ЧСС - 200/хв. Який препарат є препаратом вибору 

в цьому випадку? 

A. Лідокаїн 

B. Верапаміл 

C. Обзидан  

D. Дигоксин  



E. Хінідин 

 

5. Хворий 50-ти років поступив до приймального відділення лікарні зі скаргами на різкий 

головний біль, запаморочення, миготіння ”мушок” перед очима, відчуття жару та тремтіння в 

усьому тілі, слабкість правих руки та ноги. Об’єктивно: Рs- 92/хв., АТ- 180/100 мм рт.ст., акцент 

II тону над аортою. У сечі під час кризу: білок - 0,033 г/л, ер.- 4-8 в полі зору. Який патологічний 

стан розвинувся у хворого? 

A. Ускладнений гіпертонічний криз 

B. Неускладнений гіпертонічний криз 

C. Епілептиформний криз  

D. Тиреотоксичний криз  

E. Адісонічний криз 

 

6. Хлопчик 10-ти місяців бригадою швидкої допомоги доставлений у реанімаційне відділення. 

Під час проведення серцево-легеневої реанімації на електрокардіограмі реєструється 

шлуночкова брадикардія. Якому з наведених медикаментозних заходів необхідно надати 

перевагу? 

A. Внутрішньовенне введення атропіну 0,01 мг/кг 

B. Електрична дефібриляція серця 

C. Внутрішньовенне введення 4% NаHС03 - 2 мг/кг 

Б. Електрична дефібриляція серця + введення адреналіну 

Е. Внутрішньовенне введення мезатону 

 

7. В приймальному відділенні пологового будинку вагітна в терміні гестації 35 тижнів 

поскаржилась на сильний головний біль, порушення зору. Об’єктивно: шкіра бліда, набряки 

кінцівок та обличчя. АТ- 180/110 мм рт.ст. та 200/120 мм рт.ст. Під час вимірювання 

артеріального тиску з’явились фібрилярні посмикування м’язів. Яку терапію слід застосувати 

першочергово? 

A. Магнезіальна терапія 

B. Ніфедипін 

C. Допегіт  

D. Клофелін 

Е. Введення заспокійливих 

 

8. Футболіст 22-х років звернувся до лікаря через 15 хвилин після футбольного матчу зі 

скаргами на погіршення самопочуття, запаморочення, прискорене серцебиття, болі в лівому 

плечі. Під час огляду чоловік раптово знепритомнів, дихання аритмічне поверхневе. Пульс на 

сонних артеріях відсутній. На ЕКГ - фібриляція шлуночків. Що зумовлює таку картину? 

A. Раптова коронарна смерть 

B. Кома 

C. Колапс 

D. Інфаркт нирки 

Е. Шок інфекційно-токсичний 

 

 

Тема 4. Гостра недостатність кровообігу. 

1. У хворого 54-х років через 30 хвилин після правобічної пульмонектомії з’явилась тахікардія 

- 140/хв. Пульс слабкого наповнення. АТ зменшився до 60/20 мм рт.ст. При перкусії правої 

половини грудної клітки визначалось притуплення в пологих місцях грудної клітки справа. Яке 

найбільш імовірне ускладнення виникло у хворого? 

A. Правобічний гемоторакс 

B. Правобічний гемопневмоторакс 



C. Правобічний гідроторакс  

D.  Кардіопульмональний шок  

E. Інфаркт міокарда 

 

2. Постраждалий 42-х років, виявлений на місці ДТП, скаржиться на біль у ділянці таза та 

правого стегна. Об’єктивно: загальмований, стогне, шкіра бліда, язик сухий. ЧДР- 28/хв. Праве 

стегно деформоване, набрякле, у верхній його третині патологічна рухливість, крепітація 

кісткових уламків. Великий крововилив, набряк та біль під час пальпації в правих пахвинній, 

здухвинній та сідничній ділянках. Рs- 112/хв., АТ- 80/45 мм рт.ст. Якому ступеню травматичного 

шоку відповідає стан потерпілого? 

A. ІІ 

B. І 

C. IV  

D. III  

E. – 

 

3. Дівчинка 1,5 років доставлена до стаціонару на 4-й день захворювання. В’яла, адинамічна, 

відмовляється від пиття. Тургор тканин знижений, шкірна складка розправляється поволі. Шкіра 

холодна, бліда, мармурова, акроціаноз. Нав’язливе блювання, випорожнення 2-3 рази на добу, 

олігурія. Очікувані лабораторні дані, КРІМ: 

A. Гіпернатріємія 

B. Підвищення гематокриту, кількості еритроцитів та лейкоцитів крові 

C. Гіпокаліємія  

D. Гіпонатріємія 

Е. Метаболічний ацидоз 

 

4. У дитини 10-ти років зупинена артеріальна кровотеча (плечова артерія) через 10 хвилин після 

травми. При надходженні АТ- 90/50 мм рт.ст., еритроцити - 2, 5 • 1012/л, НЬ- 60 г/л. Раніше при 

переливанні цільної крові була анафілактоїдна реакція. Який препарат крові найбільш безпечний 

для корекції крововтрати? 

A. Відмиті еритроцити 

B. Цільна кров 

C. Еритроцитарна маса  

D. Лейкоконцентрат 

Е. Свіжозаморожена плазма 

 

5. Дівчинка 10-ти років під час шкільної лінійки знепритомніла. При огляді шкіра бліда, 

кінцівки холодні. Тони серця послаблені. ЧСС- 62/хв., АТ- 90/50 мм рт.ст. З чого необхідно 

розпочати надання допомоги на догоспітальному етапі? 

A. Покласти дитину на спину з припіднятими ногами 

B. Дати теплий чай 

C. Покласти теплу грілку до ніг 

D. Забезпечити доступ свіжого повітря  

Е. Звільнити від стискаючого одягу 

 

6. У хворого 72-х років раптово розвинулось блювання кров’ю з крововтратою до 1,0 л. 

Об’єктивно: АТ- 70/40 мм рт.ст., ЧСС- 112/хв. ЦВТ- 0. Які інфузійні середовища першочергово 

треба застосувати для лікування? 

A. Кристалоїдні розчини 

B. Колоїдні розчини 

C. Розчини глюкози  

D. Жирові емульсії 



Е. Свіжозаморожена плазма 

 

7. Хворого 28-ми років екстрено доставлено до операційної з приводу профузної шлунково-

кишкової кровотечі. Загальний стан тяжкий, свідомість - оглушення, АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧСС- 

110/хв., олігурія. Вкажіть об’єм крововтрати: 

A. 30-40% дефіциту ОЦК (>1750 мл) 

B. 15% дефіциту ОЦК (750-1250 мл) 

C. 20-25% дефіциту ОЦК (1250-1750 мл) 

D. >40% дефіциту ОЦК (>2000 мл) 

Е. Крововтрати немає 

 

8. Дитина 1-річного віку госпіталізована до інфекційного відділення зі скаргами на 

багаторазове нестримне блювання, профузні рідкі випорожнення. Об’єктивно: риси обличчя 

загострені, очі запавші, тургор тканин різко знижений, спостерігається акроціаноз, адинамія. АТ- 

55/35 мм рт.ст. Анурія. Який невідкладний стан виник у дитини? 

A. Гіповолемічний шок 

B. Гостра надниркова недостатність 

C. Гостра серцева недостатність  

D. Гостра печінкова недостатність  

E. Гостра судинна недостатність 

 

9. У чоловіка 34-х років, після укусу бджоли виник різкий свербіж, почервоніння шкіри в місці 

укусу. Через 20 хвилин з’явився різкий біль у животі, блювання, позиви до дефекації. Об’єктивно: 

шкіра бліда, АТ- 60/20 мм рт.ст., Рs- 100/хв. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Анафілактичний шок, абдомінальна форма 

B. Інфаркт міокарда, абдомінальна форма 

C. Кетоацидотична кома, абдомінальна форма 

D. Гіповолемічний шок  

Е. Гострий апендицит 

 

10. У вагітної на операційному столі виникла задуха. Стан поліпшився після того, як роділлю 

повернули на бік. Який невідкладний стан виник у жінки? 

A. Синдром нижньої порожнистої вени 

B. Ортостатичний колапс 

C. Емболія навколоплідними водами  

D. ТЕЛА 

Е. Розрив матки 

 

11. У хлопчика 5-ти років через 8-10 хвилин після укусу бджоли з’явилися занепокоєння, 

гіперемія і свербіж шкіри обличчя, нудота, захриплість голосу, свистяче дихання, сплутаність 

свідомості, блідість, пітливість. АТ- 55/30 мм рт.ст. Вкажіть найбільш імовірний діагноз: 

A. Анафілактичний шок 

B. Кропив’янка 

C. Набряк Квінке 

D. Інфекційно-токсичний шок  

Е. Гострий стенозуючий ларингіт 

 

12. У дитини 9-ти місяців з менінгококцемією, що проявилася генералізованою геморагічною 

висипкою на шкірі з некрозом її елементів, різко погіршився стан: дифузний ціаноз, холодні 

кінцівки, виражені тахікардія та тахіпное, тони серця гучні, ритмічні, АТ- 40/0 мм рт.ст., олігурія, 

температура - 36,2°С. Яке ускладнення менінгококової інфекції виникло у дитини? 

A. Інфекційно-токсичний шок 



B. Набряк головного мозку 

C. Ексикоз 

D. Кардіогенний шок  

Е. Гостра ниркова недостатність 

 

 

Тема 5. Невідкладна допомога при комах та гострому порушенні 

мозкового кровообігу. 

1. 68-річного чоловіка зі скаргами на потьмарений стан свідомості та сонливість дочка доставила 

у лікарню невідкладної медичної допомоги. Вона стверджує, що її батько живе сам і хворіє на 

цукровий діабет 2 типу та гіпертонію. Він приймає аспірин, еналаприл та гліпізид. Гарячки не 

має. АТ- 95/60 мм рт.ст., Рs- 132/хв., ЧД- 22/хв. Пацієнт має сонний вигляд та ледве здатен 

спілкуватися. Обстеження виявило сухі слизові оболонкі, відсутність розширення яремної вени, 

чисті легеневі поля та нормальні тони серця. Живіт м’який, неболючий, без здуття. Неврологічне 

обстеження виявило дезорієнтацію у часі та просторі. Пацієнт може рухати всіма кінцівками, 

менінгеальних симптомів не спостерігається. Результати лабораторних досліджень: Клінічний 

аналіз крові: гемоглобін -160 г/л (норма: для чоловіків - 135-175 г/л, для жінок -120-160 г/л), 

середній об’єм еритроцитів - 90 фл (норма - 80-100 фл), тромбоцити - 300 • 109/л (норма - 150-

400 • 109/л), лейкоцити - 10 • 109/л (норма - 4,5-11,0 • 109 /л), нейтрофіли - 70% (норма - 54-62%), 

лімфоцити - 22% (норма - 25-33%), моноцити - 8% (норма - 3-7%). Біохімічний аналіз: натрій 

сироватки крові - 151 ммоль/л (норма -136-145 ммоль/л), калій сироватки крові - 6,1 ммоль/л 

(норма - 3,5-5,0 ммоль/л), хлорид - 121 ммоль/л (норма - 95-105 ммоль/л), бікарбонат - 18 ммоль/л 

(норма - 22-28 ммоль/л), азот сечовини крові - 15 ммоль/л (норма – 2,5 - 6,4 ммоль/л), креатинін 

сироватки крові - 141 мкмоль/л (норма - 53-106 мкмоль/л), кальцій - 2,5 ммоль/л (норма - 2,1-2,55 

ммоль/л), глюкоза крові - 43,9 ммоль/л (норма - 3,8 - 6,1 ммоль/л). Кетони сироватки - результат 

негативний. На електрокардіограмі помітна фібриляція передсердь, тахісистолічна форма. 

Наявні неспецифічні зміни Т-хвилі. Що з наведеного слід зробити в першу чергу під час ведення 

даного пацієнта? 

A. Відновлення обсягу рідини 

B. Корекція гіперкалемії 

C. Терапія інсуліном у великій дозировці 

D. Регулювання швидкості фібриляції передсердь 

Е. Регулювання ритму фібриляції передсердь 

 

2. Після вуличної бійки друзі принесли 24-річного чоловіка до лікарні невідкладної медичної 

допомоги. Під час бійки пацієнта вдарили ножем у голову, після чого ніж міцно застряг у черепі. 

АТ-106/70 мм рт.ст., Рs- 118/хв., ЧД- 14/хв. Пульсова оксиметрія - 96% при диханні кімнатним 

повітрям. Важкість коми за шкалою Глазго дорівнює 8. Від больових відчуттів пацієнт 

розплющує очі, говорить нерозбірливо. Пацієнт відсмикує руку, якщо натиснути на нігтьове 

ложе. Приблизна довжина ножа - 14 см, у череп проникли 3 см. Інших травм на тілі немає. Що 

необхідно зробити в першу чергу? 

A. Здійснити інтубацію пацієнта 

B. Провести іригацію черепної рани фізіологічним розчином 

C. Вийняти ніж з черепа під місцевою анестезією 

D. Доставити пацієнта у радіологічне відділення для комп’ютерної томограми голови  

Е. – 

 

3. Після автомобільної аварії до відділення невідкладної медичної допомоги надійшла 18-

річна дівчина. Після прибуття її реакція на подразники мінімальна, наявні ознаки кровотечі на 

голові з правого боку. Основні показники стану організму: температура тіла - 37,6°С, АТ- 

180/І00 мм рт.ст., Рs- 52/хв., ЧД- 6/хв. Насичення гемоглобіну киснем - 96% при подачі кисню 



2 л/хв. У її диханні відчувається запах алкоголю. В ході фізикального обстеження виявлено, що 

права зіниця має 7 мм в діаметрі, реакція на світло мінімальна. Ліва зіниця - 3 мм, реакція на 

світло нормальна. Праве око зміщене назовні та вниз. Офтальмоскопія виявила двосторонній 

набряк диску зорового нерва. Під час перебування у відділенні невідкладної медичної допомоги 

з пацієнткою відбувся напад, що характеризувався генералізованим витяганням всього тіла, з 

притисканням верхніх кінцівок вздовж тіла, долонями донизу. Ознак ушкодження грудної 

клітки чи органів черевної порожнини немає. Якими будуть наступні дії? 

A. Ендотрахеальна інтубація 

B. Тіамін внутрішньовенно 

C. Комп’ютерна томографія мозку  

D. Манітол внутрішньовенно 

Е. Гіпервентиляція, щоб парціальний тиск С02 (РаС02) досяг 25-30 мм рт.ст. 

 

4. У хворого, який перебуває в гіперглікемічній комі, через 4 години після початку 

інсулінотерапії раптово розвинулися тахікардія, м’язова гіпотонія; АТ- 80/40 мм рт.ст. На ЕКГ: 

подовження інтервалу SТ, зниження S — Т, розширення і сплощення Т. Який найбільш імовірний 

діагноз? 

A. Гіпокаліємія 

B. Гіповолемія 

C. Гіпоглікемія  

D. Гіперглікемія  

E. Гіперкаліємія 

 

5. У дитини, яка впродовж 5-ти років хворіє на цукровий діабет 1 типу, після виснажливого 

тренування у спортзалі виникли різке почуття голоду, неспокій, тремтіння кінцівок, з’явився 

холодний піт, серцебиття. Через 10 хвилин дитина знепритомніла. Було викликано КШД. 

Визначений цукор крові становить 1,7 ммоль/л. Кетонові тіла у сечі відсутні. Яка тактика лікаря 

у наданні невідкладної допомоги? 

A. Внутрішньовенне струминне введення 40% розчину глюкози 

B. Внутрішньовенне крапельне введення 40% розчину глюкози 

C. Внутрішньовенне струминне введення 20% розчину глюкози 

D. Введення інсуліну швидкої дії 0,1 Од/кг ваги тіла  

Е. – 

 

6. Хворий на цукровий діабет у коматозному стані поступив у лікарню швидкої медичної 

допомоги. При лабораторному обстеженні виявлено: глюкоза - 68 ммоль/л, рН крові - 7,35, 

осмолярність крові - 395 мосм/кг, К + - 2,2 ммоль/л, ацетон - 12 ммоль/л. Яке найбільш імовірне 

метаболічне порушення є причиною коми хворого? 

A. Гіперосмолярність 

B. Гіпокаліємія 

C. Гіперкаліємія  

D. Кетонемія 

Е. Ацидоз 

 

7. У потерпілого 36-ти років, що переніс закриту черепно-мозкову травму, в процесі проведення 

ехо-енцефалоскопії виявлено зміщення серединного еха на 5 мм. Про що це свідчить? 

A. Наявність підоболонкової гематоми 

B. Перелом основи черепа 

C. Травматичний субарахноїдальний крововилив 

D. Тріщина кісток склепіння черепа  

Е. Ехо-ЕС патології не виявила 

 



8. Жінку 77-ми років доставлено до лікарні непритомною. Неврологічний статус: лівобічна 

параплегія. Протромбін за Квіком становить 108%. На КТ-сканах відзначається: у правій півкулі 

головного мозку ділянка з нерівномірним зниженням оптичної щільності. Який патологічний 

стан розвинувся у пацієнтки? 

A. Ішемічний інсульт 

B. Геморагічний інсульт 

C. Менінгоенцефаліт 

D. Метастази у головний мозок  

Е. Субарахноїдальний крововилив 

 

9. Хвора 30-ти років доставлена до лікарні без свідомості. Відомо, що хворіє на цукровий 

діабет впродовж 6-ти років. Інсулін вводила регулярно. Не снідала. О 10 годині раптово 

знепритомніла. Об’єктивно: шкіра волога, тонус м’язів підвищений, клонічні та тонічні судоми, 

зіниці розширені, менінгеальних симптомів немає, запаху ацетону з рота немає. Рs- 86/хв., АТ- 

120/75 мм рт.ст. Вкажіть найбільш імовірний діагноз: 

A. Гіпоглікемічна кома 

B. Гостра ниркова недостатність 

C. Гіперосмолярна кома  

D. Молочнокисла кома  

E. Кетоацидотична кома 

 

10. У підлітка 15-ти років під час забору крові відзначалася раптова короткочасна втрата 

свідомості зі спонтанним відновленням стану. При огляді помірна блідість шкірних покривів, 

виражений гіпергідроз кінцівок, ЧД- 20/хв., тони серця звучні, ритмічні, ЧСС- 100/хв., АТ- 90/60 

мм рт.ст. Який невідкладний стан розвився у дитини? 

A. Синкопе 

B. Колаптоїдний стан 

C. Епілептичний напад  

D. Гіпоглікемічний стан  

E. Психогенна атака 

 

11. Хвору 21-го року, доставлено до лікарні машиною швидкої медичної допомоги без 

свідомості. Об’єктивно: запах ацетону у повітрі, що видихається, шкіра суха. Язик обкладений 

коричневим нальотом, сухий. Тонус очних яблук знижений. Дихання типу Куссмауля. У 

додаткових дослідженнях: цукор крові - 27,4 ммоль/л, ацетон сечі ++, осмолярність крові - 280 

мосмоль/л. Які невідкладні заходи потрібно вжити? 

A. Проведення регідратації, дробне введення малих доз інсуліну 

B. Внутрішньовенне краплинне введення 5% розчину глюкози 

C. Внутрішньовенне краплинне введення 2,5% розчину бікарбонату натрію 

D. Внутрішньом’язове уведення 1% розчину глюкагону 

Е. Внутрішньовенне струминне введення 40% розчину глюкози 

 

 

Тема 6. Невідкладна допомога при станах, що пов'язані з набряком 

головного мозку, гострим болем та психічними розладами. 

1. 28-річний чоловік у супроводі своєї дівчини прийшов до лікаря зі скаргами на повторювані 

головні болі, запаморочення та втомлюваність, які тривають вже кілька тижнів. Він також 

страждає від безсоння та має проблеми із зосередженням уваги. Дівчина стверджує, що він 

дратівливий, сперечається, є надто чутливим до шуму. 6 тижнів тому пацієнт під час бійки зазнав 

удару по голові та на кілька хвилин втратив свідомість. За словами дівчини, на вихідних він 

вживає міцні напої, але рідко випиває ”надміру”. АТ- 130/80 мм рт.ст., Рs- 76/хв. Результати 



серцево-легеневого обстеження в нормі. М’язова сила - збережена з обох сторін у верхніх та 

нижніх кінцівках, чутливість неушкоджена, рефлекси повсюди 2+. Пацієнт нормально орієнтує-

ться, розладів пам’яті не має, але перебуває у стривоженому стані. Рівень гемоглобіну - 142 г/л 

(норма: для чоловіків -135-175 г/л, для жінок - 120-160 г/л), креатинін - 70 мкмоль/л (норма - 53-

106 мкмоль/л), дослідження функції печінки - в межах норми. Магнітно-резонансна томографія 

голови в нормі. Хіміко-токсикологічний аналіз сечі на канабіноїди - позитивний, на кокаїн та 

опіоїди - негативний. Який діагноз є найімовірнішим? 

A. Постконтузійний синдром 

B. Алкоголізм 

C. Абстинентний синдром після вживання канабісу 

D. Генералізований тривожний розлад  

Е. Посттравматичний стрес 

 

2. 20-місячний хлопчик надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги після того, як 

у нього відбулася одинична генералізована тоніко-клонічна судома, яка тривала 3 хвилини. 

Раніше у нього судом не було. Останні два дні спостерігалися підвищена температура, кашель та 

нежить. В анамнезі життя немає захворювань, які можуть бути з цим пов’язані; ліків не приймає. 

Розвиток дитини: добре ходить, незграбно бігає, може їсти виделкою, вимовляє вісім слів. 

Температура тіла становить 38,70С, АТ-100/65 мм рт.ст., Рs- 116/хв., ЧД- 28/хв. На вигляд 

хлопчик здоровий, спокійно грається іграшками. Результати неврологічного обстеження в нормі. 

Який наступний захід, на вашу думку, буде найкращим для даного пацієнта? 

A. Заспокоїти 

B. Зробити електроенцефалограму 

C. Зробити люмбальну пункцію  

D. Ввести протисудомні препарати 

Е. Госпіталізувати та почати вводити антибіотики внутрішньовенно 

 

3. Машина швидкої допомоги доставила до відділення невідкладної медичної допомоги 55-

річного чоловіка, після того, як він у спекотний літній день втратив свідомість на полі для гри в 

гольф. Він вже кілька годин грав у гольф зі своїми друзями, коли відчув запаморочення та 

дезорієнтацію. Температура тіла становить 41,20С, АТ- 110/68 мм рт.ст., Рs - 104/хв., ЧД- 25/хв. 

Наразі пацієнт непритомний. Його шкіра гаряча, суха та почервоніла. Що слід зробити в першу 

чергу, якщо пацієнт у такому стані? 

A. Посприяти охолодженню шляхом випаровування 

B. Обтерти губкою, просякнутою спиртом 

C. Виконати промивання шлунку та прямої кишки крижаною водою 

D. Дати ацетамінофен  

Е. Дати фенілефрин 

 

4. У дівчини 19-ти років після зґвалтування виникли постійна плаксивість, тривога, настрій став 

пригніченим, знизилася працездатність, рухи загальмовані, з’явилися думки про недоцільність 

життя. Визначте психопатологічний стан: 

A. Реактивна депресія 

B. Тривожна депресія 

C. Ендогенна депресія  

D. Інволюційна депресія  

E. Судинна депресія 

 

5. Чоловік 43-х років висловлює скарги на болі у суглобах, які знімаються прийомом однієї 

таблетки еритроміцину впродовж 10 хвилин. Цей стан зв’язує з тим, що жінка добавляє в їжу 

білий порошок. Цей стан можливо кваліфікувати як: 

A. Психотичний розлад 



B. Ревматоїдний артрит 

C. Алергічна реакція  

D. Кримінальна акція  

E. Аномальна поведінка 

 

6. Дівчинку 7-ми років доставлено до відділення дитячої та підліткової гінекології зі скаргами 

на біль у ділянці статевих органів і кров’янисті виділення. Зі слів матері дівчинку знайшли в 

городі без свідомості. Лікарі швидкої допомоги надали первинну допомогу та доставили 

пацієнтку у лікарню. Зі слів дівчинки ”її бив дядя та зняв труси”, далі вона нічого не пам’ятає. 

Ваш діагноз? 

A. Сексуальне зґвалтування 

B. Психічні розлади 

C. Невротичні розлади  

D. Пухлина промежини 

Е. Ранній початок менструації 

 

7. Хворий 48-ми років багато років зловживає алкоголем. Скарги на безсоння, нудоту, 

блювання, страх. Дезорієнтований в місці і часі. Неспокійний, зривається з місця, ховається під 

ліжко, бачить навколо чорних жуків, топче їх ногами. Яке лікування є найбільш доцільне? 

A. Седуксен + детоксикація 

B. Галоперідол + коректори 

C. Анксіолітики + психотерапія 

D. Антидепресанти + препарати літію  

Е. Електро-конвульсивна терапія 

 

8. Пацієнт 42-х років, оглянутий лікарем-психіатром, перебуває в стані оглушення, що 

періодично змінюється тривогою, відчаєм, афективними спалахами, гіперактивністю. На 

запитання не реагує. Відомо, що стан виник через декілька хвилин після бойових дій та триває 

2 години. Який імовірний діагноз? 

A. Гостра реакція на стрес 

B. Конверсійна реакція 

C. Іпохондричний невроз  

D. Параноїдна реакція  

E. Тривожна реакція 

 

9. Хворий на алкоголізм другої стадії вночі після виникнення гострого інфаркту міокарда 

заявив, що знаходиться «в міському зоопарку, в клітці у тигра, який зараз його проковтне». 

Блідий, тривожний, підозрілий. Температура тіла - 39,9°С, АТ- 90/60 мм рт.ст. Визначте вид 

делірію: 

A. Алкогольний 

B. Інфекційний 

C. Травматичний  

D. Реактивний  

E. Судинний 

 

10. Жінка 45-ти років після конфліктної ситуації на роботі відчула інтенсивний головний біль, 

була нудота та неодноразові блювання. До цього вважала себе здоровою. Об’єктивно: свідомість 

ясна, АТ- 160/100 мм рт.ст., ЧСС- 70/хв., серцева діяльність ритмічна, загальна гіперестезія, 

фото-фонофобія, ригідність м’язів потилиці. Парезів та інших неврологічних розладів не 

виявлено. Найбільш імовірний діагноз: 

A. Субарахноїдальний крововилив 

B. Гостра гіпертонічна енцефалопатія 



C. Істеричний невроз  

D. Ішемічний інсульт  

E. Менінгіт 

 

11. Пацієнтка 30-ти років тривалий час страждає на епілепсію. Випила 100 г вина, через день 

з’явились постійні великі судомні напади з тонічними та клонічними судомами, між якими хвора 

залишається непритомною. Об’єктивно: на дотик та больові подразники не реагує, зіниці вузькі, 

реакція на світло квола. Тонус м’язів знижений. Яка тактика лікаря? 

A. Направити хвору в відділення інтенсивної терапії 

B. Направити хвору в неврологічне відділення 

C. Призначити консультацію лікаря-епілептолога 

D. Проводити амбулаторне лікування  

Е. Направити хвору у психіатричне відділення 

 

12. Демобілізований 34-х років звернувся до психотерапевта через 6 місяців після того, як він 

брав участь у тривалій бойовій операції. Скаржиться на появу нав’язливих спогадів та уявлень 

пережитого жаху під час бомбування. Спостерігається емоційна відчуженість, періодично 

поганий настрій, частота флеш-беків до 2-3 на добу в денний час, уникання хворим стимулів, що 

могли б викликати спогади про психотравму. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Посттравматичний стресовий розлад 

B. Дисоціативний розлад особистості 

C. Тривожний синдром  

D. Розлад свідомості 

Е. Депресивний синдром 

 

 

Тема 7. Невідкладна допомога при гострих отруєннях та радіаційних 

ураженнях. Гостра печінкова та ниркова недостатність. 

1. До лікарні невідкладної медичної допомоги доставили 8-річного хлопчика. Було повідомлено, 

що приблизно 4 години тому він випадково випив ”антифриз” у гаражі, переплутавши його з 

прохолоджувальним напоєм. Який фізичний симптом підтвердить, що пацієнт випив 

”антифриз”? 

A. Пришвидшене глибоке дихання 

B. Сухість шкіри та слизових оболонок 

C. Нерегулярний пульс 

D. Надмірне слиновиділення  

Е. Розширені зіниці 

 

2. Мати привела свого 4-річного сина до відділення невідкладної медичної допомоги. Вона 

розповідає: ”Він деякий час грався надворі, коли він повернувся додому, то виглядав дуже 

хворим... він сказав, що у нього болить живіт, болять м’язи, він сильно спітнів, у нього текла 

слина та сльозилися очі. Він здавався дуже дезорієнтованим. Я ніколи його таким не бачила”. 

Одразу після повернення у хлопчика була сильна діарея. Дитина спітніла та виглядає дуже 

хворою. Зіниці звужені, спостерігається сильна слинотеча. Дихає зі свистом; тахіпное помірного 

ступеню. М’язова сила обмежена в усіх кінцівках, наявні ознаки фасцикуляції. Що слід 

застосувати проти таких симптомів? 

A. Атропін та пралідоксим 

B. Піридоксин 

C. Ацетилцистеїн  

D.  Налоксон 

Е. Флумазеніл 



 

3. Напередодні Нового року до лікарні невідкладної медичної допомоги доставили літнього 

чоловіка, вік якого точно невідомий. Коли його знайшли, він лежав на вулиці і майже ні на що не 

реагував. У відділенні виміряли його життєві показники: внутрішня температура тіла становить 

290С, АТ- 70/30 мм рт.ст., Рs- 40/хв., ЧД- 6/хв., дихання поверхневе. Насичення гемоглобіну ки-

снем - 90% при подачі кисню 5 л/хв. В ході обстеження: пацієнт не реагує на вербальні 

подразники, у диханні відчутно запах алкоголю. Зіниці в нормі, симетричні, але уповільнено 

реагують на світло. Обстеження легень виявило хрипи з обох сторін. Обстеження серцево-

судинної системи виявило брадикардію та нерегулярний пульс. Неврологічне обстеження було 

складно провести, але в процесі спостерігалася явна гіпорефлексія. Початкова ЕКГ показала 

синусову брадикардію, часто спостерігаються передчасні шлуночкові комплекси. Рівень глюкози 

в капілярній крові - 17,1 ммоль/л, (норма - 3,8-6,1 ммоль/л). У швидкій розпочали інфузію 

підігрітого фізіологічного розчину крізь периферичний катетер розміру 160. Пацієнт також 

отримав одну дозу тіаміну внутрішньовенно. Якими будуть наступні дії в процесі ведення даного 

пацієнта? 

A. Ендотрахеальна інтубація 

B. Ін’єкція атропіну 

C. Введення центрального катетеру до підключичної вени 

D. Інфузія інсуліну  

Е. Фуросемід внутрішньовенно 

 

4. 60-річний чоловік надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на 

сильний біль у животі та нездатність до сечовипускання, яка виникла у нього напередодні. 

Анамнез не містить значних захворювань, пацієнт наразі ліків не приймає. Ані травм, ані 

лихоманки останнім часом не спостерігалося. Пацієнт схвильований, помірний ступінь 

виснаження. Фізикальне обстеження виявило помірну болючість при пальпації надлобкової ді-

лянки, в ході ректального обстеження простата збільшена у розмірах, гладенька. Лабораторні 

дослідження: креатинін - 256 мкмоль/л (норма - 53-106 мкмоль/л), азот сечовини крові - 20,4 

ммоль/л (норма - 6,4 ммоль/л), гематокрит - 51% (норма: для чоловіків - 41-53%, для жінок - 36-

46%), гемоглобін -138 г/л (норма: для чоловіків - 135-175 г/л, для жінок -120-160 г/л). Яким буде 

наступний крок у веденні даного пацієнта? 

A. Негайна уретральна катетеризація 

B. Надлобкова катетеризація після випорожнення сечового міхура 

C. Негайна консультація у відділі урології та нефрології 

D. Негайна надлобкова катетеризація  

Е. Негайне вимірювання рівня простат- специфічного антигену 

 

5. Хворий 50-ти років після аварії на виробництві був госпіталізований зі скаргами на металевий 

присмак та печіння у роті, нудоту, слинотечу, багаторазове блювання, пронос з домішками слизу 

та крові, біль у епігастральній та поперековій ділянках. Об’єктивно: стан важкий, виразковий 

стоматит, гінгівіт, некроз слизової оболонки носа, набряк гортані. АТ- 150/100 мм рт.ст., Рs- 

48/хв., тони серця глухі. Поліурія, гіпостенурія, альбумінурія, гематурія. Який антидот слід 

ввести хворому? 

A. Унітіол 

B. Атропіну сульфат 

C. Хромосмон  

D. Дієтиоксим  

E. Антарсин 

 

6. Дитина 1-го року доставлена до лікарні з діагнозом: гостра ниркова недостатність, стадія 

олігоанурії. У хворого спостерігаються м’язова слабкість, аритмія, зміни на ЕКГ (розширення 

інтервалів РQ та QRS, високі, вузькі та симетричні зубці Т). Які біохімічні зміни викликають ці 



порушення? 

A. Гіперкаліємія 

B. Гіпокаліємія 

C. Гіперкальціємія  

D. Гіпокальціємія  

E. Ацидоз 

 

7. При променевому ураженні шкіри у хворого 33-х років спостерігається вологий дерматит, 

пухирі малі, ненапружені, займають менш ніж 50% поля. Така клінічна картина виникає при дозі 

опромінення: 

A. 15-20 Гр 

B. 5-8 Гр 

C. 7-13 Гр  

D. 10-15 Гр  

E. 20-30 Гр 

 

8. Хворий 30-ти років, працівник акумуляторного заводу, скаржиться на інтенсивні 

колькоподібні болі у животі, відсутність випорожнення та відходження газів впродовж тижня, 

слабкість. Стан задовільний. Шкіра бліда. Живіт втягнутий. Симптоми подразнення очеревини 

негативні. Анемія. При оглядовій рентгенографії черевної порожнини дрібні ”чаші Клойбера” в 

проекції брижі тонкої кишки. Який діагноз найбільш імовірний? 

A. Спастична кишкова непрохідність, свинцева колька 

B. Странгуляційна кишкова непрохідність 

C. Паралітична кишкова непрохідність  

D. Обтураційна кишкова непрохідність  

E. Рак сигмоподібної кишки 

 

9. У хворого 52-х років через 20 хвилин після гемотрансфузії одногрупної крові з’явилися 

загальний дискомфорт, біль в м’язах кінцівок, біль у попереку, головний біль, підвищення 

температури тіла до 37°С. Які лікарські засоби необхідно ввести в першу чергу? 

A. Внутрішньовенне введення ізотонічного розчину натрію хлориду 

B. Антибіотики 

C. Сульфаніламід 

D. Нестероїдні протизапальні препарати  

Е. Анальгін 

 

10. Хвора 42-х років надійшла в урологічне відділення зі скаргами на часті приступи гострих 

болів у правій поперековій області, домішка крові в сечі. Уперше занедужала 3 місяці тому, коли 

після фізичного навантаження вперше з’явилися вищеописані скарги. З анамнезу відомо, що вже 

впродовж 2-х років із сечею періодично відходить велика кількість піску. На момент огляду 

симптом Пастернацького негативний із двох сторін. Який метод дослідження варто застосувати 

в першу чергу з метою уточнення діагнозу? 

A. УЗД нирок, сечоводів, сечового міхура 

B. Комп’ютерна томографія 

C. Цистоскопія 

D. Антеградна пієлографія  

Е. Екскреторна урографія 

 

11. До приймального відділення доставлено двох підлітків у важкому стані. Скарги на 

інтенсивний біль голови, кількаразове блювання, порушення зору. Дані скарги виникли після 

вживання сумнівного алкоголю. Діагностоване отруєння метанолом. Який антидот необхідно 

використати в даному випадку? 



A. Етиловий спирт 

B. Унітіол 

C. Тіосульфат натрію  

D. Метиленовий синій  

E. Атропіну сульфат 

 

12. Хворого 47-ми років доставлено в токсикологічне відділення в тяжкому стані. Об’єктивно: 

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

прийняв 3 таблетки клофеліну з суїцидальною метою. Діагноз: отруєння клофеліном. Яка тактика 

лікаря? 

A. Інфузійна терапія, атропіну сульфат в/в, промивання шлунка 

B. Промивання шлунка, спостереження 

C. Інфузійна терапія, промивання шлунка  

D. Кордіамін в/в, інфузійна терапія 

Е. Преднізолон в/в, інфузійна терапія, промивання шлунка 

 

13. Хвора 24-х років страждає на розсіяний склероз з демієлінізуючим процесом у спинному 

мозку. Виникла гостра затримка сечі. Який найбільш імовірний рівень локалізації ураження? 

A. Надкрижовий 

B. Церебральний 

C. Крижовий  

D. Шийний  

E. Грудний 

 

14. У дитини 12-ти років з нервово- артритичним діатезом після вживання в їжу значної 

кількості м’яса з кетчупом раптово виник гострий переймоподібний біль у животі та попереку, 

який іррадіює у статеві органи. При сечовипусканні отримано каламутну сечу з домішками крові. 

Найбільш імовірна причина гематурії? 

A. Ниркова колька 

B. Гострий гломерулонефрит 

C. Геморагічний цистит  

D. Нефритичний синдром 

Е. Травматичне ушкодження сечовивідних шляхів 

 

15. З місця ураження радіоактивними речовинами після виконання бойової задачі повернувся 

особистий склад розвідної роти, загальне зараження якої зафіксували до 1 Гр. Яка спеціальна 

обробка військових повинна бути проведена в першу чергу? 

A. Дезактивація 

B. Дегазація 

C. Дезінфекція 

D. Часткова спеціальна обробка  

Е. Повна спеціальна обробка 

 

16. Хворий 40 років. Поступив вранці у стаціонар з діагнозом цирозу печінки змішаної етіології 

(вірусний гепатит С та алкоголь), ст. декомпенсації. Вчора вживав алкоголь. Ввечері з’явилось 

психомоторне збудження, збільшився у розмірах живіт. Об’єктивно: зіниці розширені, симетри-

чні, реакція на світло збережена. Даних за шлунково-кишкову кровотечу немає. Причини 

погіршення стану: 

A. Прогресування печінкової енцефалопатії 

B. Алкогольна інтоксикація 

C. Гостре порушення мозкового кровообігу  

D. Шизоафективний розлад на тлі основного захворювання (ЦП) 



Е. Енцефалопатія складного ґенезу, вестибулоатаксичний синдром, епіеквіваленти з порушенням 

свідомості 

 

17. У чоловіка 46-ти років, який тривалий час перебував у шахті, скарги на подразливий кашель, 

головний біль, нудоту, печіння в очах, світлобоязнь. Об’єктивно: шкіра ціанотична, склери 

гіперемовані. Діагностовано отруєння сірководнем. Які першочергові заходи слід провести у 

даному випадку? 

A. Інгаляція кисню 

B. Вдихання амілнітриту 

C. Промивання очей водою, закапування дикаїну 

D. Введення кордіаміну  

Е. Введення антибіотиків 

 

18. Через годину після аварії на підприємстві з виробництва пластмас співробітник скаржиться 

на головний біль, шум у вухах, слинотечу, пронос, підвищення температури тіла до 38°С. 

Діагностовано отруєння похідними фенолу. Вміст якої речовини у крові підвищується при 

отруєнні фенолом? 

A. Метгемоглобін 

B. Карбоксигемоглобін 

C. Карбгемоглобін 

D. Креатинін та сечовина  

Е. Калій 

 

19. При обстеженні населення, мешканців району, що постраждали внаслідок радіонуклідного 

забруднення, виявлено підвищений вміст в організмі радіонукліду стронцію-90. Який препарат 

можна рекомендувати пацієнтам для зменшення накопичення та прискорення видалення цього 

радіонукліду? 

A. Адсобар 

B. Фероцин 

C. Пентацин  

D. Унітіол 

Е. Калію йодид 

 

20. У хворого з сальмонельозом розвинулась клініка преренальної ниркової недостатності. Що 

в лікуванні є найбільш важливим на першому етапі? 

A. Стабілізація гемодинаміки і об’єму циркулюючої крові 

B. Антибактеріальна терапія 

C. Серцево-судинні препарати  

D. Фуросемід 

Е. Корекція гіперкаліємії 

 

21. Під час бойових дій була застосована хімічна рідина, олійної консистенції, із запахом, що 

нагадує часник або гірчицю. У бійців, що постраждали, відмічається безболісна еритема, яка 

зудить. Через деякий час з’явилися пухирці на межі почервоніння, що нагадували намисто. Яка 

речовина найімовірніше була застосована? 

A. Іприт 

B. Синильна кислота 

C. Аміак  

D. Хлор 

Е. Азотна кислота 

 

22. 75-річний чоловік поступив в клініку з порушенням сечовипускання. Добовий діурез - 160 



мл. АТ- 180/90 мм рт.ст. Сечовина - 22 ммоль/л, креатинін - 364 мкмоль/л. Відносна щільність 

сечі - 1020, білок, кетонові тіла, еритроцити, лейкоцити не виявлені. На екскреторній урограмі - 

розширення ЧМС, множинні конкременти обох нирок. Який попередній діагноз? 

A. Обструктивна уропатія. Гостра затримка сечі 

B. Гострий гломерулонефрит 

C. Інтерстиційний нефрит 

D. Гострий тубулярний некроз  

Е. Хронічна неспецифічна ниркова недостатність 

 

23. Хворий 30-ти років після перенесеної ангіни відмітив зниження сечовиділення до 50 мл на 

добу, появу нудоти, блювання, різку слабкість, сонливість. З’явилися набряки обличчя. В 

анамнезі хронічний гломерулонефрит. Об’єктивно: шкіра суха із слідами розчухів. Креатинін 

крові - 820 мкм/л, клубочкова фільтрація - 10 мл/хв. Яким заходам слід віддати перевагу? 

A. Гемодіаліз 

B. Лімфоцитоферез 

C. Гемотрансфузія  

D. Плазмаферез  

E. Гемосорбція 

 

24. У рядового 24-х років після вибуху в машині БМП нижні кінцівки були притиснуті. 

Звільнення від стиснення кінцівок через три доби. Доставлений у госпіталь, скаржиться на 

слабкість, блювання. Шкіра кінцівок набрякла, синюшна, некротична, холодна на дотик, трофічні 

виразки. Підвищення температури до 39,50С. Тони серця приглушені, АТ- 70/45 мм рт.ст., пульс 

слабкого наповнення 130/хв. Азотемія, гіперкаліємія. У сечі: колір - бурий, мікрогематурія, 

міоглобінурія, протеїнурія, циліндрурія. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Синдром тривалого стиснення, пізній період 

B. Гострий гломерулонефрит 

C. Гострий венозний тромбоз 

D. Посттромбофлебітичний синдром  

Е. Анафілактичний шок 

 

25. Дівчинка 15-ти років госпіталізована зі скаргами на блювання ”кавовою гущею” 

жовтушність шкіри, носові кровотечі, лихоманку. Об’єктивно: дихання уповільнене, шкіра 

іктерична, ЧСС- 110/хв., АТ- 80/50 мм рт.ст. В біохімічному аналізі крові: АлАт - 2,2 мкмоль/год-

л; АсАт- 3,0 мкмоль/год-л; загальний білірубін - 160 мкмоль/л, протромбіновий індекс - 30%, 

фібриноген -1,1 г/л. Із анамнезу: дитина страждає на хворобу Вільсона-Коновалова. Яке 

ускладнення виникло у дитини? 

A. Гостра печінкова недостатність 

B. Гостра ниркова недостатність 

C. Гостра наднирникова недостатність  

D. Гемолітичний криз 

Е. Інфекційно-токсичний шок 

 

26. У 4-річної дитини на 5-ту добу після прийому парацетамолу, що перевищував максимально 

допустиму дозу в 4 рази, з’явились порушення свідомості, збудження змінювалось сонливістю, 

втрата свідомості, носові кровотечі, тремор та гіперкінези верхніх кінцівок. Об’єктивно: t° - 

38,2°С, Рs- 110/хв., ЧД- 32/хв., з рота ”печінковий запах”. Склери та шкіра жовтушні, зірчасті 

ангіоми на верхній половині тулубу. Печінка - не збільшена, селезінка +1 см. В крові: К - 2,8 

ммоль/л, Nа - 100 ммоль/л, підвищення аміаку. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Гостра печінкова недостатність 

B. Менінгококцемія 

C. Вірусний енцефаліт 



D. Гостра ниркова недостатність  

Е. ДВЗ-синдром 

 

27. Госпіталізовано чоловіка 33-х років зі скаргами на біль в порожнині рота та стравоході, 

нудоту, блювання, відчуття спраги. З анамнезу - має місце пероральний прийом оцтової кислоти. 

Який першочерговий захід є найбільш ефективним для запобігання ускладнень? 

A. Промивання шлунка товстим зондом 

B. Промивання очей проточною водою 

C. Введення поліглюкіну  

D. Оксигенотерапія 

Е. Введення нітратів 

 

28. У військовослужбовця 19-ти років після падіння внаслідок вибухової хвилі виник забій 

передньої черевної стінки, після чого хворий не може помочитися. Стан середньої тяжкості. 

Скарги на біль в гіпогастрії, неможливість сечовипускання. Сечовий міхур пальпаторно не 

визначається. Зовнішні статеві органи без змін. При введенні еластичного катетера в сечовий 

міхур сеча кривава. Проведення проби Зельдовича - позитивна. Який діагноз має місце? 

A. Внутрішньочеревне ушкодження сечового міхура 

B. Травма промежинного відділу уретри 

C. Гостра затримка сечі 

D. Гостра ниркова недостатність  

Е. Позачеревне ушкодження сечового міхура 

 

 

Тема 8. Організація невідкладної допомоги при аваріях та катастрофах.  

1. До відділення невідкладної медичної допомоги надійшов 35-річний чоловік, який порізав 

палець іржавим ножем під час роботи на присадибній ділянці. Поріз глибокий, але дружина 

потерпілого одразу наклала тугу пов’язку, щоб зупинити кровотечу. Стан імунізації невідомий. 

Востаннє пацієнт звертався до лікаря близько 10 років тому; пригадати, чи були йому зроблені у 

дитинстві всі щеплення, не може. На долонній стороні середнього пальця на правій руці 

спостерігається глибока рвана рана. Розпочато очищення рани та інші необхідні заходи для її 

обробки. Що буде оптимальним наступним кроком у догляді за цим пацієнтом? 

A. Ввести протиправцевий імуноглобулін та правцевий анатоксин 

B. Відправити пацієнта додому; імунізація не потрібна 

C. Ввести лише протиправцевий імуноглобулін 

D. Ввести лише правцевий анатоксин  

Е. – 

 

2. 8-річний хлопчик з гемофілією А надійшов до лікарні невідкладної медичної допомоги після 

того, як уся родина потрапила в автомобільну аварію. Дитину було пристебнуто ременями 

безпеки на задньому сидінні зі сторони пасажира, в той час як машина зазнала удару зі сторони 

водія. Спрацювала повітряна подушка і хлопчик втратив свідомість приблизно на 15 секунд. 

Пацієнт потерпає від головного болю, але нудоти чи блювання не спостерігається. Температура 

тіла становить 36,70С, АТ- 115/65 мм рт.ст., Рs- 88/хв., ЧД- 16/хв. Фізикальне обстеження виявило 

гематому розміром 2 см на лобі з правого боку. Інших ознак травми не видно. Результати 

неврологічного обстеження в межах норми. Що слід зробити далі в ході лікування даного 

пацієнта? 

A. Безконтрастна комп’ютерна томографія голови 

B. Відпустити додому, відвідати лікаря первинної ланки на наступний день 

C. Спостереження за дитиною протягом 4-6 годин 

D. Контрастна комп’ютерна томографія голови 

Е. Оглядова рентгенограма черепа 



 

3. У жінки 44-х років після переохолодження з’явилася млявість, сонливість, важкість у лівій 

половині грудної клітки. Брадикардія - 44/хв., АТ-100/60 мм рт.ст., t° тіла - 35°С. Яким заходам 

треба віддати перевагу для боротьби з гіпотермією? 

A. Помістити хвору в палату з t° повітря 25°С 

B. Дати гарячий чай 

C. Загальне зігрівання за допомогою джерела тепла 

D. Призначити пірогенал  

Е. Помістити в гарячу ванну 

 

4. Після ДТП стан чоловіка важкий, скарги на розлитий біль по всьому животі. Шкіра бліда. 

АТ- 80/60 мм рт.ст., Рs- 98/хв. Участь живота у диханні обмежена більше зліва. Живіт 

напружений, болісний, позитивні симптоми подразнення очеревини. Сечовипускання мізерне. 

Сеча світла. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Тупа травма живота, розрив селезінки, кровотеча 

B. Закрита травма грудної клітки, розрив легенів, гемоторакс 

C. Тупа травма живота, розрив печінки, кровотеча 

D. Тупа травма живота, розрив сечового міхура 

Е. Закрита черепно-мозкова травма 

 

5. Постраждала 25-ти років, доставлена в хірургічне відділення через 2 години після ДТП з 

закритою травмою живота з ознаками внутрішньоочеревинної кровотечі. Взята в операційну. Під 

час ревізії в черевній порожнині знайдено до 1,5 л рідкої крові. Селезінка пошкоджена в 

декількох місцях. Інших пошкоджень не виявлено. Який вид трансфузії слід застосувати? 

A. Реінфузія крові 

B. Пряма гемотрансфузія 

C. Трансфузія еритроцитарної маси  

D. Замінне переливання 

Е. Трансфузія замороженої плазми 

 

6. Жінка 32-х років постраждала в ДТП. Об’єктивно: шкірні покрови та видимі слизові різко 

бліді, зупинка ефективного дихання та кровообігу. Що потрібно зробити у першу чергу? 

A. Серцево-легенева реанімація 

B. Введення наркотичних анальгетиків 

C. Введення преднізолону  

D. Зняття ЕКГ 

Е. Негайне транспортування у найближчу лікарню 

 

7. Дитина 15-ти років доставлена непритомною до приймального відділення бригадою швидкої 

допомоги у супроводі батьків. Хворий потребує негайної допомоги і госпіталізації у ВРІТ. Чи 

потрібно лікарю отримати згоду на медичне втручання? 

A. В даному випадку згода не потрібна 

B. Лікар зобов’язаний пояснити пацієнтові в доступній формі методи і об’єм медичного 

втручання 

C. Батьки мають право вибору методів медичного втручання 

D. Медичне втручання особам від 15 до 18 років проводиться за їх згодою  

Е. Батьки можуть відмовитись від надання допомоги 

 

8. При падінні з дерева отриманий відкритий, забруднений землею, перелом стегна. Через три 

дні загальний стан різко погіршився. ЧСС- 120/хв., температура тіла - 37,5°Є. Скарги на 

розпираючий, сильний біль, наростання набряку стегна, з рани випинають м’язи сірого кольору 

без запаху та гною, під час пальпації визначається підшкірна крепітація, тимпаніт під час перкусії 



стегна, при натисканні з країв рани виділяться дрібні бульбашки газу. Який найбільш імовірний 

діагноз? 

A. Газова гангрена 

B. Сепсис 

C. Правець  

D. Сказ 

Е. Гнилісна інфекція 

 

9. На місці дорожньо-транспортної пригоди знайдено дитину в напівнепритомному стані з 

кровотечею із лівого стегна. Периферичний пульс слабкий. АТ знижений, ЧСС- 120/хв. В якому 

положенні слід транспортувати потерпілого до спеціалізованого стаціонару? 

A. Положення Тренделенбурга 

B. Напівсидяче положення 

C. Положення на правому боці  

D. Накласти комір Шанца 

Е. Укласти потерпілого на дошку і зафіксувати на ній 

 

10. Під час бойових дій супротивником була застосована хімічна зброя. У постраждалих 

військових ейфорія або дисфорія, зорові та тактильні галюцинації, позитивні та негативні 

емоційні реакції. Уражені не виконують наказів, дивно поводяться. Виникла паніка. В потерпілих 

визначаються тахікардія та гіпертермія. Яка група бойових хімічних речовин була використана 

супротивником? 

A. Психотодіслептичної дії 

B. Нервово-паралітичної дії 

C. Загальноотруйної дії  

D. Подразнюючої дії  

E. Пульмотоксичної дії 

 

11. При аварії на військових сховищах виник викид отруйного газу. Під його впливом у 

постраждалих упродовж декількох хвилин з’явилися задуха, бронхорея, гіперсалівація, клоніко-

тонічні судоми. Який препарат необхідно використати у якості антидота? 

A. Атропін внутрішньовенно 

B. Адреналін внутрішньовенно 

C. Лідокаїн внутрішньовенно 

D. Ілюконат кальцію повільно внутрішньовенно 

Е. Аскорбінова кислота внутрішньовенно 

 

12. Хворий з опіками обох гомілок 10% поверхні тіла, стадія 2-А, опіковий шок середньої 

важкості. Яку невідкладну допомогу необхідно надати? 

A. Знеболювання та введення розчину Рінгер-лактату 

B. Введення колоідних розчинів 

C. Введення діуретиків та асептична пов’язка на раневу поверхню 

D. Введення антибіотиків та охолодження гомілок 

Е. Знеболювання та введення кортизону 

 

13. Пішохід 34-х років збитий автомашиною, впав на спину та вдарився шиєю при падінні об 

бордюр тротуару. Стан середньої важкості. Є загальна загальмованість при збереженій 

свідомості та орієнтуванні, гіперемія обличчя, локалізований біль у шиї на боці удару. 

Відмічається тахікардія, підвищення артеріального тиску. Утруднення дихання не відмічається. 

Можна думати про пошкодження шийного відділу хребта. Який засіб транспортної іммобілізації 

слід використати? 

A. Комір Шанца 



B. Шина Пирогова 

C. Комір Крамера  

D. Шина Дезо 

Е. Комір Еланського 

 

14. Пішохід 62-х років під час ожеледиці послизнувся та впав на руку на бордюр тротуару. Є 

локалізований біль у ділянці верхньої третини лівого передпліччя. Спостерігаються тахікардія, 

підвищення артеріального тиску, припухлість, деформація, синець та крепітація в ділянці 

верхньої третини лівого передпліччя, рухи кінцівки неможливі. Можна припустити 

пошкодження верхньої третини лівого передпліччя. Як ви будете транспортувати хворого? 

A. Наклавши шину Крамера від верхньої третини плеча до п’ястно-фалангових суглобів 

B. Прибинтувавши праву верхню кінцівку до грудної клітини та здорової кінцівки 

C. В напівсидячому положенні з палкою в ліктьових згинах 

D. Наклавши пов’язку Дезо з валиком в пахвовій ділянці 

Е. Наклавши шину Крамера з фіксацією плечового, ліктьового, променево-зап’ясткового 

суглобів 

 

15. У хворого після автомобільної аварії з’явилися скарги на різку задишку, кашель з кров’ю. 

Об’єктивно: шкіра бліда, ціанотична. Підшкірна емфізема в ділянці грудної клітки, живота, шиї 

справа. Аускультативно: справа дихання не вислуховується. Рs- 130/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст., Нt- 

0,25, Нb- 88 г/л. Які першочергові заходи лікаря на догоспітальному етапі? 

A. Активна аспірація повітря справа 

B. Негайна штучна вентиляція легень 

C. Колоїди, еритроцитарна маса, кристалоїди 

D. Трансфузія еритромаси відповідно до групової і резусної належності  

Е. Дофамін 2-5 мкг/кг/хв., інфузія колоїдних розчинів 

 

16. У приймальне відділення через 2 години після травми грудей доставили потерпілого віком 

37 років. Діагноз чергового лікаря: субтотальний лівобічний гемоторакс. Розпочато комплекс 

протишокових заходів. У зв’язку з затримкою хірургів, за невідкладними показаннями лікарем 

виконано пункцію плевральної порожнини в VII міжребер’ї і констатовано, що отримана кров 

формується у згусток. Свідченням чого є дана проба? 

A. Кровотеча, що триває 

B. Загроза набряку легень 

C. Початок дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові 

D. Тампонада серця 

Е. Наявність гнійного процесу в плевральній порожнині 

 

17. Рядовий під час вибуху відкинутий вибуховою хвилею і при падінні вдарився головою об 

землю. Встановлено діагноз: вибухова травма. Закрита черепно-мозкова травма. Забій головного 

мозку важкого ступеня. Перелом кісток склепіння черепа. Підшкірна гематома лівої скроневої 

ділянки. Стиснення головного мозку внутрішньочерепною гематомою. Травматична кома. Після 

надання першої лікарської допомоги евакуація буде здійснена: 

A. У першу чергу лежачи в фіксованому положенні на боку 

B. У другу чергу лежачи в фіксованому положенні на боку 

C. У першу чергу лежачи в фіксованому положенні на спині 

D. У першу чергу лежачи в фіксованому положенні на животі  

Е. Не буде здійснюватись 

 

18. Жінка 63-х років впала в відкритий люк глибиною 5 м. Під час огляду лікарем збуджена, 

праве стегно збільшене в розмірах, деформоване, шкіра напружена, з синцями. Ступня ротована 

зовні. Навантаження на кістки тазу безболісне. АТ- 90/60 мм рт.ст., Рs- 120/хв. Який попередній 



діагноз можна поставити? 

A. Закритий перелом правої стегнової кістки, травматичний шок 

B. Забій правого стегна, геморагічний шок 

C. Забій правого стегна, травматичний шок  

D. Закритий перелом лівої стегнової кістки, геморагічний шок 

Е. Закритий перелом кісток тазу, травматичний шок 

 

19. Потерпілий 30-ти років одержав травму в автомобілі, що перевернувся і зайнявся. 

Об’єктивно: психомоторне збудження, контакту недоступний. Анізокорія. АТ- 60/20 мм рт.ст. 

Пульс тільки на магістральних артеріях, 60/хв., ритмічний, ниткоподібний. Тахіпное до 30/хв. 

При пальпації грудної клітки: крепітація VІ-ІХ ребер зліва по передній пахвовій лінії. 

Деформація правого передпліччя в нижній третині типу ”багнета”.  Опік полум’ям грудної 

клітки, живота і стегон 2 ступеня площею 36% поверхні тіла. З чого треба почати протишокові 

заходи? 

A. Інтенсивна інфузійна терапія 

B. Футлярна анестезія ушкодженого передпліччя 

C. Транспортна іммобілізація передпліччя  

D. Інтубація трахеї 

Е. Введення наркотичних анальгетиків 

 

20. Хворий 21-го року під час дорожньо- транспортної пригоди отримав переломи кісток тазу. 

Яким чином необхідно хворого транспортувати в лікарню? 

A. На твердій поверхні в положенні ”жабки” 

B. На твердій поверхні на шині 

C. На ношах 

D. На твердій поверхні на животі  

Е. На боці на твердій поверхні 

 

21. Лікар швидкої допомоги, приїхавши на місце ДТП, діагностував закритий перелом правого 

стегна в середній третині. Яким повинен бути обсяг допомоги? 

A. Знеболення, іммобілізація шиною Дітеріхса, інфузійна терапія 

B. Іммобілізація трьома шинами Крамера до пахвинної ділянки 

C. Іммобілізація трьома шинами Крамера до кульшового суглоба 

D. Знеболення введенням в місце перелому 1% р-ну новокаїну, іммобілізація шиною Дітеріхса, 

внутрішньовенне введення розчинів  

Е. Знеболення наркотичними препаратами, фіксація пошкодженої кінцівки до здорової 

 

22. Чоловік змушений тимчасово залишатися на забрудненій радіоактивними речовинами 

місцевості. Які заходи необхідно йому вжити? 

A. Провести герметизацію приміщення та дезактивацію внутрішніх поверхонь 

B. Самостійно виконати евакуацію 

C. Негайно одягнути респіратор та провітрити приміщення 

D. Одягнути чоботи, рукавички та комбінезон 

Е. Не виконувати жодних дій до проведення масової евакуації 

 

23. У жінки 35-ти років шляхом вживання забруднених харчових продуктів в організм 

потрапила значна кількість радіоактивного йоду-131. Які заходи необхідно провести в першу 

чергу? 

A. Якнайшвидше розпочати йодну профілактику 

B. Ретельно зібрати харчові продукти в закриту тару для подальшого аналізу 

C. Негайно провести евакуацію жінки  

D. Негайно промити шлунок 



Е. Провести антибіотикотерапію для профілактики вторинної інфекції на фоні пригнічення 

імунітету 

 

24. Військовослужбовець 20-ти років скаржиться на різкий біль в правій половині грудної 

клітки, задишку. З анамнезу відомо, що дві години тому отримав закриту травму грудної клітки. 

При рентгенологічному дослідженні визначається наявність рідини, що займає до 1/2 

плевральної порожнини. При пункції плевральної порожнини отримано кров. При проведенні 

проби Рувілуа-Грегуара кров у пробірці згортається. Про що свідчать результати проведеної 

проби? 

A. Гемоторакс, кровотеча, що триває 

B. Гемоторакс, зупинена кровотеча 

C. Хілоторакс 

D. Серозно-геморагічний плеврит  

Е. Пневмоторакс 

 

25. До медичної роти доставлений постраждалий з тупою травмою живота та ознаками 

внутрішньої кровотечі. Систолічний АТ- 70 мм рт.ст., Рs- 140/хв. Який вид медичної допомоги 

передбачає кінцеву зупинку внутрішньої кровотечі? 

A. Кваліфікована медична допомога 

B. Долікарська (фельдшерська) допомога 

C. Перша лікарська допомога  

D. Перша медична допомога 

Е. Спеціалізована медична допомога 

 

26. У сортувально-евакуаційному відділенні медичної роти лікар проводить медичне 

сортування поранених, що прибули з медичного пункту батальйону. Які організаційні питання 

вирішує лікар при внутрішньопунктовому медичному сортуванні? 

A. В яке відділення медичної роти направити пораненого, в яку чергу та в якому положенні 

B. В яке відділення медичної роти та з яким діагнозом направити пораненого 

C. В яке відділення медичної роти та в якому положенні проводити евакуацію пораненого 

D. Оформлення первинної медичної документації та евакуаційного конверту  

Е. Заповнення евакуаційної відомості та введення знеболюючих 

 

27. У вагітної в 35 тижнів після падіння на льоду з’явився біль в животі. При об’єктивному 

обстеженні лікарем швидкої допомоги виявлено: матка в гіпертонусі, вагітна занепокоєна і вказує 

на локальний біль біля пупка, шкіра бліда, АТ- 85/50 мм рт.ст., Рs- 110/хв., частота дихання 22/хв. 

В якому положенні слід проводити інфузійну терапію під час транспортування до стаціонару? 

A. Положення на лівому боці з припіднятими ногами 

B. З припіднятим головним кінцем 

C. З опущеним головним кінцем  

D. На спині з припіднятими ногами  

E. Положення не має значення 

 

28. Хворий 66-ти років знаходиться на землі під багатоповерхівкою. Випав з балкона. 

Скаржиться на сильний біль у правій нозі. Об’єктивно: блідий, праве стегно і гомілка 

деформовані, патологічна рухомість і крепітація кісткових уламків у верхній третині правого 

стегна і гомілки. Яку транспортну іммобілізацію застосуєте? 

A. Шину Дітеріхса на праву ногу 

B. Шину Крамера на праву ногу 

C. Прибинтувати ліву і праву ноги разом 

D. Підручну дерев’яну планку на праву ногу  

Е. Дві шини Крамера на праву ногу 



 

29. Постраждалий виявлений через 10 хвилин після артобстрілу. Об’єктивно: положення 

лежачи на лівому боці, свідомість сплутана, дихання спонтанне, Рs- 82/хв., мають місце ознаки 

осколкового поранення в області правої нижньої частини живота. Яке положення тіла 

потерпілого є адекватним для надання першої допомоги? 

A. На спині із зігнутими в колінах ногами 

B. На спині з піднятим головним кінцем 

C. На животі з прямими ногами 

D. На правому боці з прямими ногами  

Е. На лівому боці з прямими ногами 

 

30. Під час артилерійського обстрілу підрозділу ППО виникло розливання окислювача 

ракетного палива. У військових з’явились сильний кашель, тахіпное, брадикардія. Шийні вени 

набряклі, ціаноз обличчя, виділення пінистого харкотиння рожевого кольору, вислуховуються 

численні вологі та сухі хрипи. Який препарат доцільно використати у якості антидоту? 

A. Піридоксину гідрохлорид 

B. Адреналіну гідрохлорид 

C. Тіаміну бромід 

D. Калію аспарагінат  

Е. Атропіну сульфат 

 

31. Військовослужбовцю в зоні бойових дій поставлений діагноз: закрита черепно-мозкова 

травма. Забій мозку. Кома II. До якої сортувальної категорії буде віднесений постраждалий? 

A. I (червоний колір) 

B. II (жовтий колір) 

C. III (зелений колір) 

D. IV (темно-фіолетовий колір) 

Е. V (синій) 

 

32. На АЕС сталася аварія з пожежею та радіаційним рівномірним гама- опромінюванням. 

Постраждало 12 працівників (комбіноване ураження). Долікарська та перша лікарська допомога 

надана персоналом МСЧ радіаційно небезпечного об’єкта. У потерпілих діагностовані множинні 

опіки, визначена доза зовнішнього рівномірного опромінення від 8 Гр до 12 Гр. Де у подальшому 

повинні лікуватися хворі? 

A. Спеціальному відділенні Центру радіаційної медицини 

B. Комбустіологічному відділенні обласної лікарні 

C. Дерматологічному відділенні шкірно- венерологічного диспансеру 

D. Кардіологічному відділенні ЦРЛ  

Е. Терапевтичному відділенні місцевої ЦРЛ 

 

33. Хлопчик 10-ти років годину тому отримав травму носа під час занять з фізичного виховання. 

Свідомості не втрачав. Об’єктивно: виражений набряк м’яких тканин носа. Носове дихання 

утруднене. Риноскопічно: рясна носова кровотеча з передніх відділів носа, виявляється значний 

набряк слизової оболонки. На рентгенограмах в прямій та бічних проекціях перелому кісток носа 

не виявлено. Які першочергові заходи слід провести? 

A. Передня тампонада носа 

B. Задня тампонада 

C. Призначення гемостатичної терапії та антибіотиків 

D. Перев’язка загальної сонної артерії  

Е. Задня і передня тампонада 

 

34. До медичного пункту батальйону доставлений солдат 19-ти років. Доза опромінення 2,5 Гр. 



15 годин тому під час ядерного вибуху знаходився в самохідній установці, продовжував 

виконувати свої обов’язки. Через 12 годин відчув нездужання, розбитість, сонливість, спрагу, 

сухість у роті. Було одноразове блювання. Діагностовано гостру променеву хворобу середнього 

ступеня важкості. Який основний лікувально-евакуаційний захід на даному етапі медичної 

допомоги? 

A. Направити до медичної роти 

B. Провести санітарну обробку 

C. Залишити на МПБ 

D. Направити на сортувальний майданчик  

Е. Направити в ізолятор 

 

35. Медична рота бригади прибула на нове місце розміщення. Вкажіть, які функціональні 

підрозділи розгортаються в першу чергу: 

A. Сортувально-евакуаційне та операційно-перев’язочне відділення 

B. Сортувально-евакуаційне та госпітальне відділення 

C. Сортувально-евакуаційне відділення та відділення спеціальної обробки 

D. Операційно-перев’язочне та госпітальне відділення 

Е. Сортувально-евакуаційне відділення та аптека 

 

36. Хворий 44-х років звернувся зі скаргами на зниження гостроти зору, нежить з рясним рідким 

виділенням, слинотечу, утруднення дихання, самовільні посмикування м’язів, тахікардію, 

підвищення АТ. Об’єктивно: хворий збуджений, температура тіла - 37,5°С. Р8- 126/хв., АТ- 

180/90 мм рт.ст., зіниці різко звужені. При аускультації в легенях поодинокі хрипи. Отруєння 

речовиною якої дії найбільш імовірно у даному випадку? 

A. Нервово-паралітичної 

B. Загальноотруйної 

C. Задушливої 

D. Шкірно-наривної  

Е. Сльозогінної 

 

37. На сортувальну площадку медичної роти бригади доставлено військовослужбовця з 

проникаючим пораненням грудної клітки справа з ознаками відкритого пневмотораксу. АТ- 

90/50 мм рт.ст., Рs- 140/хв., ниткоподібний. До якого підрозділу медичної роти потрібно 

направити пораненого для надання кваліфікованої хірургічної допомоги? 

A. Операційно-перев’язувальне відділення 

B. Госпітальне відділення 

C. Ізолятор 

D. Евакуаційна палатка  

Е. Відділення спеціальної обробки 

 

38. У військовослужбовця 45-ти років після вибуху виникла кровотеча із розірваного варикозно 

розширеного вузла на лівій гомілці. В чому заключається домедична допомога? 

A. Стискаюча пов’язка, підвищене положення пораненої кінцівки 

B. Ушивання судини в рані, стискаюча пов’язка 

C. Тампонада судини в рані, знеболювання  

D. Накладання джгута, ушивання судини в рані 

Е. Підвищене положення пораненої кінцівки, знеболювання 

 

 

Тема 9. Особливо небезпечні інфекції. 

1. 20-річний юнак надійшов до лікарні невідкладної медичної допомоги зі скаргами на 

підвищену температуру, дисфагію, слинотечу та погану координацію рухів. Симптоми з’явилися 



протягом останнього тижня й супроводжуються невеликим підвищенням температури, болем у 

горлі та загалом поганим самопочуттям. Він може вживати їжу, але пити боїться, оскільки 

відчуває, як у нього ”перехоплює горло” Пацієнт є студентом-антропологом, 2 місяці тому він 

їздив в експедицію, під час якої обстежував декілька печер. Він вжив кілька знеболювальних 

засобів з тих, що відпускаються без рецепту, але полегшення не настало. Пацієнт не пригадує, 

щоб він контактував із тваринами, зазнавав укусів чи подряпин. У нього є всі належні щеплення, 

жодних ліків він не приймає. Стан фебрильний, тахікардія. Обстеження виявляє дегідрацію, 

летаргічний стан, атаксію. В роті накопичується надлишок слини. Фарингеальної еритеми чи 

ексудату не спостерігається. Який діагноз є найімовірнішим? 

A. Сказ 

B. Коклюш 

C. Епіглотит 

D. Гістоплазмоз  

Е. Правець 

 

2. 25-річний чоловік надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на 

сильну лихоманку, остуду, міалгію та висип на шкірі, які виникли в той самий день, коли пацієнта 

було госпіталізовано. У нього також спостерігалися нудота та три випадки діареї з великою 

кількістю водянистих випорожнень, наразі пацієнт відчуває запаморочення. Два дні тому він 

переніс операцію з корекції неправильно сформованої носової перегородки; інших захворювань 

в анамнезі немає. Останнім часом пацієнт не подорожував та не контактував з хворими. 

Наркотики не вживає. Температура тіла становить 39,40С, АТ- 85/50 мм рт.ст., Рs- 116/хв. 

Насичення гемоглобіну киснем - 98% при диханні кімнатним повітрям. Перебуває у апатичному 

стані, але вогнещевої слабкості та напруженості шиї не спостерігається. При обстеженні вияв-

лено чисті легеневі поля, тахікардію, нормальні перший та другий тони серця. Живіт м’який та 

безболісний. Тампонада носа в обох ніздрях. При огляді шкіри виявлено розлитий, червоний, 

плямистий висип, який поширюється на долоні та підошви. Результати лабораторних 

досліджень: Клінічний аналіз крові: тромбоцити - 105 • 109/л (норма – 150 - 400 • 109/л), 

лейкоцити - 13 • 109/л (норма - 4,5-11,0 • 109/л), нейтрофіли - 90% (норма - 54-62%), паличкоядерні 

- 5% (норма - 3-5%). Біохімічний аналіз сироватки крові: азот сечовини крові -13,6 ммоль/л 

(норма 2,5 - 6,4 ммоль/л), креатинін - 167,8 мкмоль/л (норма - 53-106 мкмоль/л). Дослідження 

функції печінки: аспартат-амінотрансфераза (глутамат- оксалоацетат-трансаміназа сироватки 

крові) - 87 Од/л (норма - 8-20 Од/л), аланін-амінотрансфераза (глутамат- піруват-трансаміназа 

сироватки крові) - 99 Од/л (норма - 8-20 Од/л). Зроблено посів крові. Що є першочерговим 

заходом у лікуванні цього пацієнта? 

A. Внутрішньовенна інфузія рідини та антибіотикотерапія 

B. Інфузія добутаміну 

C. Ін’єкція адреналіну та антигістаміних 

D. Внутрішньовенна інфузія рідини та кортикостероїди у великих дозах  

Е. Ін’єкцію поліклонального імуноглобуліну людини 

 

3. Чоловік 29-ти років звернувся до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на 

численні рвані рани, отримані внаслідок нападу собаки. Він стверджує, що бігав підтюпцем через 

поле, коли до нього підбігла тварина та почала його дряпати та кусати за нижні кінцівки, повалив-

ши на землю. За словами власника собаки, тварину нещодавно було щеплено від сказу, але вона 

стала агресивною після народження щенят минулого тижня. Собаку забрала служба нагляду за 

тваринами для обстеження. В ході фізикального обстеження потерпілого були виявлені чотири 

рани від укусів на лівій литці та численні рвані рани на обох литках. Рани від укусів становлять 

приблизно 2 см завдовжки, кровоточиві, до них потрапила земля та фрагменти рослин. Чоловік 

не пам’ятає точно, які щеплення він отримав у дитинстві, каже: ”Пройшло щонайменше 15 років, 

відколи я востаннє робив щеплення”. Що слід зробити, після того, як рани будуть очищені? 

A. Ввести правцевий анатоксин і протиправцевий імуноглобулін та призначити 



амоксицилін/клавуланат 

B. Ввести правцевий анатоксин 

C. Ввести протиправцевий імуноглобулін  

D. Ввести правцевий анатоксин і протиправцевий імуноглобулін 

Е. Ввести правцевий анатоксин та призначити амоксицилін/клавуланат 

 

4. У хворого через 4 дні після повернення з сільської місцевості Північного Казахстану 

підвищилась температура тіла до 390С, з’явився біль у паху зліва. На 3-й день хвороби t° - 39,50С, 

хворий лежить із напівзігнутою лівою ногою. В лівій пахвинній ділянці спостерігається болючий 

конгломерат 3х5 см, шкіра над ним синюшно-червона. Рs- 120/хв., АТ- 100/50 мм рт.ст. Який 

антибактеріальний препарат слід призначити хворому? 

A. Стрептоміцин 

B. Пеніцилін 

C. Кларитроміцин  

D. Ампіокс 

Е. Триметоприм-сульфометаксазол 

 

5. Хворий 30 років. Після приїзду з Туреччини захворів гостро. Поступив зі скаргами на 

профузний пронос у вигляді рисового відвару. Шкіра суха, тургор знижений, t° - 36,4°С, АТ- 

70/40 мм рт.ст. За добу втратив 3 кг ваги. Діурез знижений. Діагноз - холера. Яка екстрена 

допомога? 

A. Інфузійна терапія 

B. Ввести великі дози антибіотиків 

C. Ввести велику кількість колоїдних розчинів 

D. Ввести препарати, які викликають закрепи 

Е. Зробити сифонну клізму 

 

6. Педіатр виставив діагноз ”менінгококцемія” хлопчику 2-х років, який не відвідував дитячий 

дошкільний заклад. У сім’ї ще троє осіб: мати вчитель, батько - військовослужбовець, брат - 

школяр. Вкажіть обмежувально-ізоляційні заходи щодо джерела інфекції: 

A. Госпіталізація обов’язкова 

B. Госпіталізація не обов’язкова 

C. Ізоляція вдома 

D. Ізоляція вдома та встановлення медичного нагляду 

Е. Встановлення медичного нагляду 

 

7. У загальноосвітній школі № 10 міста К. зареєстровано спалах кору. Які дії щодо створення 

несприйнятливості у осіб, які спілкувалися з хворими, не хворіли і не щеплені проти кору? 

A. Вакцинація не пізніше 72 годин з моменту виявлення першого хворого на кір 

B. Щоденний медичний огляд 

C. Введення інтерферону негайно 

D. Введення імуноглобуліну через 72 години  

Е. Негайна вакцинація незалежно від імунного статусу 

 

8. У раніше здорової дитини 6 місяців на грудному вигодовуванні на 2-й день після вживання 

молочної каші температура тіла - 390С, випорожнення щогодини, розріджені, зі слизом, зеленого 

кольору з домішкою свіжої крові. В цьому випадку перш за все слід запідозрити: 

A. Сальмонельоз 

B. Лямбліоз кишковий 

C. Харчову алергію 

D. Ротавірусну інфекцію  

Е. Синдром подразненої кишки 



 

9. Хвора 37-ми років звернулася за медичною допомогою зі скаргами на наявність ділянки 

почервоніння шкіри овальної форми в ділянці лівого стегна, субфебрилітет. Хворіє 3 тижні. В 

анамнезі - укус кліща. Об’єктивно: на внутрішній поверхні стегна - пляма розміром 10х15 см з 

чіткими контурами, не болюча. Центральна частина - вишневого кольору, середня - блідо- 

рожевого, по периферії - яскраво-червона. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Лайм-бореліоз 

B. Бешиха стегна 

C. Вузлова еритема 

D. Алергічний дерматит  

Е. Багатоформна ексудативна еритема 

 

10. Хворий 29-ти років захворів гостро 18 годин тому: після вживання заливної риби з’явилися 

нудота, повторне блювання, часті пінисті рідкі зеленуваті випорожнення, підвищення 

температури до 39°С. Об’єктивно: стан важкий, блідий, млявий, тургор шкіри різко знижений, 

сухість слизової оболонки рота, АТ- 80/40 мм рт.ст., пульс слабкого наповнення, Рs- 112/хв., 

живіт болючий в епігастрії, біляпупковій та ілеоцекальній ділянках, зменшення виділення сечі. 

Які невідкладні терапевтичні заходи? 

A. Внутрішньовенне введення сольових розчинів 

B. Внутрішньовенне введення розчину глюкози 

C. Парентеральне введення антибіотиків 

D. Внутрішньовенне введення реополіглюкіну 

Е. Введення глюкокортикостероїдів 

 

11. Хворий надійшов у лікарню на третій день захворювання з t° - 39°С, головним болем, 

ознобом. Захворювання почалося з появи папули у пахвинній області. Наступного дня з’явився 

пухирець із темним вмістом, що потім розкрився з утворенням болючої ранки з жовтуватим дном 

й болючим синьо-червоним інфільтратом в пахвинній області розміром 4х4 см. Які заходи 

необхідно провести в першу чергу? 

A. Ізоляція хворого з протиепідемічними заходами 

B. Первинна хірургічна обробка рани 

C. Введення протиправцевої сироватки  

D. Введення жарознижуючих препаратів  

E. Накласти пов’язку на рану 

 

12. Інженер 25-ти років звернувся за медичною допомогою зі скаргами на загальну слабкість, 

підвищення температури тіла до 38,20С, переймоподібні болі внизу живота, часті позиви, не 

кожен з яких завершувався дефекацією. Виникнення захворювання пов’язує із вживанням 

домашнього сиру, придбаного на стихійному ринку. Об’єктивно: шкіра бліда, язик вологий, 

обкладений білим нальотом. Живіт при пальпації болючий в лівій здухвинній та надлобковій 

ділянках. Випорожнення 8-10 разів на добу в незначній кількості з домішками слизу та крові. 

Встановіть попередній діагноз: 

A. Шигельоз 

B. Сальмонельоз 

C. Реактивний панкреатит  

D. Холера 

Е. Вірусний гепатит А 

 

 

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

захворюваннями шкіри, анафілаксією та недостатністю ендокринних органів. 



1.  7-річний хлопчик надійшов до лікарні не відкладної медичної допомоги зі скаргами 

на нудоту, блювання та біль у животі. Протягом останнього місяця він відчував все сильнішу 

втому, нудота та біль у животі тривають останні 2 дні. Температура тіла становить 36,70С, АТ- 

90/55 мм рт.ст., Рs- 134/хв., ЧД- 24/хв. Під час фізикального обстеження пацієнт втомлений, але 

іде на контакт, слизові оболонки сухі. На аускультації легені чисті. Живіт м’який, без здуття, 

дещо болісний в усіх квадрантах. Кишкові шуми нормальні. Напруженості м’язів чи симптому 

Блюмберга не спостерігається. Результати лабораторних досліджень наступні: Клінічний аналіз 

крові: гемоглобін -130 г/л (норма: для чоловіків - 135-175 г/л, для жінок -120-160 г/л), гематокрит 

- 39% (норма: для чоловіків - 41-53%, для жінок - 36-46%), тромбоцити - 240 • 107 * 9/л (норма - 

150400 • 109/л), лейкоцити - 9,0 • 109/л (норма - 4,5-11,0 • 109/л). Біохімічний аналіз сироватки 

крові: натрій - 140 ммоль/л (норма - 136-145 ммоль/л), калій - 5,8 ммоль/л (норма - 3,5-5,0 

ммоль/л), хлорид - 90 ммоль/л (норма - 95-105 ммоль/л), азот сечовини крові - 9 ммоль/л (норма 

– 2,5 - 6,4 ммоль/л), креатинін - 70 мкмоль/л (норма - 53-106 мкмоль/л). Дослідження газового 

складу венозної крові: рН - 7 (норма - 7,35-7,45), бікарбонат - 4 ммоль/л (норма - 22-28 ммоль/л). 

Аналіз сечі: питома вага - 1030, кетонурія, глюкозурія. Болюс фізіологічного розчину обсягом 10 

мл/кг було введено внутрішньовенно протягом години. Після цього була поставлена інсулінова 

крапельниця. Що є найдоцільнішим наступним кроком у веденні даного пацієнта? 

A. Госпіталізація до реанімаційного відділення 

B. Додавання бікарбонату до рідин, що вводяться внутрішньовенно 

C. Терапія антибіотиками 

D. Виділення культури крові та сечі  

Е. Визначення сироваткової ліпази та комп’ютерна томографія органів черевної порожнини 

 

2. 25-річний чоловік надійшов до лікарні невідкладної медичної допомоги зі скаргами на 

головний біль, пришвидшене серцебиття та дратівливість. Його доставили зі спортивного 

клубу, який він розпочав відвідувати кілька тижнів тому. Пацієнт стверджує, що після кожної 

вечірньої сесії тренування, перед прийомом їжі, у нього з’являються подібні симптоми, які 

пом’якшуються, якщо він вживає сухий сніданок ’Транола” у батончиках. Вісім років тому у 

пацієнта був діагностований цукровий діабет 1 типу. Перед сніданком та вечерею він вводить 

НПХ-інсулін та регулярний інсулін. Пацієнт стверджує, що він суворо дотримується режиму 

харчування та вчасно вживає інсулін. Інших симптомів чи хронічних ускладнень, пов’язаних з 

діабетом, він не має. АТ- 110/80 мм рт.ст., Ps - 100/хв., температура тіла становить 36,70С, ЧД- 

14/хв. Пацієнт дещо спітнілий, але не сонний та у ясній свідомості. При неврологічному 

обстеженні вогнищеві симптоми не виявлені. Результати інших обстежень - в межах норми. Що 

з перерахованого є найдоцільнішим заходом для запобігання подальшому розвиткові нападів 

гіпоглікемії у даного пацієнта? 

A. Зменшити дозу НПХ-інсуліну вранці 

B. Припинити приймати НПХ-інсулін вранці 

C. Зменшити дозу регулярного інсуліну перед вечерею 

D. Зменшити дозу регулярного інсуліну вранці 

Е. Розпочати вживати перорально гіпоглікемічний препарат, оскільки для цього пацієнта інсулін 

неефективний 

 

3. 17-річного юнака доставили до відділення невідкладної медичної допомоги з генералізованим 

висипом, що з’явився один день тому. Протягом останнього тижня пацієнт мав невисоку 

температуру та був надзвичайно виснаженим. Батько пацієнта нещодавно переніс респіраторне 

захворювання, й у нього залишився антибіотик, декілька таблеток якого він дав синові, щоб по-

легшити симптоми. Висип з’явився через день після того, як пацієнт прийняв антибіотик. 

Значних захворювань в анамнезі немає, інших ліків пацієнт не приймає. Він не палить та не 

вживає алкоголь чи наркотики. Живе статевим життям з однією дівчиною, для захисту 

використовує презервативи. Температура тіла становить 37,8°С, АТ- 110/75 мм рт.ст., Рs- 88/хв., 

ЧД- 16/хв. Фізикальне обстеження виявило безболісний еритематозний плямисто-пухирчастий 



висип на тулубі, грудях, животі та кінцівках. Мигдалики набряклі, вкриті ексудатом. Задні шийні 

лімфовузли збільшені та болючі. Під час пальпації помітна невелика спленомегалія. Який 

найімовірніший механізм виникнення висипу у даного пацієнта? 

A. Циркуляція імунних комплексів 

B. Гіперчутливість сповільненого типу 

C. Спадкова схильність 

D. Гіперчутливість негайного типу  

Е. Вірусна екзантема 

 

4. Дитина 6-ти років госпіталізована до дитячого відділення з бронхопневмонією. Страждає на 

атопічний дерматит. Після внутрішньом’язового введення ампіциліну з’явилися відчуття 

стиснення у грудях, запаморочення, різка блідість, ціаноз, холодний піт, прискорене шумне 

дихання. Який з перерахованих препаратів слід ввести в маніпуляційній негайно? 

A. Розчин адреналіну підшкірно 

B. Розчин преднізолону внутрішньовенно 

C. Розчин еуфіліну внутрішньовенно 

D. Розчин строфантину внутрішньовенно  

Е. Розчин тавегілу внутрішньовенно 

 

5. Хвора 25-ти років оперована з приводу кортикостероми. Через 2 дні у хворої з’явилися 

нудота, блювання, холодний липкий піт, тахікардія, АТ знизився до 50/0 мм рт.ст. Який 

найімовірніший діагноз? 

A. Гостра недостатність кори наднирників 

B. Інфаркт міокарда 

C. Гостра серцева недостатність  

D. Тромбоемболія 

Е. Післяопераційна кровотеча 

 

6. На другу добу після субтотальної резекції щитоподібної залози з приводу дифузного 

токсичного зобу у хворої з’явилися тонічні судоми пальців (”рука акушера”), позитивні 

симптоми Хвостека, Вейса, Труссо. Яке ускладнення операції виникло? 

A. Гіпопаратиреоз 

B. Анафілактичний шок 

C. Тиреотоксичний криз  

D. Інфаркт міокарда 

Е. Асфіксія 

 

7. Хвора 74-х років знаходиться в терапевтичному відділенні з приводу гострої пневмонії. В 

анамнезі: перенесена тотальна резекція щитоподібної залози. На 2-й тиждень перебування стан 

хворої різко погіршився, наросли симптоми сонливості, адинамії загальмованості, затьмарення 

свідомості. Об’єктивно: свідомість затьмарена, шкіра суха, холодна, набрякла, з ділянками 

лущення, лице набрякле, амімічне. Зниження сухожилкових рефлексів, дихання поверхневе, тони 

серця глухі, ритмічні, АТ-115/95 мм рт.ст., Рs- 50/хв. Глікемія - 5,6 ммоль/л. Температура тіла - 

35,6°С. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Гіпотиреодна кома 

B. Гіперосмолярна кома 

C. Мозкова кома  

D. Уремічна кома 

Е. Ішемічний інсульт 

 

8. У хворого 44-х років скарги на загальну слабкість, гіпертермію до 390С, свербіння шкіри, 

висип, болісність і припухлість суглобів. Об’єктивно: АТ- 70/40 мм рт.ст., папульозно-



макульозний висип, генералізоване збільшення лімфовузлів, припухлість суглобів, збільшення 

селезінки. 7 днів тому у травмпункті провели первинну хірургічну обробку рани стопи та ввели 

протиправцеву сироватку. Вкажіть причину розвитку даного стану: 

A. Сироваткова хвороба 

B. Анафілактична реакція 

C. Сепсис 

D. Геморагічний васкуліт  

Е. Менінгіт 

 

9. Дівчинка 6-ти років доставлена в лікарню у зв’язку з гострим розвитком поширених 

висипань на шкірі обличчя, тулуба, кінцівок, що супроводжуються сильним свербежем. З слів 

мами напередодні вона приймала в їжу багато шоколадних цукерок, даний стан розвинувся 

вперше. Об’єктивно: патологічний процес носить поширений характер. Висипання представлені 

гостроза пальними набряклими яскраво-червоними елементами овальної і поліциклічної форми, 

що підвищуються над поверхнею шкіри. Який попередній діагноз? 

A. Гостра кропив’янка 

B. Хронічна кропив’янка 

C. Набряк Квінке 

D. Токсико-алергічний дерматит  

Е. Мастоцитоз 

 

10. Хвора 20-ти років скаржиться на охриплість голосу, експіраторну задишку, різку слабкість, 

головний біль. Стан погіршився через 30 хв. після в/м введення диклофенаку. Об’єктивно: стан 

важкий, шкіра бліда, акроціаноз, Рs- 100/хв., слабкого наповнення, АТ- 75/30 мм рт.ст. Який 

препарат слід призначити в першу чергу? 

A. Адреналін 

B. Допамін 

C. Димедрол 

D. Гідрокортизон  

Е. Сальбутамол 

 

11. Хвора 38-ми років. Прооперована з приводу дифузного токсичного зобу. Після операції стан 

хворої погіршився, підвищилась температура тіла, з’явилось серцебиття, задишка, пітливість, 

пронос, почуття страху. Об’єктивно: хвора збуджена. Шкіра волога, гаряча на дотик. 

Температура тіла - 38,60С. Ps- 160/хв., ритмічний. АТ- 85/40 мм рт.ст. Тони серця ритмічні, 

послаблені. Дихання везикулярне, в нижніх відділах вологі, незвучні середньо- і 

дрібноміхурчасті хрипи. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Тиреотоксична криза 

B. Інфаркт міокарда 

C. Гостра надниркова недостатність 

D. Двобічна нижньочасткова пневмонія  

Е. Гостра лівошлуночкова недостатність 

 

12. Пацієнтка 33-х років, яка хворіє на червоний вовчак, одержувала великі дози стероїдів, 

помітила ознаки гірсутизму, самочинно різко припинила їх вживання. З клінікою адісонічного 

кризу доставлена в лікарню. АТ- 50/20 мм рт.ст., Ps- 56/хв. Для збереження життя та стабілізації 

стану хворої показане невідкладне в/в введення: 

A. Глюкокортикоїдів 

B. Кріоплазми 

C. Еритроцитарної маси  

D. Рибоксину 

Е. Атропіну 



 

13. В мобільному госпіталі знаходиться пацієнт із зони АТО, якого прооперовано з приводу 

кульового поранення стегна і якому призначена антибіотикотерапія - цефалоспорин 2 г на добу 

внутрішньовенно. Через 12 годин після уведення препарату у пацієнта з’явилась висипка по 

всьому тілу, більше на тулубі і кінцівках, у вигляді рожевих пухирів, місцями зливного ха-

рактеру, які супроводжуються нестерпним свербежем. АТ- 110/70 мм рт.ст. Який стан розвинувся 

у хворого? 

A. Медикаментозна алергія 

B. Анафілактичний шок 

C. Сироваткова хвороба  

D. Сепсис 

Е. Бешихове запалення 

 

 

 



Тести до практичних занять  

лікарів-інтернів  

суміжного циклу «Медицина невідкладних станів» 

з бази Крок 3 

осінь 2017 р. 

Тема 1. Екстрена допомога при раптовій зупинці серця та дихання. Гостра 

дихальна недостатність. 

1. 62-річний чоловік надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на 

задишку, біль у грудях та серцебиття. В анамнезі: гіпертонія, ожиріння, хронічне обструктивне 

захворювання легень, інфаркт міокарда, що вимагає судинного шунта в обхід коронарної артерії, 

та стеноз сонної артерії. Приймає метопролол, аспірин, тіотропіум та лізиноприл. На еле-

ктрокардіограмі помітна фібриляція передсердь, яка супроводжується швидкою реакцією 

шлуночків (140-150/хв.). Пацієнта під’єднано до кардіомонітору. Пацієнт перестав реагувати на 

подразники в той час, як команда медиків створювала доступ до вени. Пульс на головних артеріях 

не пальпується. Кардіомонітор продовжує демонструвати фібриляцію передсердь зі швидкістю 

145/хв. Що є найдоцільнішим наступним кроком у веденні даного пацієнта? 

A. Зовнішній масаж грудної клітки 

B. Дослідження газового складу артеріальної крові 

C. Дефібриляція 

D. Бікарбонат та дигоксин внутрішньовенно 

E. Синхронізована кардіостимуляція електрошоком 

 

2. 24-річний італієць у супроводі своєї дівчини звернувся до лікарні невідкладної медичної 

допомоги зі скаргами на утруднене дихання. Протягом останніх двох місяців перебуває з 

дівчиною в Україні. Задишка у пацієнта розпочалася 4 дні тому і поступово погіршується. Під 

час бесіди з лікарем йому кілька разів доводилося замовкати, щоб звести дух. Дівчина каже, що 

2 тижні тому він переніс гастроентерит, який супроводжувався домішками крові у випо-

рожненнях. Діарея припинилася раптово, але після цього він почувався дуже втомленим і 

виснаженим. Через тиждень по тому пацієнт почав відчувати поколювання у ступнях та пальцях 

ніг. Ще через три дні він почувався настільки слабким, що не міг підвестися з ліжка, його дихання 

стало утрудненим. Цього ранку проблеми з диханням стали ще серйознішими, і він вирішив 

звернутися до відділення невідкладної медичної допомоги. Анамнез життя та сімейний анамнез 

не фіксують значних захворювань. Пацієнт стверджує, що ніколи не вживав наркотики 

внутрішньовенно, не палить, не вживає алкоголь та не наражається на інші ризики ВІЛ-

захворювання. Температура тіла становить 37,6°С, артеріальний тиск - 140/60 мм рт.ст., частота 

дихання - 28/хв., пульс - 96/хв. Результати обстеження легень та серцево-судинної системи в 

нормі. Неврологічне обстеження виявило атонічний параліч обох нижніх кінцівок. Глибокі 

сухожилкові рефлекси також відсутні з обох боків. Інші результати неврологічного обстеження, 

в тому числі ретельне обстеження черепних нервів, перебувають в межах норми. Якою буде 

наступна дія у веденні даного пацієнта? 

A. Забезпечити допоміжну штучну вентиляцію легень 

B. Почати давати антибіотики внутрішньовенно 

C. Надіслати культури крові на аналіз  

D. Дати ботулінічний антитоксин 

E. Провести негайний хімічний аналіз сироватки крові та виміряти рівень електроліту 

 

3. Напередодні Нового року до лікарні невідкладної медичної допомоги доставили літнього 

чоловіка, вік якого точно невідомий. Коли його знайшли, він лежав на вулиці і майже ні на що не 

реагував. У відділенні виміряли його життєві показники: внутрішня температура тіла становить 



290С, артеріальний тиск - 70/30 мм рт.ст., пульс - 40/хв., частота дихання - 6/хв., дихання 

поверхневе. Насичення гемоглобіну киснем - 90% при подачі кисню 5 л/хв. В ході обстеження: 

пацієнт не реагує на вербальні подразники, у диханні відчутно запах алкоголю. Зіниці в нормі, 

симетричні, але уповільнено реагують на світло. Обстеження легень виявило хрипи з обох сторін. 

Обстеження серцево-судинної системи виявило брадикардію та нерегулярний пульс. 

Неврологічне обстеження було складно провести, але в процесі спостерігалася явна 

гіпорефлексія. Початкова ЕКГ показала синусову брадикардію, часто спостерігаються 

передчасні шлуночкові комплекси. Рівень глюкози в капілярній крові - 17,1 ммоль/л. У швидкій 

розпочали інфузію підігрітого фізіологічного розчину крізь периферичний катетер розміру 160. 

Пацієнт також отримав одну дозу тіаміну внутрішньовенно. Якими будуть наступні дії в процесі 

ведення даного пацієнта? 

A. Ендотрахеальна інтубація 

B. Ін’єкція атропіну 

C. Введення центрального катетеру до підключичної вени 

D. Інфузія інсуліну  

E. Фуросемід внутрішньовенно 

 

4. Після автомобільної аварії до відділення невідкладної медичної допомоги надійшла 18-річна 

дівчина. Після прибуття її реакція на подразники мінімальна, наявні ознаки кровотечі на голові з 

правого боку. Основні показники стану організму: температура тіла - 37,6°С, артеріальний тиск 

- 180/100 мм рт.ст., пульс - 52/хв., частота дихання - 6/хв. Насичення гемоглобіну киснем - 96% 

при подачі кисню 2 л/хв. У її диханні відчувається запах алкоголю. В ході фізикального 

обстеження виявлено, що права зіниця має 7 мм в діаметрі, реакція на світло мінімальна. Ліва 

зіниця - 3 мм, реакція на світло нормальна. Праве око зміщене назовні та вниз. Офтальмоскопія 

виявила двосторонній набряк диску зорового нерва. Під час перебування у відділенні 

невідкладної медичної допомоги з пацієнткою відбувся напад, що характеризувався 

генералізованим витяганням всього тіла, з притисканням верхніх кінцівок вздовж тіла, долонями 

донизу. Ознак ушкодження грудної клітки чи органів черевної порожнини немає. Якими будуть 

наступні дії? 

A. Ендотрахеальна інтубація 

B. Тіамін внутрішньовенно 

C. Комп’ютерна томографія мозку  

D. Манітол внутрішньовенно 

E. Гіпервентиляція, щоб парціальний тиск С02 (РаС02)  досяг 25-30 мм рт.ст. 

 

5. Поліція доставила чоловіка 46-ти років до відділення невідкладної медичної допомоги. 

Хворого було знайдено у непритомному стані на лавці у парку поблизу. На його губах та одязі 

знайдено сліди блювотних мас. У диханні відчутний запах алкоголю. Температура тіла - 360С, 

артеріальний тиск - 106/75 мм рт.ст., пульс - 110/хв., частота дихання - 12/хв. Відчуває 

надзвичайну сонливість, дезорієнтований, на запитання не реагує. Виглядає неохайно, кінцівки 

холодні. Детальніше обстеження виявило у пацієнта павукоподібні ангіоми та пальмарну 

еритему. Звуки дихання послаблені біля основи правої легені. Результати обстеження серцево-

судинної системи в межах норми. Живіт здутий через накопичення в ньому рідини. Під час 

перебування у відділенні невідкладної допомоги у пацієнта відбулося одноразове блювання з 

великою кількістю блювотних мас, які мали помітні домішки яскраво-червоної крові. Що буде 

найдоцільнішим наступним кроком під час ведення даного пацієнта? 

A. Ендотрахеальна інтубація 

B. Діагностичний парацентез 

C. Негайна ендоскопія верхнього відділу шлунково-кишкового тракту 

D. Ввести антибіотики та бета-блокатор внутрішньовенно 

E. Ввести назогастральний зонд та виконати промивання 

 



6. Чоловік, ниряючи у річку, захлинувся водою. Його було вчасно винесено на берег. 

Об’єктивно: загальний стан важкий, відмічається помірний ціаноз обличчя, пульс і дихання 

відсутні. Який комплекс заходів треба вжити терміново для врятування хворого? 

A. Проведення першого етапу серцево- легеневої реанімації 

B. Внутрішньовенне введення кардіотонічних препаратів 

C. Внутрішньом’язове введення антигістамінних препаратів 

D. Стимулятори дихання  

E. Проведення гемодинамічних протишокових заходів 

 

7. Пацієнт 64-х років, що знаходиться в стаціонарі з приводу гострого інфаркту міокарда, 

раптово знепритомнів. При огляді діагностовані зупинка серцевої діяльності і подиху, почато 

легенево-серцеву реанімацію. На ЕКГ шлуночкова тахікардія. Далі необхідно: 

A. Дефібриляція 

B. Увести внутрішньосерцево адреналін 

C. Увести внутрішньосерцево атропін 

D. Увести внутрішньовенно магнія сульфат  

E. Увести внутрішньовенно кальція хлорид 

 

8. Лікарем швидкої медичної допомоги у хворого констатовані ознаки клінічної смерті, 

розпочаті реанімаційні заходи. Для введення лікарських засобів обрана пункція крікотиреоїдної 

зв’язки та ендотрахеальне введення. Як змінюється доза препаратів при цьому шляху введення? 

A. Збільшується в 2 рази 

B. Залишається незмінною 

C. Зменшується в 2 рази  

D. Збільшується в 4 рази  

E. Збільшується в 6 разів 

 

9. Пацієнта 52-х років доставлено у відділення реанімації в перші години гострого інфаркту 

міокарда. Стан вкрай важкий: свідомість відсутня, шкірні покриви бліді, слизові оболонки 

ціанотичні, м’язова атонія, поодинокі поверхневі вдихи, пульс на променевих та сонних артеріях 

не визначається. На ЕКГ виявлено великохвильову фібриляцію шлуночків. Який терапевтичний 

захід слід здійснити в першу чергу? 

A. Електрична дефібриляція 

B. Введення адреналіну гідрохлориду 

C. Введення лідокаїну  

D. Введення аміодарону 

E. Введення кальцію хлориду 

 

10. Виконання електричної дефібриляції при проведенні заходів серцево-легеневої реанімації: 

A. Ефективне лише при наявності фібриляції шлуночків, що найчастіше спостерігається в перші 

хвилини після раптової зупинки серця 

B. Ефективне у будь-який термін від розвитку раптової зупинки серця, навіть за відсутності 

фібриляції шлуночків 

C. Ефективне при відсутності електричної активності серця 

D. Не ефективне при фібриляції шлуночків  

E. Слід проводити лише після виконання інтубації трахеї 

 

11. Чоловікові близько 60-ти років. Стрибав у воду з причалу. Стан після втоплення. На березі 

йому розпочинають серцево-легеневу реанімацію. Які особливості техніки реанімації у даному 

випадку? 

A. Не виконують закидання голови 

B. Не виконують виведення нижньої щелепи 



C. Завжди виконують прийом Геймліха 

D. Штучна вентиляція легень проводиться подвійним дихальним об’ємом  

E. Непрямий масаж серця розпочинають раніше, ніж штучну вентиляцію легень 

 

12. Хворий, якого ургентно доставлено до приймального відділення, раптово зблід і втратив 

свідомість. Пульс на магістральних артеріях відсутній. На екрані кардіомонітора зареєстрована 

пряма лінія. Яка найбільш вірогідна причина патологічного стану, що розвинувся у хворого? 

A. Асистолія 

B. Фібриляція шлуночків 

C. Електромеханічна дисоціація  

D. Миготлива аритмія 

E. Тріпотіння передсердь 

 

13. Хворому 22-х років з політравмою в реанімаційній залі проводиться серцево-легенево-

мозкова реанімація. Який критерій ефективності закритого масажу серця має найбільшу 

прогностичну цінність? 

A. Наявність пульсації на сонній артерії 

B. Наявність пульсу на променевій артерії 

C. Звуження зіниць 

D. Відновлення самостійного дихання  

E. Аускультативно вислуховуються тони серця 

 

14. Мати залишила здорового сина 2,5 років із старшою дочкою, хворою на гостру респіраторну 

вірусну інфекцію (ГРВІ). Через 3 години після повернення додому, вона помітила у сина частий 

кашель. На другий день стан його погіршився, температура тіла - 380С, частота дихання - 42/хв., 

частота серцевих скорочень - 132/хв., ціаноз шкіри. Перкуторно справа нижче кута лопатки 

вкорочення звуку, аускультативно - в цьому місці різке ослаблення дихання. На Rо ОГК ателектаз 

правих сегментів 84 і 85, тінь органів середостіння зміщена вправо. Яка імовірна причина такого 

стану дитини? 

A. Стороннє тіло бронхів 

B. Гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ) 

C. Гострий обструктивний бронхіт  

D. Гостра пневмонія 

E. Напружений пневмоторакс 

 

15. У потерпілого 37-ми років, через 24 години після вдалої реанімації, внаслідок утоплення у 

морській воді, погіршився загальний стан: з’явилася виражена задишка, дифузний ціаноз, 

тахіпное, тахікардія, гіпотонія, при аускультації визначалося послаблене жорстке дихання та 

розсіяні сухі хрипи, перкуторно - притуплення звуку у задньонижніх відділах. Рентгенологічно: 

посилення судинного малюнка, переважно у периферичних відділах, двобічні інфільтративні 

дрібновогнищеві тіні неправильної хмароподібної форми. Хворого переведено у відділення 

інтенсивної терапії. Незважаючи на інгаляцію кисню, парціальний тиск кисню був менше 50 мм 

рт.ст. Яке ускладнення розвилося у хворого? 

A. Гострий респіраторний дистрес-синдром 

B. Астматичний статус 

C. Внутрігоспітальна пневмонія  

D. ДВЗ -синдром 

E. Гостра печінкова недостатність 

 

16. Хворий 83-х років надійшов до приймально-діагностичного відділення з попереднім 

діагнозом: защемлена пупкова кила. Під час обстеження раптово зблід, втратив свідомість. 

Дихання відсутнє. Пульсація на магістральних артеріях припинилася 30 секунд тому. Зіниці 



розширені, на світло не реагують. З чого треба розпочати реанімаційні заходи? 

A. Закритий масаж серця 

B. Прекардіальний удар 

C. Штучне дихання 

D. Медикаментозна терапія  

E. Електродефібриляція 

 

17. У хворого констатовано клінічну смерть за наступними ознаками: відсутність пульсу на 

центральних артеріях та самостійного дихання, максимальне розширення зіниць, відсутність 

свідомості, блідість шкірних покривів, атонія, арефлексія, адинамія. Негайно розпочато 

реанімаційні заходи: відновлення прохідності дихальних шляхів, штучна вентиляція легень 

(ШВЛ), непрямий масаж серця (НМС). Під час проведення непрямого масажу серця (НМС) 

отримано ускладнення: перелом ребер. Які подальші дії реаніматора? 

A. Продовжити реанімаційні заходи 

B. Припинити реанімаційні заходи 

C. Ввести наркотичні анальгетики  

D. Забезпечити іммобілізацію 

E. Ввести преднізолон 

 

18. В приймальне відділення батьки доставили дитину 4-х років з раптовою втратою свідомості, 

з різкою блідістю шкіри та слизових оболонок. Реєструються окремі судомні вдихи, зіниці 

розширені. Пульс на променевій та сонній артерії не визначається. Вкажіть першочергові заходи: 

A. Реанімація за системою САВ (Circulation –Airway open-Brith in ) 

B. Забезпечити доступ до центральної вени 

C. Терміново запросити досвідченого лікаря для консультації 

D. Опустити голову та підняти ноги хворого  

E. Терміново провести ЕКГ-дослідження 

 

19. Під час I періоду нормальних фізіологічних пологів жінка знепритомніла. Зафіксовано стан 

клінічної смерті. Розпочато комплекс реанімаційних заходів згідно алгоритму АСАВ. На 

кардіомоніторі зафіксовано фібриляцію шлуночків. Потужність першого розряду біфазного 

дефібрилятора повинна становити: 

A. 150 Дж 

B. Проведення дефібриляції у вагітних протипоказано 

C. 50 Дж  

D. 360 Дж  

E. 75 Дж 

 

20.  В новонародженого за шкалою Апгар визначається 3 бали: центральний ціаноз, дихання 

типу ”гаспінг” м’язова гіпотонія, арефлексія, частота серцевих скорочень - 58/хв. Пологи 

термінові, маса тіла 3850 г, відмічалось дворазове туге обвиття пуповиною довкола шиї. 

Першочергово треба: 

A.  Почати штучну вентиляцію легень (ШВЛ) мішком Амбу і маскою та непрямий масаж 

серця 

B.  Почати штучна вентиляція легень (ШВЛ) за методом спонтанного дихання з постійним 

позитивним тиском (СДППТ) 

C. Почати непрямий масаж серця  

D. Почати оксигенотерапію 

E. Ввести адреналін 

 

21. При проведенні реанімаційних заходів дитині 2-х років із зупинкою кровообігу, яка два місяці 

тому перенесла кардіохірургічне втручання, лікарем швидкої було інтубовано трахею, але 



венозний доступ відсутній. Проводять серцево-легеневу реанімацію. Який лікарський засіб може 

бути введено ендотрахеально? 

A. Адреналін 

B. Хлорид кальцію 

C. Атропін 

D. Гідрокарбонат натрію  

E. Мезатон 

 

22. Хлопець 16-ти років, що стояв на зупинці поряд із лікарнею, раптом зблід, знепритомнів. 

Зіниці розширились. Пульс на магістральних артеріях відсутній. Доставлений до приймального 

відділення. Черговим терапевтом розпочато реанімаційні заходи. При підключенні 

кардіомонітору - пряма лінія. Дайте оцінку результату: 

A. Асистолія 

B. Фібриляція шлуночків 

C. Шлуночкова аритмія 

D. Електрична активність без пульсу  

E. – 

 

23. Хворий 83-х років, що перебуває на санаторному лікуванні, на прогулянці раптом втратив 

свідомість. Викликаний черговий лікар констатував клінічну смерть. Вкажіть першу дію лікаря 

по підтриманню життєдіяльності хворого: 

A. Закритий масаж серця 

B. Прекардіальний удар 

C. Звільнити верхні дихальні шляхи  

D. Покликати на допомогу 

E. Штучне дихання 

 

24. У хворого 54-х років з приводу відсутності пульсу на сонних артеріях і дихання вже протягом 

10 хвилин бригадою екстреної медичної допомоги (ЕМД) проводяться реанімаційні заходи: 

зовнішній масаж серця, штучне дихання мішком Амбу, введення адреналіну, дефібриляція. Стан 

залишається без змін. З якою частотою і на яку глибину має здійснюватися компресія грудної 

клітки? 

A. 100-120/хв. та 5-6 см 

B. 60-80/хв. та 4-5 см 

C. 100-120/хв. та 3-4 см  

D. 90-100/хв. та 4-5 см  

E. 140/хв. та 4-5 см 

 

25. У дитини 1,5 років, яка їла горіхи ”на тлі повного здоров’я”’ несподівано розпочався 

нападоподібний спазматичний кашель з короткотривалим апное, з’явилися ціаноз, інспіраторна 

задишка, осиплість голосу. Про яке захворювання у дитини можна думати? 

A. Стороннє тіло гортані 

B. Напад бронхіальної астми 

C. Стенозуючий ларинготрахеїт  

D. Психогенний кашель 

E. Спазмофілія (ларингоспазм) 

 

26. Під час роботи в шахті чоловік 37-ми років пошкодив кабель високої напруги, та був 

уражений струменем. Об’єктивно: стан вкрай тяжкий, дихання - 9/хв., частота серцевих 

скорочень - 56/хв. Які лікувальні заходи треба негайно провести? 

A. Штучна вентиляція легенів 

B. Електродефібриляція 



C. Введення дихальних аналептиків  

D. Введення атропіну сульфату 

E. Введення адреналіну гідро хлориду 

 

27.  При огляді кардіологом хворий 11-ти років, який страждає на вроджену ваду серця, раптово 

знепритомнів. Шкіра та слизові блідо-ціанотичні. Дихання агональне. Пульс на магістральних 

артеріях не визначається. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Зупинка серцевої діяльності 

B. Колапс 

C. Запаморочення  

D. Кома 

E. Простий синкопальний стан 

 

28. Хворий 56-ти років, що знаходився в пульмонологічному відділенні з приводу бронхіальної 

астми, під час обіду поперхнувся, з’явилися кашель, блювання, утруднене дихання. При огляді 

виражений ціаноз шкіри, слизових оболонок. Дихання поверхневе за участю допоміжних м’язів 

36/хв. Пульс - 160/хв., аритмічний. Артеріальний тиск - 200/110 мм рт.ст. Перкуторно над легенями 

коробковий звук, дихання різко послаблене, сухі свистячі хрипи. Надання невідкладної допомоги 

хворому необхідно розпочати з: 

A. Забезпечення прохідності дихальних шляхів 

B. Інгаляція сальбутамолу ч/з небулайзер 

C. Подача кисню через маску  

D. Фармадипін 3-5 кап. під язик  

E. Кордарон 150 мг в/в на глюкозі 

 

29. Хворий 62-х років раптово знепритомнів. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, дихання 

відсутнє, пульс та артеріальний тиск не визначаються. На ЕКГ: фібриляція шлуночків. Тричі була 

проведена дефібриляція, ефекту немає. Введення якого препарату необхідно розпочати для 

підвищення ефекту дефібриляції? 

A. Аміодарон 

B. Атропін 

C. Добутамін  

D. Дофамін  

E. Урапідил 

 

 

Тема 2. Гострий коронарний синдром. Гостра серцева недостатність. 

1. До лікарні невідкладної медичної допомоги надійшов 32-річний чоловік в зв’язку з появою за 

грудниною дискомфорту, який не іррадіює, триває 6 годин та виник через 2 години після вечері. 

Біль в грудній клітці то наростає, то вщухає, але її інтенсивність не змінюється. Про інші медичні 

проблеми пацієнта невідомо. Батько пацієнта помер від інфаркту міокарда у віці 59-ти років. 

Температура тіла становить 37,2°С, артеріальний тиск - 130/85 мм рт.ст., пульс - 110/хв., частота 

дихання - 16/хв. Аускультація грудної клітки виявила везикулярне дихання, без шумів. На 

електрокардіограмі спостерігається синусова тахікардія. Рентгенограма грудної клітки в нормі. 

Додатково до аспірину пацієнту дали 2 таблетки нітрогліцерину сублінгвально з інтервалом у 5 

хвилин, що допомогло зменшити дискомфорт. Що є оптимальним наступним кроком у веденні 

даного пацієнта? 

A. Вимірювання серцевих біомаркерів 

B. Ковтання барію 

C. Комп’ютерна томографічна ангіограма грудної клітки 



D. Заспокоєння пацієнта та амбулаторне лікування 

E. Проба з дозованим фізичним навантаженням (бігова доріжка) 

 

2. Чоловіка 60-ти років доставили у відділення невідкладної медичної допомоги із задишкою, що 

виникла раптово. Анамнез пацієнта обтяжений гіпертонією, коронарною хворобою серця та 

цукровим діабетом 2-го типу. Наразі хворий приймає гідрохлоротіазид, інсулін гларгін, 

аторвастатин, аспірин, та мультивітамінний комплекс щоденно. Температура тіла - 36,70С, 

артеріальний тиск - 128/72 мм рт.ст., пульс - 116/хв., частота дихання - 28/хв. Фізикальне 

обстеження виявило підвищену пітливість та високий рівень тривожності. Пульсація яремної 

вени спостерігається до кута нижньої щелепи. Серцеві тони регулярні, вислуховуються 3-й тон 

серця (ритм галопу) та слабкий голосистолічний шум над верхівкою серця. У легенях: хрипи з 

обох боків до середини легенів. Наявний набряк нижніх кінцівок, при натисканні на який 

залишається ямка. Що слід зробити в першу чергу, щоб полегшити симптоми захворювання? 

A. Зменшити преднавантаження на серце 

B. Блокувати активність симпатичної нервової системи 

C. Знизити пульс 

D. Підвищити скоротливу здатність міокарду 

E. Підвищити тиск коронарної перфузії 

 

3.  Хворий 48-ми років скаржиться на задишку, що раптово посилилася, слабкість. Знаходиться 

у кардіологічному відділенні впродовж 12-ти годин, отримує: гепарин, аспірин, стрептокіназу. 

Збуджений, шкіра холодна, волога, ціаноз. Пульс слабкого наповнення, ритмічний, 135/хв., 

артеріальний тиск - 60/40 мм рт.ст. У нижніх відділах легень вологі хрипи. На ЕКГ у відведеннях 

V3 - V6 комплекс QRS типу QS, підйом сегменту SТ вище ізолінії, позитивний зубець Т. З якого 

препарату необхідно починати невідкладну терапію? 

A. Дофамін 

B. Дигоксин 

C. Альбумін  

D. Фуросемід  

E. Верапаміл 

 

4. У дівчинки 15-ти років, яка хворіє на системний червоний вовчак з ураженням міокарду, 

суглобів, нирок, розвинулася клініка гострого коронариту (гострий загрудинний біль, задишка, 

серцева аритмія, зниження артеріального тиску). Яке ускладнення найімовірніше загрожує 

хворій в найближчі години? 

A. Інфаркт міокарда 

B. Аневризма судини 

C. Набряк мозку 

D. Гостра ниркова недостатність  

E. ДВЗ –синдром 

 

5.  Хворий 50-ти років, скаржиться на стискальний біль за грудиною, який не вщухає після 

прийому 2-х таблеток нітрогліцерину, перебої в роботі серця, слабкість, головний біль, задишку 

в стані спокою. Артеріальний тиск - 140/90 мм рт.ст. На ЕКГ: ритм синусовий, нерегулярний, 

шлуночкові екстрасистоли, частота серцевих скорочень - 86/хв., елевація сегменту SТ на 3 мм у 

II та III відведеннях, ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. Який невідкладний стан розвинувся? 

A. Ішемічна хвороба серця (ІХС): гострий коронарний синдром 

B. Міокардит 

C. Гіпертонічний криз  

D. Плеврит 

E. Міжреберна невралгія 

 



6.  У хворого 77-ми років раптово виникла задишка, що перейшла в ядуху, з’явилося 

клекотливе дихання, виділення піни із рота. Об’єктивно: положення - сидяче, шкіра волога, бліда. 

Пульс - 80/хв., ритмічний, артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст. В легенях з обох боків безліч 

вологих хрипів. В анамнезі - ішемічна хвороба серця (ІХС), гіпертонічна хвороба, обструктивний 

бронхіт. Який препарат необхідно призначити першочергово при наданні допомоги цьому 

хворому? 

A. Дофамін 

B. Нітрогліцерин 

C. Морфін  

D. Фуросемід  

E. Строфантин 

 

 

Тема 3. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях 

серцевого ритму та гіпертонічному кризі.  

1. До лікарні невідкладної медичної допомоги надійшла 70-річна жінка в зв’язку з раптовим 

виникненням задишки. Раніше в неї подібних симптомів не спостерігалося. Хрипів під час 

дихання, болю в грудях, набряку ніг, пришвидшеного серцебиття чи втрати свідомості у 

пацієнтки не спостерігається. До її інших медичних проблем належать гіпертонія, цукровий 

діабет 2 типу, гіперхолестеринемія та бронхіальна астма, набута в дитячому віці. Наразі пацієнтка 

приймає лізиноприл, метформін та симвастатин. Її було госпіталізовано лише один раз, 2 місяці 

тому, коли їй було здійснено артродез хребців через проблеми з попереком. Вона не палить та не 

вживає алкоголь чи наркотики. Сімейний анамнез не містить важливої інформації. Температура 

тіла становить 36,10С, артеріальний тиск 210/105 мм рт.ст., пульс - 92/хв., частота дихання - 34/хв. 

Пульсова оксиметрія - 81% при диханні кімнатним повітрям. Фізикальне обстеження виявило 

дифузні хрипи над легеневими полями. Результати лабораторного дослідження: гемоглобін -114 

г/л, тромбоцити -180 • 109/л, лейкоцити - 8 • 109/л. Пацієнтці дають кисень. Що є найдоцільнішим 

наступним кроком у веденні даної пацієнтки? 

A. Фуросемід внутрішньовенно 

B. Гепарин внутрішньовенно 

C. Метопролол внутрішньовенно  

D. Морфін внутрішньовенно 

E. Альбутерол за допомогою небулайзера 

 

2. Хворий після отримання електротравми доставлений до приймального відділення. У 

свідомості, шкірні покриви бліді, дихання адекватне самостійне. Артеріальний тиск - 100/70 мм 

рт.ст., тахікардія, пульс слабкого наповнення. Яке дослідження у першу чергу необхідно 

провести такому хворому? 

A. Електрокардіографія 

B. Рентгенографія легень 

C. Загальний аналіз сечі 

D. Визначити рівень калію у сироватці крові 

E. Визначити рівень вільного міоглобіну у сироватці крові 

 

3.  Хворого 65-ти років доставили у кардіологічне відділення у тяжкому стані зі скаргами на 

загальну слабкість, запаморочення, задишку спокою, періодичні епізоди непритомності, що 

протікають із судомним синдромом. Об’єктивно: частота дихання - 23/хв., у легенях везикулярне 

дихання, у нижніх відділах вологі дрібнопухирчасті хрипи, серцева діяльність ритмічна, акцент 

II тону в другому міжребер’ї справа, частота серцевих скорочень - 30/хв., артеріальний тиск - 

170/72 мм рт.ст. Під час обстеження на ЕКГ: атріовентрикулярна дисоціація. Яка невідкладна 



допомога показана пацієнтові? 

A. Тимчасова електрокардіостимуляція 

B. Внутрішньовенна інфузія нітрогліцерину 

C. Внутрішньовенне введення лазиксу  

D. Електрична зовнішня кардіоверсія 

E. Внутрішньовенне введення дигоксину 

 

4.  Жінка 22-х років, на 30 тижні вагітності доставлена в приймальне відділення зі скаргами на 

головний біль, нудоту, запаморочення з мерехтінням мушок перед очима, загальну слабкість. 

Загальний стан середньої важкості. Артеріальний тиск - 180/120 мм рт.ст., пульс - 100/хв. Оберіть 

препарат для невідкладної допомоги: 

A. Магнезії сульфат 

B. Еналаприл 

C. Верапаміл  

D. Фуросемід  

E. Допегіт 

 

5.  У пацієнта 56-ти років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, внаслідок порушення режиму 

прийому антигіпертензивних засобів при артеріальному тиску - 200/120 мм рт.ст. розвинувся 

набряк легень. Які фармакологічні середники показані в даному випадку? 

A. Нітрогліцерин 

B. Метопролол 

C. Верапаміл  

D. Еналаприл  

E. Верошпірон 

 

 

Тема 4. Гостра недостатність кровообігу. 

1. 26-річний чоловік, надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги. Пацієнт - 

алкоголік, пив горілку протягом останніх 48 годин. Каже, що не може ходити через сильний біль 

у м’язах, особливо м’язах стегон. Останні 12 років палив по пачці цигарок на день, час від часу 

вживав марихуану та кокаїн. Сімейний анамнез не обтяжений. Температура тіла - 37,80С, ар-

теріальний тиск - 100/60 мм рт.ст., пульс - 116/хв., частота дихання - 20/хв. Під час обстеження у 

молодого чоловіка спостерігається сухість шкіри та слизових оболонок. Легені чисті. 

Спостерігається генералізований біль у м’язах, особливо у м’язах стегон та плечей. Загальне 

зниження м’язової сили. Інших неврологічних розладів немає. Результати лабораторних 

досліджень наступні: Біохімічний аналіз: натрій сироватки крові -147 ммоль/л; калій сироватки 

крові - 5,2 ммоль/л; хлорид -107 ммоль/л, бікарбонат - 20 ммоль/л; азот сечовини крові - 9,65 

мкмоль/л; креатинін сироватки крові - 203 мкмоль/л, кальцій - 2,05 мкмоль/л; глюкоза сироватки 

крові - 4,0 ммоль/л; креатинкіназа - 60 000 Од/л (норма 10-90 Од/л). Результати аналізу сечі ще 

не надійшли. Що слід зробити далі? 

A. Почати вводити рідину внутрішньовенно 

B. Почати давати фуросемід внутрішньовенно 

C. Почати давати полістиролсульфонат натрію (Кайексалат) 

D. Почати давати бікарбонат внутрішньовенно 

E. Направити на консультацію до нефролога 

 

2. У хворої 35-ти років після частого проносу протягом доби відзначається сухість язика та 

слизових, зниження тургору шкіри, пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 90/55 мм рт.ст., частота 



дихання - 26/хв. Що потрібно зробити першочергово? 

A. Ввести фізіологічний розчин натрію хлориду разом з електролітами 

B. Ввести розчин натрію хлориду 0,9% внутрішньовенно 

C. Ввести 5% розчин глюкози внутрішньовенно 

D. Промити шлунок  

E. Дати ентеросорбенти 

 

3.  В інфекційне відділення поступив хворий у край тяжкому стані. Риси обличчя загострені, 

очі глибоко запалі, темні кола навколо них. Шкіра легко збирається в складки, які не 

розправляються. Періодично виникають загальні судоми. Голос відсутній. Температура тіла - 

35,30С. Пульс на периферичних судинах, артеріальний тиск не визначаються. З чого слід 

починати невідкладну допомогу? 

A. Регідратаційна терапія 

B. Дезінтоксикаційна терапія 

C. Антибактеріальна терапія  

D. Десенсибілізуюча терапія  

E. Протисудомна терапія 

 

4.  Водій, якого доставлено у приймальне відділення після автодорожньої катастрофи, у 

рентгенологічному кабінеті знепритомнів. Шкіра обличчя та шиї ціанотична, серцеві тони не 

вислуховуються, артеріальний тиск не визначається, підшкірні вени шиї розширені. На оглядовій 

рентгенограмі ОГК легеневі поля не змінені, серцева тінь має кулясту форму. Вкажіть найбільш 

імовірну причину зупинки кровообігу: 

A. Тампонада серця 

B. Геморагічний шок 

C. Гемомедіастинум 

D. Напружена емфізема середостіння  

E. Тромбоемболія легеневої артерії 

 

5.  Хлопчик 10-ти років знаходиться на лікуванні з приводу бронхіальної астми. Вранці хлопчик 

встав з ліжка і раптово з’явились загальна слабкість, запаморочення, блідість шкіри, холодний 

піт, шум у вухах, хворий впав. Об’єктивно: зіниці розширені, тони серця різко ослаблені, пульс 

ниткоподібний, частота серцевих скорочень - 65/хв., артеріальний тиск - 70/40 мм рт.ст. Яке 

ускладнення розвинулось у хворого? 

A. Непритомність 

B. Серцева недостатність 

C. Кардіогенний шок  

D. Бактеріальний шок 

E. Інфекційно-токсичний шок 

 

6. При наданні невідкладної допомоги дитині із крововтратою до 10% об’єму циркулюючої 

крові (ОЦК) лікарю необхідно відновити обсяг циркулюючої плазми. Оберіть оптимальний 

препарат: 

A. Ізотонічний сольовий розчин 

B. Розчин калію хлориду 

C. Реополіглюкін  

D. Цільна кров 

E. Розчин глюкози 

 

7.  Дитина 5-ти років на п’ятий день гострої кишкової інфекції доставлена в стаціонар у зв’язку 

з погіршенням загального стану. При надходженні свідомість відсутня, виражений ексикоз, 



гіпертермія, напади судом, афазія. Виявлені гіперглікемія - 50 ммоль/л, осмолярність плазми (360 

мОсм/л), нормальний рівень кетонових тіл в крові, відсутність ацетону в сечі. Відомо, що з трьох 

років хворіє на цукровий діабет 1-го типу. З якого препарату треба починати невідкладну 

інфузійну терапію? 

A. 0,45% розчин натрію хлориду 

B. 4% розчин натрію гідрокарбонату 

C. 10% розчин натрію гідрокарбонату  

D. 5% розчин глюкози 

E. 10% розчин глюкози 

 

8.  Вагітна жінка (40 тижнів) в кінці 1- го періоду пологів переведена на стіл для пологів. Після 

того, як вона лягла в горизонтальне положення на спину, обличчя її зблідло, вона вкрилася 

холодним потом і знепритомніла. Артеріальний тиск - 60/40 мм рт.ст., пульс - 132/хв. Запідозрено 

синдром стиснення нижньої порожнистої вени. Яка першочергова допомога повинна бути надана 

для стабілізації стану жінки? 

A. Обернути жінку на лівий бік 

B. Налагодити довенну інфузійну терапію 

C. Застосувати симпатоміметики  

D. Обернути жінку на правий бік  

E. Призначити серцеві глікозиди 

 

9.  До інфекційного стаціонару надійшов хворий 33-х років в перший день хвороби зі 

скаргами на загальну слабкість, бурчання в животі, сухість у роті. Відпочивав на одному з 

відкритих водоймищ. Захворів гостро: діарея з імперативними позивами без болю в животі. 

Випорожнення мають вигляд ”рисового відвару” 8 разів на добу, блювання відсутнє. Стан 

хворого задовільний. Температура тіла - 35,80С, частота серцевих скорочень - 88/хв., 

артеріальний тиск - 120/70 мм рт.ст. Виникнення якого невідкладного стану на сам перед можна 

прогнозувати у хворого? 

A. Гіповолемічний шок 

B. Набряк легень 

C. Гостра печінкова недостатність  

D. Інфекційно-токсичний шок 

E. Анафілактичний шок 

 

10.  Жінка 57-ми років після швидкого підйому з ліжка раптово знепритомніла. Шкіра бліда, 

артеріальний тиск - 100/70 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 65/хв. Свідомість відновилась 

через декілька секунд. Який стан розвинувся у жінки? 

A. Ортостатична артеріальна гіпотензія 

B. Напад епілепсії 

C. Напад Морганьї-Адамс-Стокса  

D. Кардіогенний шок 

E. Серцева астма 

 

11.  При наданні невідкладної допомоги дитині 7-ми років із гострою крововтратою внаслідок 

травматичного ушкодження стегнової артерії визначено, що об’єм крововтрати становить до 20% 

об’єму циркулюючої крові (ОЦК). Оберіть оптимальні препарати для відновлення об’єму 

циркулюючої крові (ОЦК): 

A. Кристалоїди 

B. Свіжозаморожена плазма 

C. Тільки колоїди  

D. Цільна кров 



E. Розчин глюкози 

 

12.  Військовослужбовець 34-х років скаржиться на водянистий пронос до 10-13 разів на добу, 

багаторазове блювання, сухість у роті, загальну слабкість. Захворів гостро. Шкіра суха, 

акроціаноз, тургор шкіри знижений, очні яблука запалі, периферичні вени не контуруються, 

пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 80/55 мм рт.ст. У крові: еритроцити - 4,54 • 1012/л, НЬ-152 г/л, 

лейкоцити- 10,7• 109/л, швидкість зсідання еритроцитів -18 мм/год, Ht- 64%; глюкоза - 4,1 

ммоль/л, К - 2,8 ммоль/л, Cl - 80 ммоль/л. Який невідкладний стан розвинувся у пацієнта? 

A. Гіповолемічний шок 

B. Ортостатичний колапс 

C. Гостра ниркова недостатність  

D. Гіпоглікемічна кома 

E. Геморагічний шок 

 

 

Тема 5. Невідкладна допомога при комах та гострому порушенні 

мозкового кровообігу. 

1. 45-річний чоловік надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на 

раптове виникнення сильного головного болю, блювання та болю у шиї. Він, плачучи, скрикує: 

”Здається моя голова ось-ось лусне!” Симптоми виникли вранці цього ж дня, коли він був у спорт 

залі. Пацієнт тривалий час вживав героїн і нещодавно завершив амбулаторну програму 

реабілітації від наркотиків, в ході якої він отримував метадон. В анамнезі життя гіпертонія. У 

сімейному анамнезі гіпертонія та ішемічна хвороба серця. Живе сам. Приймає амлодипін та 

еналаприл. Артеріальний тиск - 200/100 мм рт.ст., пульс - 110/хв., температура тіла - 37,80С, 

частота дихання - 18/хв. Перебуває у збудженому стані, підвищене потовиділення. Ані травми 

голови, ані здуття шийних вен не спостерігається. Легені чисті, пульс регулярний, живіт м’який 

та безболісний, з гіперактивними кишковими шумами, але без ознак органомегалії. Що є 

оптимальним наступним кроком у веденні даного пацієнта? 

A. Комп’ютерна томографія голови 

B. Ангіографія мозку 

C. Люмбальна пункція 

D. Магнітно-резонансна томографія мозку  

E. Хіміко-токсикологічний аналіз сечі 

 

2.  8-річний хлопчик з гемофілією А надійшов до лікарні невідкладної медичної допомоги після 

того, як уся родина потрапила в автомобільну аварію. Дитину було пристебнуто ременями 

безпеки на задньому сидінні зі сторони пасажира, в той час як машина зазнала удару зі сторони 

водія. Спрацювала повітряна подушка і хлопчик втратив свідомість приблизно на 15 секунд. 

Пацієнт потерпає від головного болю, але нудоти чи блювання не спостерігається. Температура 

тіла становить 36,70С, артеріальний тиск -115/65 мм рт.ст., пульс - 88/хв., частота дихання - 16/хв. 

Фізикальне обстеження виявило гематому розміром 2 см на лобі з правого боку. Інших ознак 

травми не видно. Результати неврологічного обстеження в межах норми. Що слід зробити далі в 

ході лікування даного пацієнта? 

A. Безконтрастна комп’ютерна томографія голови 

B. Відпустити додому, відвідати лікаря первинної ланки на наступний день 

C. Спостереження за дитиною протягом 4-6 годин 

D. Контрастна комп’ютерна томографія голови 

E. Оглядова рентгенограма черепа 

 

3.  Жінка 33-х років надійшла до відділення невідкладної медичної допомоги після того, як 

вона знепритомніла, перебуваючи у банку. Після тривалого очікування в черзі, раптом на кілька 



секунд втратила свідомість. Жодних травм пацієнтка не зазнала. До втрати свідомості та після 

того вона була блідою, спітнілою, її нудило. Жодних аномальних різких рухів кінцівок, не-

тримання вмісту кишківника чи сечового міхура не спостерігалося. Пацієнтка стверджує, що 

пришвидшення серцебиття перед втратою свідомості не було. Анамнез не обтяжений, за 

винятком нападів мігрені, для полегшення яких пацієнтка приймає ібупрофен. Результати 

фізикального обстеження в межах норми. Артеріальний тиск - 110/70 мм рт.ст. у положенні 

лежачи горілиць та 108/70 мм рт.ст. у положенні стоячи. На ЕКГ синусовий ритм в нормі. Яка 

причина втрати свідомості найімовірніша в даному випадку? 

A. Нейрокардіогенна 

B. Серцево-судинна 

C. Автономна нейропатія  

D. Неврологічна 

E. Судоми 

 

4.  На момент прибуття машини швидкої допомоги чоловік 64-х років був непритомним, без 

пульсу, спостерігалася асистолія. Було виконано інтубацію та вжито реанімаційних заходів, після 

чого пацієнта доставили до лікарні. Попереднє обстеження вказало на субарахноїдальну 

кровотечу. В анамнезі: коронарне захворювання серця, численні перкутанні коронарні втручання 

та застійна серцева недостатність із низькою фракцією викиду лівого шлуночка. Під час 

повторного обстеження через 24 години хворий перебуває у стані коми, на вербальні стимули не 

реагує. Температура тіла - 36,7°С, артеріальний тиск -123/82 мм рт.ст., пульс - 78/хв. Зіниці 

розширені, на світло не реагують та становлять 8 мм в діаметрі. Який симптом найімовірніше 

вказує на смерть мозку в даному випадку? 

A. Відсутній кашльовий рефлекс у відповідь на потрапляння сторонніх тіл в трахею 

B. Рефлекс Бабинського наявний з обох боків 

C. Згинання пальців ніг у відповідь на постукування по стопі 

D. Згинання коліна у відповідь на подразнення стопи 

E. Збереження поверхневих черевних рефлексів 

 

5.  Хворий 31-го року, госпіталізований з приводу кетоацидотичної коми. Проведені 

невідкладні заходи. Однак, незважаючи на покращення лабораторних показників (глікемія - 8,6 

ммоль/л, при надходженні - 32,0 ммоль/л, К + - 3,6 ммоль/л, при надходженні - 2,8 ммоль/л), 

хворий перебуває в стані глибокої коми. Яка найбільш імовірна причина непритомного стану? 

A. Набряк мозку 

B. Гіпокаліємія 

C. Гіпоглікемічний стан 

D. Тромбоз мозкових судин  

E. Крововилив у головний мозок 

 

6.  Хворий 35-ти років страждає на цукровий діабет тип 1. Після значного фізичного 

навантаження знепритомнів. Об’єктивно: непритомний, дихання - 28/хв., рівне, ритмічне. Шкіра 

волога, тонус м’язів кінцівок підвищений. Тонус очних яблук нормальний, язик вологий. Пульс 

- 80/хв., ритмічний. Артеріальний тиск - 110/70 мм рт.ст. Печінка виступає з-під реберної дуги на 

2 см, край гострий рівний. Менінгіальні симптоми відсутні. Яка кома у хворого? 

A. Гіпоглікемічна кома 

B. Гіперосмолярна кома 

C. Кетоацидотична кома  

D. Печінкова кома 

E. Лактацидемічна кома 

 

7.  В приймальний покій доставлений чоловік 30-ти років. Рівень свідомості - кома I. Анамнез 

невідомий. Наявні незначні пошкодження шкірних покривів тіла. Дихання глибоке. Частота 



дихальних рухів - 12/хв., артеріальний тиск -190/110 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 

60/хв. Зліва відмічається мідріаз. Яку патологію можна запідозрити у першу чергу? 

A. Черепно-мозкова травма 

B. Гостре отруєння 

C. Гіпоглікемічна кома  

D. Геморагічний інсульт  

E. Ішемічний інсульт 

 

8.  На приймальне відділення лікарні доставлений хворий 28-ми років зі скаргами на загальну 

слабкість, втому, головний біль, тошноту, блювання. Об’єктивно: температура - 39,40С, 

сонливий, шкіра гіперемована, суха. Частота дихання - 28/хв., пульс - 110/хв., артеріальний тиск 

- 140/100 мм рт.ст. З анамнезу відомо, що хворій засмагав на галявині. Що сталося з хворим? 

A. Тепловий удар 

B. Отруєння ФОС 

C. Гіпертонічний криз  

D. Гіперглікемічна кома 

E. Гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ) 

 

9.  Хворий 42-х років. Раптово на фоні повного здоров’я відчув біль по типу ”удару по голові”’ 

після чого розвинулось блювання, втратив свідомість, генералізовані судоми. Об’єктивно: кома 

1 ступеню, ригідність потиличних м’язів, ліва зіниця більше у розмірі ніж права, праві кінцівки 

ротовані, м’язовий тонус значно зменшений. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Крововилив головного мозку 

B. Менінгіт 

C. Епілепсія 

D. Гостра гіпертонічна енцефалопатія  

E. Інфаркт мозку 

 

10.  Вагітна 25-ти років, вагітність 32 тижні. Доставлена в коматозному стані з запахом ацетону. 

В анамнезі цукровий діабет впродовж 8-ми років. Серцебиття плоду - 160/хв., пологової 

діяльності немає. Артеріальний тиск - 120/70 мм рт.ст., пульс - 72/хв. Який найбільш імовірний 

діагноз? 

A. Гіперглікемічна кома 

B. Екламтична кома 

C. Прееклампсія  

D. Сепсис 

E. Гіпоглікемічна кома 

 

11.  Хвора 54-х років хворіє на цукровий діабет впродовж 8-ми років. Стан погіршився після 

харчового отруєння, що впродовж кількох діб супроводжувалося діареєю та блюванням. Без 

свідомості, шкіра суха, язик обкладений білим нашаруванням, сухий. Запах ацетону відсутній. 

Дихання поверхневе, артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст. Глікемія - 44,5 ммоль/л. Який найбільш 

імовірний діагноз? 

A. Гіперосмолярна кома 

B. Гіпоглікемічна кома 

C. Кетоацидотична кома  

D. Молочнокисла кома 

E. Гостре порушення мозкового кровообігу 

 

12.  Під час вибуху, офіцер отримав удар твердим предметом по голові. Короткочасно втрачав 

свідомість. Відчуває помірну нудоту. У лобно-тім’яній області справа - обширний синець, садна. 



Загальмований, млявий. Скарги на сильний головний біль; пульс - 60/хв., напружений. Повторне 

блювання. Анізокорія, права зіниця ширше. Сухожильні рефлекси справа знижені. Який 

найбільш імовірний діагноз? 

A. ЗТМ. Наростаюча внутрішньочерепна гематома 

B. Відкрита черепно-мозкова травма 

C. Струс головного мозку 

D. Забій головного мозку II ступеня важкості 

E. Перелом кісток черепа. Субарахноїдальний крововилив зліва 

 

 

Тема 6. Невідкладна допомога при станах, що пов'язані з набряком 

головного мозку, гострим болем та психічними розладами. 

1. У хворої 19-ти років, яка страждає на шизофренію, без зовнішньої причини виник стан 

психомоторного збудження із великою кількістю слухових галюцинацій, агресивними 

тенденціями на адресу оточуючих. Який невідкладний стан виник у хворої? 

A. Галюцинаторне збудження 

B. Маніакальне збудження 

C. Кататонічне збудження  

D. Гебефренічне збудження  

E. Істеричне збудження 

 

2.  У хворої упродовж двох годин спостерігаються дуже часті великі судомні напади, між 

якими свідомість не відновлюється. На доторкання і больові подразники хвора не реагує, реакція 

зіниць на світло відсутня. Визначте психопатологічний стан: 

A. Епілептичний статус 

B. Гіперглікемічна кома 

C. Істеричний напад 

D. Алкогольне сп’яніння  

E. Гіпоглікемічна кома 

 

3.  Наркоман, який зловживає ”ширкою” не зміг ”дістати чергову дозу’.’ Скаржиться на болі 

в серці, сильні болі в суглобах рук і ніг - ”ломку” сухість в роті, ”кошмари” ”тремтіння всього 

тіла” Агресивний, злий, напружений. Настрій пригнічений - заявляє, що ”покінчить з собою’. 

Визначте психопатологічний синдром: 

A. Абстинентний 

B. Депресивний 

C. Психопатичний  

D. Дисфоричний  

E. Іпохондричний 

 

4.  Хворому 44-х років після падіння з висоти 3-х поверхового будинку надається перша 

лікарняна допомога лікарем швидкої медичної допомоги. Для попередження розвитку шоку 

проводиться знеболювання пацієнта. Яким доступом слід вводити знеболюючий препарат? 

A. Внутрішньовенно 

B. Внутрішньоартеріально 

C. Підшкірно 

D. Внутрішньом’язово  

E. Ендотрахеально 

 

5.  Хлопчик 5-ти років скаржиться на інтенсивний головний біль протягом декількох годин. 



Біль двосторонньої локалізації, не пульсуючий, не супроводжується нудотою, блюванням. 

Контакт з інфекційними хворими, травми заперечує. Температура тіла - 36,30С, останніми днями 

не підвищувалась. Менінгеальні знаки відсутні. Оберіть анальгетик для лікування цефалгії: 

A. Ібупрофен 

B. Ацетилсаліцилова кислота 

C. Німесулід  

D. Кетопрофен  

E. Мелоксікам 

 

6.  Пацієнту 65-ти років, який хворіє облітеруючим атеросклерозом судин нижніх кінцівок, 

виконали операцію - ампутації ноги на рівні н/3 стегна. В зв’язку з вираженим больовим 

синдромом в післяопераційному періоді хворому тричі вводився омнопон. Які ускладнення 

можуть виникнуть у хворого в зв’язку з використанням великих доз наркотичних анальгетиків? 

A. Зупинка дихання 

B. Зупинка серця 

C. Гостра печінкова недостатність  

D. Фібриляція шлуночків серця  

E. Гостра ниркова недостатність 

 

7.  Студентка 19-ти років, після зґвалтування доставлена в лікарню у стані мовного та рухового 

збудження, голосить, рве на собі одежу. Який препарат потрібно призначити в даному випадку? 

A. Розчин діазепаму 

B. Розчин димедролу 

C. Розчин магнію сульфату  

D. Розчин амітриптіліну 

E. Розчин пірацетаму 

 

 

Тема 7. Невідкладна допомога при гострих отруєннях та радіаційних 

ураженнях. Гостра печінкова та ниркова недостатність. 

1. 74-річна жінка надійшла до відділення невідкладної медичної допомоги з приводу втрати 

свідомості. У неї спостерігаються загальна слабкість, лихоманка, нудота, дизурія та часті 

сечовипускання. Протягом трьох днів вона споживала меншу кількість їжі, ніж звичайно. Живе 

сама. Приймає аспірин, лізиноприл, ібупрофен. Артеріальний тиск - 102/45 мм рт.ст., пульс - 

48/хв. Сухість слизових оболонок. Живіт дещо болючий, м’який, без здуття. Серце і легені - без 

патології. Результати лабораторних досліджень: Клінічний аналіз крові: гемоглобін -12,8 г/дл; 

лейкоцити - 13 • 109/л; нейтрофіли - 90% ; лімфоцити -10%. Біохімічний аналіз: натрій сироватки 

крові -148 мекв/л; калій сироватки крові - 7,1 ммоль/л; хлорид -112 ммоль/л; бікарбонат -12 

ммоль/л; азот сечовини крові - 78 мг/л; креатинін сироватки крові - 248 мкмоль/л; глюкоза 

сироватки крові - 8,1 ммоль/л; Аналіз сечі: питома вага – 1020; кров – сліди; естераза – 

позитивний; нітрити – позитивний; лейкоцити - 20-30 у полі зору; еритроцити -1-2 у полі зору. 

На ЕКГ спостерігається частота серцевих скорочень - 48/хв., з регулярним ритмом, широкі 

комплекси QRS хвиль Р немає. Який захід повинен бути наступним? 

A. Кальція глюконат внутрішньовенно 

B. Аміодарон внутрішньовенно 

C. Добутамін внутрішньовенно 

D. Натрія бікарбонат внутрішньовенно  

E. Трансвенозний пейсмекер 

 



2.  Постраждалий вилучений з палаючої будівлі з опіками ІІ-ІІІА ступеня 30% поверхні тіла. 

Рівень свідомості - кома І. Найбільш імовірною причиною коматозного стану є: 

A. Отруєння чадним газом 

B. Отруєння ціанідами 

C. Отруєння парами синильної кислоти  

D. Важкий опіковий шок 

E. Психоемоційний стрес 

 

3.  Хворий 50-ти років скаржиться на погіршення зору, головний біль, загальну слабість, 

відчуття нестачі повітря. Ці явища виникли через 1,5-2 години після роботи на городі з 

інсектицидними препаратами. Об’єктивно: ціаноз слизових, фібрилярні посмикування окремих 

м’язів обличчя. В легенях - жорстке дихання, незвучні сухі свистячі хрипи. Відмічається 

брадикардія, зниження артеріального тиску до 90/60 мм рт.ст. З метою антидотної терапії даному 

хворому рекомендується призначити: 

A. 0,1% розчину атропіну підшкірно 

B. 10% розчину етилового спирту на 5% розчині глюкози довенно 

C. 30% розчину етилового спирту всередину  

D. 5% розчину унітіолу дом’язово 

E. 3% розчину нітриту натрію довенно 

 

4.  Дитина 1-го року доставлена до лікарні з діагнозом: гостра ниркова недостатність, стадія 

олігоанурії. У хворого спостерігаються м’язова слабкість, аритмія, зміни на ЕКГ (розширення 

інтервалів РQ та QRS, високі, вузькі та симетричні зубці Т). Які біохімічні зміни викликають ці 

порушення? 

A. Гіперкаліємія 

B. Гіпокаліємія 

C. Гіперкальціємія  

D. Гіпокальціємія  

E. Ацидоз 

 

5.  Хворий 58-ми років, скаржиться на безсоння, неспокій, кровоточивість ясен, збільшення 

живота. Хворіє 10 років на цироз печінки. Об’єктивно: хворий збуджений, шкіра жовтушна, 

множинні петехії та судинні зірочки, ”печінковий” запах з рота. Рівень сечовини крові - 138 

мкмоль/л, загальний білок - 54 г/л, альбуміни - 22 г/л, холестерин - 2,3 ммоль/л, білірубін - 48,5 

мкмоль/л, протромб. індекс - 61%, фібриноген -1,7 г/л. Чим ускладнилося захворювання? 

A. Гепатоцелюлярною недостатністю 

B. Кровотечею з варикозно розширених вен стравоходу 

C. Портальною гіпертензією 

D. Гострою нирковою недостатністю  

E. Астено-невротичним синдромом 

 

6. У хлопчика 5-ти місяців, що хворіє впродовж тижня, за останню добу різко погіршився стан. 

Об’єктивно: загальмований, пастозність шкірних покривів рівномірно розповсюджена, набряки 

на обличчі та нижніх кінцівках, шкіра та видимі слизові оболонки сухі, велике тім’ячко запале, 

температура тіла - 37,50С, частота серцевих скорочень - 154/хв., тони серця глухі, живіт 

збільшений, добовий діурез - 45 мл. Найбільш імовірний діагноз: 

A. Гостра ниркова недостатність 

B. Гемолітико-уремічний синдром 

C. Гостра наднирникова недостатність  

D. Спадковий фосфат-діабет 

E. Хронічна ниркова недостатність 



 

7.  Під час бойових дій супротивником була застосована хімічна зброя. У постраждалих 

військових ейфорія або дисфорія, зорові та тактильні галюцинації, позитивні та негативні 

емоційні реакції. Уражені не виконують наказів, дивно поводяться. Виникла паніка. В потерпілих 

визначаються тахікардія та гіпертермія. Яка група бойових хімічних речовин була використана 

супротивником? 

A. Психотодислептичної дії 

B. Нервово-паралітичної дії 

C. Загальноотруйної дії  

D. Подразнюючої дії  

E. Пульмотоксичної дії 

 

8.  Постраждалий доставлений у МедР з вогнища застосування хімічної зброї в засобах 

захисту. Відомо, що протигаз надяг через кілька хвилин після початку хімічної атаки. Ввести 

антидот не зумів. При огляді встановлено, що уражений знаходиться у комі, періодично 

спостерігаються загальні клоніко-тонічні судоми, через скло видно вкрите потом обличчя, 

міофібриляції м’язів обличчя і закритих повік. Частота дихальних рухів - 34/хв., на відстані чути 

свистячі хрипи. У ході проведення часткової санітарної обробки спостерігався черговий напад 

судом, при якому сталася зупинка дихання. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Інгаляційне ураження ОР нервово- паралітичної дії важкого ступеня 

B.  Ураження ОР нервово-паралітичної дії, бронхоспастична форма 

C.  Ураження ОР задушливої дії 

D. Початковий період типової форми отруєння чадним газом 

E. Ураження ціанідами важкого ступеня 

 

9.  Постраждалий доставлений у МедР з вогнища через 8 годин після застосування хімічної 

зброї. Скаржиться на слабкість, головний біль, задишку при найменшому фізичному 

навантаженні. Зі слів постра- ждалого, відразу після вибуху з’явилася різь в очах, сльозотеча, 

почуття дертя за грудниною, дертя у носоковтці, кашель. Після надягання протигазу і виходу із 

зараженої зони стан покращився, зберігалися лише нежить і сльозотеча. Через 1,5-2 години 

самопочуття стало погіршуватися. При огляді збуджений, неспокійний. Шкірні покриви вологі, 

ціанотичні, кон’юнктива гіперемована. Зіниці до 6 мм у діаметрі, в’яло реагують на світло. Пульс 

- 62/хв., ритмічний, тони серця ослаблені, акцент ІІ тону над легеневою артерією. Артеріальний 

тиск - 100/85 мм рт.ст., частота дихальних рухів - 30/хв. Рухливість нижнього легеневого краю 2 

см, дихання жорстке, ослаблене в задньо-нижніх відділах, вислухуються вологі хрипи. Який 

найбільш імовірний діагноз? 

A. Початкові прояви токсичного набряку легень 

B. Інгаляційне ураження ОР нервово- паралітичної дії важкого ступеня 

C. Початковий період типової форми отруєння чадним газом 

D. Паралітична стадія ураження ціанідами важкого ступеня 

E. Інгаляційне отруєнням хлорованими вуглеводнями 

 

10.  Після використання ворогом хімічної зброї військовослужбовці відчули запах гіркого 

мигдалю, гіркоту в роті, запаморочення, головний біль, ядуху, серцебиття. Шкіра та слизові 

оболонки інтенсивно-рожевого кольору. У більшості уражених психомоторне збудження, 

судоми, втрата свідомості. Який антидот треба використати? 

A. Антиціан 

B. Афін 

C. Атропін  

D. Будаксим  

E. Тарен 



 

11.  Дівчинка 2-х місяців з ознаками гіпотрофії знаходилася на грудному вигодовуванні 

матір’ю, що страждала на полінаркоманію. Після припинення вживання опіатів терміном на 3 

місяці вона знову ввела собі звичну дозу внутрішньовенно. Після годування груддю дитина стала 

кволою, зблідла, дихання - 10-12/хв. За медичною допомогою мати не зверталась. Через 40 

хвилин у дитини виникло припинення кровообігу, яке призвело до біологічної смерті. Який тип 

дихальної недостатності спричинив смерть немовляти? 

A. Центральний 

B. Нервово-м’язовий 

C. Торакоабдомінальний  

D. Рестриктивний 

E. Констриктивний 

 

12.  У вагоні метро злочинцем було розпилено невідомий газ, після чого у потерпілих виникли 

сльозотеча, слинотеча, ринорея, пітливість, біль у животі, нудота, блювання, тенезми, м’язова 

слабкість, збудження, головний біль, атаксія, у декого - судоми. Який отруйний засіб 

застосовано? 

A. Фосфорорганічний 

B. Сльозогінний 

C. Фторацетатний  

D. Чадний 

E. Хлоровмісний 

 

13.  Рядовий доставлений у МедР через 2 години після отруєння. Свідомість відсутня. Зі слів 

товаришів по службі відомо, що з метою сп’яніння випив близько 100 мл рідини із запахом 

алкоголю. Майже відразу розвилася картина сп’яніння, потім з’явилися слабкість, нудота, 

кількаразова блювота. Скаржився на болі в животі, зниження гостроти зору, потім знепритомнів. 

При огляді - кома. Шкіра бліда, гучне дихання, запах алкоголю з рота. Пульс - 116/хв., ритмічний, 

артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., частота дихальних рухів - 26/хв., живіт м’який. Отруєння 

якою речовиною можна запідозрити? 

A. Метанол 

B. Фосфорорганічні 

C. Етанол 

D. Етиленгліколь  

E. Хлорорганічні 

 

14. 76-річний чоловік поступив в клініку з порушенням сечовипускання. Добовий діурез - 200 

мл. Артеріальний тиск - 180/90 мм рт.ст. Сечовина - 20 ммоль/л, креатинін - 360 мкмоль/л. 

Відносна щільність сечі - 1010, білок, кетонові тіла, еритроцити, лейкоциті не виявлені. На 

екскреторній урограмі - розширення ЧМС, множинні конкременти обох нирок. Який попередній 

діагноз? 

A. Обструктивна уропатія. Гостра затримка сечі 

B. Гострий гломерулонефрит 

C. Інтерстиційний нефрит 

D. Гострий тубулярний некроз  

E. Хронічна неспецифічна ниркова недостатність 

 

15.  Хворий 24-х років лікується в відділенні інтенсивної терапії з приводу синдрому 

тривалого стиснення, гострої ниркової недостатності. При лабораторному обстеженні: сечовина 

- 28,4 ммоль/л; креатинін - 820 мкмоль/л; К - 8,4 ммоль/л; гемоглобін - 76 г/л; гематокрит - 0,26 

л/л; еритроцити - 2, 4 • 1012/л. Яке ускладнення може безпосередньо загрожувати життю хворого? 

A. Гіперкаліємічна зупинка серця 



B. Анемія 

C. Респіраторний дистрес-синдром  

D. ДВЗ -синдром 

E. Гемічна гіпоксія 

 

16.  У жінки 35-ти років шляхом вживання забруднених харчових продуктів в організм 

потрапила значна кількість радіоактивного йоду-131. Які заходи необхідно провести в першу 

чергу? 

A. Якнайшвидше розпочати йодну профілактику 

B. Ретельно зібрати харчові продукти в закриту тару для подальшого аналізу 

C. Негайно провести евакуацію жінки  

D. Негайно промити шлунок 

E. Провести антибіотикотерапію для профілактики вторинної інфекції на фоні пригнічення 

імунітету 

 

17.  Після опромінення до госпіталю доставлений молодий чоловік 26-ти років. Показник 

індивідуального дозиметра 5 Гр. Скарги на різку загальну слабкість, біль голови, нудоту, 

повторне блювання. Об’єктивно: на шкірі обличчя еритема, пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 

90/60 мм рт.ст., блювання продовжується. В якому клінічному періоді гострої променевої 

хвороби знаходиться хворий? 

A. Період первинної реакції 

B. Період вторинної реакції 

C. Період розпалу 

D. Період виражених клінічних проявів  

E. Період запалення 

 

18.  У чоловіка 46-ти років, який тривалий час перебував у шахті, скарги на подразливий 

кашель, головний біль, нудоту, печіння в очах, світлобоязнь. Об’єктивно: шкіра ціанотична, 

склери гіперемовані. Діагностовано отруєння сірководнем. Які першочергові заходи слід 

провести у даному випадку? 

A. Інгаляція кисню 

B. Вдихання амілнітриту 

C. Промивання очей водою, закапування дикаїну 

D. Введення кордіаміну  

E. Введення антибіотиків 

 

19.  Загін солдат-миротворців у одній з африканських країн зазнав нападу з використанням 

хімічної зброї. Скарги на нудоту, слинотечу, пекучий гіркий присмак у роті, першіння горла, 

задишка. Об’єктивно: запах гіркого мигдалю з рота, шкіра рожевого забарвлення, у окремих 

бійців судоми. Засіб антидотної терапії в даному випадку: 

A. Амілнітрит 

B. Десферал 

C. Унітіол  

D. Пентацин  

E. Цистамін 

 

20.  У хворого з сальмонельозом розвинулась клініка преренальної ниркової недостатності. 

Що в лікуванні є найбільш важливим на першому етапі? 

A. Стабілізація гемодинаміки і об’єму циркулюючої крові 

B. Антибактеріальна терапія 

C. Серцево-судинні препарати  



D.  Фуросемід 

E. Корекція гіперкаліємії 

 

21.  У сержанта 30-ти років після вибуху авіабомби ліва гомілка була притиснута бетонною 

стіною до землі. Звільнення від стиснення гомілки через 3 години, доставлений у госпіталь. 

Шкіра гомілки блідо- ціанотична, холодна на дотик, набрякла. Тони серця приглушені, 

артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст., пульс слабого наповнення, 120/хв. У сечі: міоглобін, 

протеїнурія та циліндрурія, колір - бурий. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Синдром тривалого стиснення, ранній період 

B. Гострий гломерулонефрит 

C. Гостра печінкова недостатність  

D. Гострий венозний тромбоз 

E. Синдром тривалого стиснення, проміжний період 

 

22.  Дівчинка 15-ти років госпіталізована зі скаргами на блювання ”кавовою гущею” 

жовтушність шкіри, носові кровотечі, лихоманку. Об’єктивно: дихання уповільнене, шкіра 

іктерична, частота серцевих скорочень - 110/хв., артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст. В 

біохімічному аналізі крові: АлАТ- 2,2 мкмоль/год-л (132 Од/л); АсАТ- 3,0 мкмоль/год-л (180 Од/л); 

загальний білірубін -160 мкмоль/л, протромбіновий індекс - 30%, фібриноген -1,1 г/л. З анамнезу: 

дитина страждає на хворобу Вільсона-Коновалова. Яке ускладнення виникло у дитини? 

A. Гостра печінкова недостатність 

B. Гостра ниркова недостатність 

C. Гостра наднирникова недостатність  

D. Гемолітичний криз 

E. Інфекційно-токсичний шок 

 

 

Тема 8. Організація невідкладної допомоги при аваріях та катастрофах.  

1.  Травмований чоловік лежить на проїжджій частині дороги. Ліве стегно його деформоване в 

нижній третині, через зовнішню рану фонтанує кров. Де і який необхідно застосувати 

кровоспинний джгут? 

A. Артеріальний джгут безпосередньо над раною стегна 

B. Артеріальний джгут в середній третині стегна 

C. Артеріальний джгут в верхній третині стегна 

D. Венозний джгут безпосередньо над раною 

E. Венозний джгут на верхню третину гомілки 

 

2. У хворого протягом декількох годин спостерігаються часті судомні напади, впродовж яких 

він знаходиться в одному положенні, погляд спрямований в одну точку, свідомість весь час 

порушена. Яка тактика? 

A. Госпіталізація до реанімаційного відділення 

B. Госпіталізація до психіатричного відділення 

C. Госпіталізація до неврологічного відділення 

D. Призначення амбулаторного лікування  

E. Призначення консультації епілептолога 

 

3.  Дитина 10-ти років впала на катку. Скаржиться на болі у середній третині правого 

передпліччя у спокої і посилення при намаганні руху. Об’єктивно: кутова деформація 

передпліччя з кутом, відкритим до тилу. Який об’єм першої медичної допомоги? 

A. Фіксація імпровізованою шиною променево-зап’ясткового і ліктьового суглобів 

B. Відкрита репозиція, фіксація, транспортування 



C. Закрита репозиція, фіксація стрижневим апаратом 

D. Фіксація косинковою пов’язкою  

E. Фіксація гіпсовою пов’язкою, транспортування 

 

4. Дворічній дитині, у якої було підвищення температури до 390С, катаральні явища, батьки 

використовували для зниження температури аспірин. На 5-ту добу на фоні нормальної 

температури з’явилося блювання, дитина стала збудженою. При обстеженні печінка м’яка, 

помірно збільшена. Якою повинна бути тактика лікаря? 

A. Негайна госпіталізація 

B. Спостереження впродовж доби 

C. Призначення протиблювотних засобів  

D. Оральна регідратація 

E. Призначення заспокійливих засобів 

 

5.  Хворий 20-ти років впав з велосипеда. Під час огляду хворого виявлено припухлість, 

деформацію, патологічну рухомість, крепітацію кісткових уламків в середній третині правої 

ключиці. Хворий відчуває сильні болі по ходу правої руки, не може активно рухати пальцями 

правої кисті. Яку тактику слід використати лікарю в даному випадку? 

A. Терміново відправити хворого до травматологічного відділення 

B. Зробити спробу вправлення перелому 

C. Терміново направити в поліклініку за місцем проживання 

D. Викликати травматолога додому 

E. На місце перелому накласти пов’язку з гелем ”Олфен” 

 

6.  Чоловіка витягли з машини, яка перекинулась в результаті аварії. У постраждалого скарги 

на біль в поперековому відділі хребта. При огляді визначається відсутність рухів і чутливості в 

нижніх кінцівках. Як необхідно транспортувати хворого в лікувальну установу? 

A. В положенні лежачи на спині на жорстких ношах 

B. В положенні лежачи на боці 

C. На ношах з фіксацією шийного відділу хребта 

D. В положенні на спині, поза Волковича  

E. Лежачи на животі 

 

7.  Після падіння з опором на праве плече, постраждалий скаржиться на біль, обмеження рухів, 

деформацію в області плечового суглоба. Які заходи на даному етапі надання допомоги 

необхідно провести? 

A. Транспортна іммобілізація, знеболювання 

B. Накладення гіпсової пов’язки 

C. Блокада місця перелому 

D. Накладення шини Дітеріхса  

E. Накладення шини Крамера від пальців до плечового суглоба 

 

8.  Бригада швидкої медичної допомоги прибула на місце дорожньо-транспортної пригоди. 

Постраждалий 43-х років, притомний. Визначається патологічна рухливість в ділянці правого 

плеча, правої гомілки, лівого передпліччя. Живіт м’який, безболісний в усіх відділах. Грудна 

клітка резистентна, безболісна під час пальпації. Частота дихальних рухів - 22/хв., частота 

серцевих скорочень - 106/хв., артеріальний тиск - 150/95 мм рт.ст. При огляді кінцівок даних за 

відкриті переломи відсутні. Який обсяг невідкладної допомоги треба надати на місці пригоди? 

A. Анальгетики, транспортна іммобілізація, катетеризація вени та інфузійна терапія 

B. Накладання джгутів на уражені кінцівки, транспортна іммобілізація, конікокрикотомія 

C. Введення дихальних аналептиків, інфузійна терапія, анальгетики, транспортна іммобілізація 

D. Анальгетики, іммобілізація, катетеризація сечового міхура 



E. Аналгезія, інфузійна терапія, вазопресори 

 

9.  Хворий 48-ми років, стан важкий, виражена легенево-серцева недостатність. Пульс - 

110/хв., аритмічний, слабого наповнення. Артеріальний тиск -100/70 мм рт.ст. Тони серця 

приглушені. У легенях справа перкуторно коробковий звук, дихання не прослуховується, межі 

серця зміщені в протилежний бік. Який об’єм допомоги при тотальному клапанному пневмотора-

ксі на догоспітальному етапі? 

A. Перевести пневмоторакс у відкритий, госпіталізувати 

B. Увести кордіамін, госпіталізувати 

C. Туго бинтувати грудну клітку, госпіталізувати 

D. Госпіталізувати до спеціалізованої лікарні 

E. Пункція плевральної порожнини 

 

10.  Хворий 72-х років збитий машиною при дорожньо-транспортній пригоді. Іти не може. 

Скаржиться на сильний біль у ділянці правої половини таза. Об’єктивно: блідий; гематома, 

набряк правої половини таза, сильний біль при натискуванні на крила клубових кісток. 

Встановлено діагноз: перелом кісток таза. Яку транспортну іммобілізацію слід застосувати? 

A.  Жорсткі носилки в положенні хворого на спині з одним великим валиком під зігнуті коліна 

B. М ’які носилки в положенні хворого на спині з випрямленими ногами 

C. М ’які носилки в положенні хворого на спині з великим окремим валиком під кожне зігнуте 

коліно 

D. Шину Дітеріхса в положенні хворого на спині 

E. Шину Крамера в положенні хворого на спині 

 

11.  Під час ведення бою солдат, який вів бій попереду, впав. При огляді боєць без свідомості, 

відмічається кровотеча з правого плеча, важке дихання. Які заходи взаємодопомоги необхідно 

провести пораненому в умовах обстрілу? 

A. Накласти кровоспинний джгут 

B. Виконати серцево-легеневу реанімацію 

C. Повернути бійця в безпечне відновлююче положення тіла 

D. Виконати декомпресію грудної клітини  

E. Ввести пораненому медикаменти з польової аптечки 

 

12.  Хворого 37-ми років було поранено колючим предметом в плече. Об’єктивно: на медіальній 

поверхні у верхній третині правого плеча є глибока різана рана з пульсуючою струйною 

кровотечею. Пульсація на а. radialis відсутня. Визначте обсяг надання першої медичної 

допомоги: 

A. Накладання джгута проксимальніше рівня кровотечі 

B. Накладання стискаючої пов’язки 

C. Накладання джгута дистальніше рівня кровотечі 

D. Холод на місце кровотечі  

E. Введення гемостатичних препаратів 

 

13.  Постраждалого 36-ти років переведено до хірургічного відділення військового госпіталю 

через 4 доби лікування в районній лікарні. Діагноз: осколкове сліпе множинне поранення лівої 

кінцівки. У пацієнта підвищилась температура тіла, рана почервоніла, набрякла. Який вид 

хірургічної допомоги слід надати потерпілому? 

A. Вторинна хірургічна обробка рани 

B. Рання первинна хірургічна обробка рани 

C. Відстрочена первинна хірургічна обробка рани 

D. Пізня первинна хірургічна обробка рани  

E. Ампутація кінцівки 



 

14.  До медичної роти доставлено пораненого з вогнепальним переломом правого стегна та 

значною артеріальною кровотечею. Загальний стан тяжкий. Свідомість відсутня. Пульс - 150/хв., 

ниткоподібний. Систолічний артеріальний тиск - 70 мм рт.ст. Які заходи першої лікарської допо-

моги слід провести в першу чергу? 

A. Переливання крові, кровозамінників при тяжкому шоці та значній крововтраті 

B. Покращання транспортної іммобілізації за допомогою табельних і підручних засобів 

C. Ампутація при відриві, розчавлені та ішемічному некрозі кінцівки 

D. Уведення знеболюючих засобів за допомогою шприц-тюбика 

E. Призначення симптоматичних медикаментозних засобів 

 

15.  У хворого 45-ти років, постраждалого під час дорожньо-транспортної пригоди, лікар 

швидкої медичної допомоги діагностував відкритий перелом кісток правої гомілки з 

розчавлюванням м’яких тканин і кровотечею. Які дії лікаря в плані надання першої медичної 

допомоги? 

A. Накласти джгут, асептичну пов’язку, іммобілізувати кінцівку 

B. Накласти джгут, виконати ПХО рани 

C. Іммобілізувати кінцівку, обробити рану, зіставити кісткові уламки 

D. Іммобілізувати кінцівку, виконати репозицію 

E. Виконати ПХО рани, накласти апарат зовнішньої фіксації 

 

16.  До Вас звернулись батьки з дитиною 8-ми років, покусаною вуличним собакою, який після 

нападу зник. Рани розташовані у ділянці передпліччя та кисті. Оберіть оптимальний комплекс 

лікувальних заходів? 

A. Промити рану мильним розчином, обробити шкіру антисептиком, призначити антибіотики 

та якнайшвидше провести антирабічне щеплення 

B. Промити рану мильним розчином, обробити шкіру антисептиком 

C. Призначити антибіотики та якнайшвидше провести антирабічне щеплення 

D. Якнайшвидше провести антирабічне щеплення 

E. Промити рану мильним розчином, обробити шкіру антисептиком, та якнайшвидше 

провести антирабічне щеплення 

 

17.  При обстеженні військовослужбовця у мобільному госпіталі має місце закрита травма 

грудної клітки зліва. Шкіра бліда, пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 110/65 мм рт.ст. Дихання 

поверхневе, частота дихальних рухів - 24/хв. Болючість та крепітація кісткових уламків в 

проекції VII- X ребер зліва по середньо-пахвовій лінії. Перкуторно зліва в нижніх відділах відзна-

чається тупий звук, дихання не прослуховується. Діагноз і тактика: 

A. Закритий перелом VП-Х ребер зліва, ускладнений гемотораксом. Лікувально- діагностична 

пункція плевральної порожнини 

B. Закритий перелом І-ІV ребер зліва ускладнений гемотораксом. Термінова операція 

C. Закритий перелом VІІ-Х ребер зліва, ускладнений гемотораксом. Гемотрансфузія  

D. Закритий перелом VІІ-Х ребер зліва, ускладнений пневмотораксом. Дренування плевральної 

порожнини 

E. Закритий перелом І-ІV ребер зліва, ускладнений пневмотораксом. Дренування 

плевральної порожнини 

 

18.  У військовослужбовця в зоні бойових дій має місце вивих великого пальця лівої руки. До 

якої сортувальної категорії з її візуальним позначенням буде віднесений потерпілий? 

A. ІІІ (зелений колір) 

B. І (червоний колір) 

C. ІІ (жовтий колір) 

D. ІV (темно-фіолетовий колір) 



E. V  (синій колір) 

 

19.  Хворий 39-ти років викликав швидку медичну допомогу на 2-й день хвороби. Хворий 

скаржився на озноб, підвищення температури тіла до 400С, міалгію, головний біль, біль у правій 

пахвинній ділянці, спрагу. Три дні назад повернувся з Азії. Об’єктивно: стан важкий, 

температура тіла - 400С, артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст., пульс - 134/хв. У свідомості, але на 

запитання відповідає мляво. Обличчя гіперемоване. Тони серця ослаблені, перкуторно - 

розширення меж серця. Печінка, селезінка не збільшені. У пахвинній ділянці справа виявлено 

вузол діаметром до 5 см, різко болючий під час пальпації, без чітких меж, шкіра над ним 

гіперемована з ціанотичним відтінком, гаряча на дотик. Яка тактика лікаря швидкої допомоги? 

A. Госпіталізація в інфекційне відділення 

B. Госпіталізація в хірургічне відділення 

C. Амбулаторне лікування під наглядом сімейного лікаря 

D. Госпіталізація в терапевтичне відділення  

E. Госпіталізація в кардіологічне відділення 

 

20.  Хворий 70-ти років отримав травму на вулиці. Відчув різкий біль в проксимальному відділі 

лівого плеча. Вкажіть оптимальний метод транспортної іммобілізації: 

A. Іммобілізація плеча драбинчатою шиною 

B. Іммобілізація плеча шиною Дітеріхса 

C. Еластична пов’язка 

D. Фіксація руки до тулуба  

E. Вкласти хворого на ноші 

 

21.  Поранений з травматичною ампутацією правої верхньої кінцівки доставлений з поля бою в 

мобільний госпіталь у стані шоку. Артеріальний тиск - 50/0 мм рт.ст. На травмованій кінцівці - 

турнікет. Які першочергові заходи мають бути здійснені на цьому етапі? 

A. Швидке відновлення об’єму циркулюючої крові (ОЦК), адекватне знеболювання 

B. Внутрішньовенно ввести 1 мл адреналіну. Повторювати кожні 5 хвилин для підтримки 

адекватного артеріального тиску 

C. Розпочати внутрішньовенну інфузію мезатону і норадреналіну 

D. Послабити турнікет. Якщо відновилась кровотеча, то ввести гемостатичні препарати і 

розпочати інфузію кристалоїдів  

E. Розпочати краплинну інфузію 0,9% розчину натрію хлориду у межах подвоєної добової 

потреби в рідині 

 

22.  Рядовий отримав поранення осколком снаряда в ділянку лівого підребер’я. На полі бою, 

в порядку взаємодопомоги, була накладена пов’язка індивідуальним пакетом. Доставлений на 

медичний пункт батальйону. Скаржиться на запаморочення, слабкість, спрагу, біль у животі. 

Загальний стан тяжкий, пульс - 120/хв. Живіт м’який, болючий під час пальпації. Пов’язка добре 

фіксована, але трохи просякнута кров’ю. Яким видом транспорту, та в яку чергу потрібно 

евакуювати потерпілого до медичної роти? 

A. Санітарним автотранспортом, в 1-шу чергу 

B. Транспортом загального призначення, в 1-шу чергу 

C. Санітарним автотранспортом, в 2-гу чергу 

D. Транспортом загального призначення, в 1- гу чергу 

E. Санітарним автотранспортом, в 3-тю чергу 

 

23.  До терапевтичного відділення надійшов чоловік 29-ти років зі скаргами на задуху, 

кашель, відчуття подряпування в горлі. Об’єктивно: екскурсія грудної клітки обмежена, 

перкуторний звук над легенями має коробковий відтінок. Відомо, що хворий перебував в 

радіусі дії фосгену. Який захід профілактики отруєння фосгеном є найбільш ефективним? 



A. Одягання протигазу 

B. Прийом антибіотиків 

C. Введення атропіну  

D. Оксигенотерапія 

E. Проведення форсованого діурезу 

 

24.  В медичну роту бригади надійшов поранений в тяжкому стані. Скарги на болі у животі, 

нудоту, сухість в роті. Об’єктивно: пульс - 130/хв., артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст., Sаt02 - 

92%. Язик сухий, обкладений білим нальотом, живіт не бере участі у акті дихання, під час 

пальпації напружений, болісний у всіх відділах, перистальтика поодинокими хвилями. 

Притуплення у пологих місцях черевної порожнини. Попередній діагноз: внутрішньочеревна 

кровотеча. В який підрозділ госпіталізувати постраждалого? 

A. Операційна 

B. Відділення реанімації та інтенсивної терапії 

C. Відділення спецобробки  

D. Ізолятор 

E. Госпітальне відділення 

 

 

Тема 9. Особливо небезпечні інфекції. 

1. 25-річний чоловік надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на 

сильну лихоманку, остуду, міальгію та висип на шкірі, які виникли в той самий день, коли 

пацієнта було госпіталізовано. У нього також спостерігалися нудота та три випадки діареї з 

великою кількістю водянистих випорожнень, наразі пацієнт відчуває запаморочення. Два дні 

тому він переніс операцію з корекції неправильно сформованої носової перегородки; інших 

захворювань в анамнезі немає. Останнім часом пацієнт не подорожував та не контактував з 

хворими. Наркотики не вживає. Температура тіла - 39,40С, артеріальний тиск - 85/50 мм рт.ст., 

пульс - 116/хв. Насичення гемоглобіну киснем - 98% при диханні кімнатним повітрям. Перебуває 

у летаргічному стані, але осередків слабкості та напруженості шиї не спостерігається. 

Об’єктивно: чисті легеневі поля та тахікардія з нормальними першим та другим тонами серця. 

Живіт м’який та безболісний. Тампонада носа в обох ніздрях. Обстеження шкіри виявляє 

розлитий, червоний, плямистий висип, який поширюється на долоні та підошви. Результати 

лабораторних досліджень: Клінічний аналіз крові: тромбоцити -105 • 109/л, лейкоцити - 13 • 109/л, 

нейтрофіли - 90%, паличкоядерні - 5%. Біохімічний аналіз сироватки крові: азот сечовини крові 

- 6,32 мкмоль/л, креатинін -168 мкмоль/л. Дослідження функції печінки: аспартат-

амінотрансфераза - 87 Од/л, аланін-амінотрансфераза - 99 Од/л. Надіслано культури крові. Що 

найімовірніше призвело до таких симптомів? 

A. Вироблення екзотоксину бактеріями 

B. Розростання та поширення бактерій 

C. Клітинно-опосередкована алергічна реакція 

D. Реакція гіперчутливості негайного типу  

E. Масивний лізис бактерій та циркуляція ендотоксину 

 

2. Мати привела до відділення невідкладної медичної допомоги 5-річного хлопчика зі скаргами 

на дещо підвищену температуру та кашель, що тривають вже 3 дні. Протягом останнього тижня 

її син був менш активним, у нього одразу виникала задишка, щойно він починав ходити чи бігати. 

Дитина має ВІЛ та проходить антиретровірусну терапію. 4 місяці тому кількість лімфоцитів СD4 

становила 300 клітин на мм3. Фізикальне обстеження: температура тіла - 38,30С, пульс - 120/хв., 

частота дихання - 28/хв. Насичення гемоглобіну киснем - 94% при 2-х літрах кисню. Обстеження 

легенів виявило двосторонні розсіяні хрипи та свист. На оглядовій рентгенограмі органів грудної 

клітки з обох боків помітні дифузні тіні, що нагадують матове скло. Що є найдоцільнішим 



підходом до лікування даного пацієнта? 

A. Триметоприм-сульфаметоксазол внутрішньовенно 

B. Триметрексат внутрішньовенно 

C. Пентамідин внутрішньовенно  

D. Пентамідин в аерозолі 

E. Атовакуон перорально 

 

3. Хворий 25-ти років, 1-й день хвороби: температура тіла - 39,50С, різкий головний біль, 

нудота, блювання, менінгеальний синдром, на кінцівках геморагічний висип, частота серцевих 

скорочень - 120/хв., артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст. Який діагноз найбільш ймовірний? 

A. Менінгококова хвороба 

B. Субарахноїдальний крововилив 

C. Легіонельоз 

D. Туберкульозний менінгіт  

E. Стафілококовий сепсис 

 

4. Хворий 6-ти років скаржиться на загальне нездужання, слабкість, біль у горлі. Не щеплений 

проти дифтерії. Загальний стан важкий: шкіра бліда, адинамічний, температура тіла - 38,60С, 

пульс - 118/хв. Набряклі мигдалики, язичок, м’яке піднебіння. Мигдалики вкриті сірою плівкою, 

яка розповсюджується на дужки, язичок. При знятті плівки поверхня кровить. Який найбільш 

імовірний діагноз? 

A. Дифтерія мигдаликів, розповсюджена форма 

B. Заглотковий абсцес 

C. Гострий фарингіт 

D. Паратонзилярний абсцес 

E. Плівчаста агніна Симановського – Венсана 

 

5. До хірурга звернувся чоловік 40-ка років, працівник молочної ферми. Скаржиться на 

наявність зони запалення на правому передпліччі. Об’єктивно: на тильній поверхні передпліччя 

визначається темна папула, навколо якої виражений набряк, пальпація безболісна. Який діагноз 

найбільш імовірний? 

A. Шкірна форма сибірки 

B. Бешиха 

C. Абсцес передпліччя 

D. Карбункул передпліччя  

E. Абсцедуючий фурункул передпліччя 

 

6. У дитини 14-ти років, що протягом декількох днів скаржилась на світлобоязнь, кашель, 

осиплість голосу, нежить та страждала від значної лихоманки, раптово з’явилась рожева 

макуло-папульозна висипка на шкірі обличчя (лоб, шкіра за вухами), шиї. На слизовій щік, на 

рівні других молярів червона енантема з білими крапками у центрі. Загальний стан залишається 

важким. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Кір 

B. Скарлатина 

C. Інфекційний мононуклеоз  

D. Синдром Джанотті-Крості  

E. Ентеровірусна екзантема 

 

7. До інфекційної лікарні лікарем сільської амбулаторії направлений хворий 17- ти років, який 

три дні тому був укушений коровою за кисть руки. При огляді на місці укусу визначається 

пухирець з кратероподібним поглибленням. Навколо пустули - круглий вінчик з пухирців із 



серозно- кров’янистим вмістом та регіональний лімфаденіт. Що необхідно зробити для 

уточнення діагнозу? 

A. Бактеріологічне дослідження вмісту рани 

B. Загальний аналіз крові 

C. Рентгенолологічне дослідження кисті  

D. Мікроскопія виділень з рани 

E. Бактеріологічне дослідження крові хворого 

 

8.  Хворий 42-х років захворів гостро: підвищення температури тіла до 390С, головний та 

м’язовий біль. На 5-й день захворювання: обличчя гіперемоване, ”кролячі очі” на бічних 

поверхнях грудної клітки рясний поліморфний розеольозно-петехіальний висип. Тони серця 

глухі, пульс - 120/хв., артеріальний тиск - 1І0/70 мм рт.ст. Язик сухий, обкладений білим 

нальотом з відбитками зубів. Гепатоспленомегалія. Який найбільш імовірній діагноз? 

A. Висипний тиф 

B. Черевний тиф 

C. Менінгококцемія  

D. Лептоспіроз 

E. Грип 

 

9. Дівчинка 1,5 року, захворіла гостро. Нудота, блювання, через 4 години з’явилися рідкі 

водянисті випорожнення білуватого кольору без патологічних домішок, до 8 разів на добу. 

Незначна гіперемія піднебінних дужок, гіпертрофія фолікулів задньої стінки глотки. Дефіцит 

маси тіла - 4%. Встановіть попередній діагноз: 

A. Гостра кишкова інфекція 

B. Функціональне порушення травлення 

C. Сальмонельоз 

D. Гострий апендицит  

E. Холера 

 

10. Хворий 28-ми років, з Анголи, госпіталізований в лікарню із скаргами на сильний кашель 

та задуху, проноси, кровохаркання. Протягом року відмічав переміжну гарячку, значну 

пітливість з профузними нічними потами, різку загальну слабкість. Місяць тому появився 

тривалий пронос, у калі є домішки слизу і крові. Об’єктивно: стан тяжкий, температура тіла - 

40оС, кахексія. На лівому оці виявлена пухлина на рогівці. Шкіра та слизові оболонки бліді. Який 

діагноз найбільш імовірний у цьому випадку? 

A. СНІД, генералізована форма 

B. Криптоспоридіоз 

C. ВІЛ-інфекція  

D. Пре-СНІД  

E. Сепсис 

 

11. У дитини 2-х років, госпіталізованої до інфекційного відділення з гострим ентероколітом, 

розвинулося збудження, неспокій, частота серцевих скорочень - 120/хв., частота дихання - 34/хв., 

посилились загальна слабкість, артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст., діурез знизився до 15 мл/год. 

Чим ускладнився перебіг захворювання? 

A. Інфекційно-токсичний шок 

B. Гостра ниркова недостатність 

C. Гостра наднирникова недостатність  

D. Нейротоксикоз 

E. Кардіогенний шок 

 



12.  У хворого через тиждень після осколкового поранення гомілки, з’явилися скарги на 

сіпаючі болі в рані, біль в горлі, труднощі при відкриванні рота, погіршення зору. Підвищилася 

температура тіла до 38°С. Про яке ускладнення необхідно подумати? 

A. Правець 

B. Нагноєння рани 

C. Ангіна  

D. Сепсис  

E. Дифтерія 

 

 

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

захворюваннями шкіри, анафілаксією та недостатністю ендокринних органів. 

1. До відділення невідкладної медичної допомоги надійшов 41-річний чоловік, якого дві 

години тому вжалила в руку оса. Він скаржиться на генералізоване свербіння та помірну 

болючість ураженого місця. Температура тіла - 36,7°С, артеріальний тиск - 122/81 мм рт.ст., 

пульс - 96/хв., частота дихання - 14/хв. Пульсова оксиметрія - 96% при диханні кімнатним 

повітрям. Об’єктивно: уражена ділянка 2х2 см на правій руці - набрякла, виступає над шкірою, 

тепла, дещо болюча. На тулубі та кінцівках спостерігаються численні пухирі. Ані набряку язика, 

ані стридору немає. На аускультації легень: свистячі звуки з обох боків. Тони серця та решта 

даних обстеження - в нормі. Що буде найдоцільнішим наступним кроком у веденні цього 

пацієнта? 

A. Адреналін внутрішньом’язово 

B. Інгаляція альбутеролу 

C. Дифенгідрамін внутрішньовенно 

D. Метилпреднізолон внутрішньовенно  

E. Гідроксизин перорально 

 

2. 17-річного юнака доставили до відділення невідкладної медичної допомоги з генералізованим 

висипом, що з’явився один день тому. Протягом останнього тижня пацієнт мав невисоку 

температуру та був надзвичайно виснаженим. Батько пацієнта нещодавно переніс респіраторне 

захворювання, й у нього залишилися антибіотик, декілька таблеток якого він дав синові, щоб 

полегшити симптоми. Висип з’явився через день після того, як пацієнт прийняв антибіотик. 

Значних захворювань в анамнезі немає, інших ліків пацієнт не приймає. Не палить та не вживає 

алкоголь чи наркотики. Живе статевим життям з однією дівчиною, для захисту використовує 

презервативи. Температура тіла - 37,80С, артеріальний тиск - 110/75 мм рт.ст., пульс - 88/хв., 

частота дихання - 16/хв. Об’єктивно: безболісний еритематозний плямисто- пухирчастий висип 

на тулубі, грудях, животі та кінцівках. Мигдалики набряклі, вкриті ексудатом. Задньошийні 

лімфовузли збільшені та болючі. Під час пальпації помітна невелика спленомегалія. Який підхід 

до терапії буде найкращим у даному випадку? 

A. Припинити прийом антибіотику та спостерігати 

B. Припинити прийом антибіотику та призначити ацикловір 

C. Припинити прийом антибіотику та призначити кортикостероїди 

D. Заспокоїти пацієнта та продовжити лікування антибіотиком  

E. Призначити інший антибіотик 

 

3.  Дівчинка 10-ти місяців з лімфатико- гіпопластичною аномалією конституції го-

спіталізована у клініку з приводу гострої двобічної вогнищевої пневмонії. Стан дитини раптово 

погіршився: з’явилася різка слабкість, млявість, загальмованість. Об’єктивно: ”мармуровий” 

малюнок шкірних покривів, гіпергідроз, м’язова гіпотонія, пульс слабкого наповнення, 



тахікардія, зниження артеріального тиску. Олігурія. Який невідкладний стан розвинувся у хво-

рої'? 

A. Гостра надниркова недостатність 

B. Гостра ниркова недостатність 

C. Гіпоглікемічна кома  

D. Кетоацидотична кома 

E. Гостра дихальна недостатність 

 

4.  Хвора 30-ти років доставлена до лікарні машиною швидкої допомоги без свідомості. Зі 

слів рідних відомо, що більш ніж 5 років страждає на гіпотиреоз, лікувалася L-тироксином, але 

останні 2 місяці ліків не приймала. Об’єктивно: обличчя одутле, шкіра суха, бліда, температура 

тіла знижена до 34,50С, дихання рідке, тони серця глухі, частота серцевих скорочень - 40/хв., 

гіпотонія, анурія, позитивний симптом Бабінського. Який діагноз найбільш імовірний? 

A. Гіпотиреоїдна кома 

B. Гіперосмолярна кома 

C. Гіперлактацидемічна кома  

D. Гіпертиреоїдна кома 

E. Гіпоглікемічна кома 

 

5.  Хвора 28-ми років доставлена до лікарні в непритомному стані. Зі слів супроводжуючих, 

у хворої в анамнезі двобічна адреналектомія з приводу хвороби Іценко-Кушинга. Об’єктивно: 

ціаноз слизових, гіперпігментація, клонічні судоми, загальмованість, артеріальний тиск - 80/60 

мм рт.ст., температура тіла - 34,50С, тони серця глухі, при пальпації живота напруження пере-

дньої черевної стінки. Які невідкладні засоби лікарської допомоги слід використати 

першочергово? 

A. Введення гідрокортизону сукцинату 

B. Введення інсуліну 

C. Внутрішньовенне введення електролітів  

D. Введення 40% розчину глюкози 

E. Призначення панангіну 

 

6.  Хворий 33-х років звернувся до лікаря зі скаргами на біль у попереку. В анамнезі: 

сечокам’яна хвороба. При проведенні екскреторної урографії розвинувся анафілактичний шок. 

Об’єктивно: шкіра бліда, пульс - 55/хв., артеріальний тиск - 100/50 мм рт.ст. Перші дії лікаря: 

A. Введення адреналіну 

B. Введення глюкокортикоїдів 

C. Введення сорбентів 

D. Припинити дослідження  

E. Лікування в сімейній амбулаторії 

 

7.  У хворої 42-х років раптово виникли судоми в пальцях кистей, зведення міжреберних 

м’язів, головний біль. В анамнезі: видалення великого вузла щитоподібної залози. Який 

лікарський засіб треба ввести в першу чергу? 

A. 10% розчин кальцію хлориду 10-20 мг внутрішньовенно повільно 

B. 10% розчин кальцію хлориду 10-20 мг внутрішньовенно болюсно 

C. Папаверину гідрохлориду 2% - 4,0 внутрішньовенно 

D. 30 мг 3% розчину хлориду калія в 500 мг ізотонічного розчину хлориду натрію  

E. Внутрішньовенно 10% розчин хлориду натрію 

 

8. У хворого 20-ти років після вакцинації виникли були серозно-геморагічного та гнійного 

змісту, тривала лихоманка, відторгнення нігтів, головний біль, тахікардія, низький вольтаж 

зубців на ЕКГ. Симптом Нікольського позитивний. Який найбільш імовірний діагноз? 



A. Синдром Стівенса-Джонсона (токсичний епідермальний некроліз) 

B. Пемфігойд 

C. Гостра кропивниця  

D. Алергічний дерматит  

E. Сироваткова хвороба 

 

9. 72-річна хвора на цукровий діабет 2-го типу скаржиться на значну слабкість, головний 

біль, тривожність, дискомфорт у серцевій ділянці, порушення зору, які виникли після 

самостійного збільшення добової дози манінілу до 20 мг. Об’єктивно: порушення концентрації 

уваги, шкіра бліда, підвищеної вологості, тремор кінцівок. Аускультативно: тони серця 

приглушені, серцева діяльність ритмічна. Частота серцевих скорочень дорівнює пульсу і стано-

вить 92/хв. Глікемія - 2,8 ммоль/л. ЕКГ - без динаміки. Ваші першочергові призначення: 

A. Прийом простих харчових вуглеводів 

B. Введення інсуліну короткої дії 

C. Призначення антиангінальних медикаментів 

D. Введення 400 мл фізіологічного розчину натрію хлориду 

E. Введення інсуліну подовженої дії 

 

10.  У хворої 52-х років з наявним трансфузіологічним анамнезом одразу після початку 

внутрішньовенного введення свіжозамороженої плазми виникли непродуктивний кашель, 

бронхоспазм, задуха, нудота, болі у животі, гіпотонія, після чого наступила втрата свідомості. 

Які найбільш правильні лікувальні заходи? 

A. Негайна зупинка інфузії, в/в введення адреналіну, преднізолону, еуфіліну, інгаляція кисню 

B. Джгут вище місця введення, обколювання розчином адреналіну, гідрокортизон в/в 

C. В/в введення еуфіліну, гідрокортизону, інфузійна терапія, інгаляція кисню 

D. Негайна зупинка інфузії, інтубація трахеї, штучна вентиляція легень (ШВЛ) 

E. Продовження інфузії, введення адрено- стимуляторів, глюкокортикостероїдів 

 

11.  У хворого 45-ти років, на 1 добу після субтотальної резекції щитоподібної залози з приводу 

дифузного токсичного зоба виникло психомоторне збудження, профузна пітливість, тремор рук, 

гіперемія обличчя, гіпертермія - 40оС, частота серцевих скорочень - 140/хв., артеріальний тиск - 

90/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у даного пацієнта? 

A. Тиреотоксичний криз тяжкого ступеня 

B. Гострий гіпопаратиреоз 

C. Гіпотиреоз 

D. Гострий інфаркт міокарда  

E. Пневмоторакс 

 

12.  Підлітку 16-ти років з приводу загострення хронічного риносинуситу було призначено 

хлорофіліпт. Через 5 годин після першого прийому препарату пацієнт помітив сверблячі червоні 

плями на шкірі бокових поверхонь шиї. Із анамнезу відомо, що рік тому у пацієнта були такі ж 

висипання з тією ж самою локалізацією, і вони також були пов’язані з прийомом хлорофіліпту. 

Які препарати слід призначити хворому? 

A. Глюкокортикостероїди 

B. Антибіотики 

C. Саліцилати  

D. Антипіретики 

E. Імуномодулятори 

 

 

 



 

 


