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ІНСТРУКЦІЯ
Кожне з пронумерованих запитань або незавершених тверджень

у цьому розділі супроводжується відповідями або завершенням
твердження. Оберіть ОДНУ відповідь (завершене твердження), яка є
НАЙКРАЩОЮ у даному випадку та замалюйте у бланку відповідей
коло, яке містить відповідну латинську літеру.
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1. Який рiвень нормального вмiсту
кальцiю у сироватцi кровi потрiбен для
правильного розвитку кiсток?

A. 2,25-2,5 ммоль/л
B. 1-1,5 ммоль/л
C. 1,75-2,0 ммоль/л
D. 2,5-2,75 ммоль/л
E. 2,75-3,0 ммоль/л

2. Фельдшера ШМД викликали вночi до
чоловiка, в якого раптово з’явилась яду-
ха з утрудненим вдихом, кашель iз видi-
ленням рожевого пiнистого харкотиння.
Пацiєнт у положеннi ортопное. Дихання
шумне. Ps- 100/хв., ритмiчний, слабкого
наповнення. Над легенями - вологi дрi-
бнопухирчастi хрипи. Виберiть препарат,
який необхiдно застосувати?

A. Лазикс
B.Панангiн
C. Метопролол
D. Ессенцiале
E. Фероплект

3. В лiкарню звернувся хворий зi скарга-
ми на бiль в дiлянцi промежини та вiдхi-
дного каналу, лихоманку. Бiль посилює-
ться при рухах та дефекацiї. Об’єктивно:
справа на 3 см вiд ануса овальної фор-
ми червоне випинання, рiзко болiсне, з
розм’якшенням в центрi. Який iз лiку-
вальних заходiв є найбiльш ефективним
в даному випадку?

A. Розтин та дренування гнояка
B.Масивна антибактерiальна терапiя
C. Дезитоксикацiйна терапiя
D. УВЧ
E. Компреси з розчином димексиду та
iнших медпрепаратiв

4. До фельдшера ФАПу звернувся хво-
рий 30-ти рокiв. Пiсля вживання вели-
кої кiлькостi цитрусових у хворого ви-
ник щiльний набряк на обличчi, губах,
без свербiння, головний бiль, ”гавкаю-
чий” кашель. Об’єктивно: Ps- 76/хв., АТ-
120/70 мм рт.ст. Для якого захворювання
характернi вказанi симптоми?

A.Набряк Квiнке
B. Сироваткова хвороба
C. Анафiлактичний шок
D. Кропив’янка
E. Медикаментозний дерматит

5. Фельдшер прибув на виклик до дити-
ни 6-ти рокiв, хворої на бронхiт. Раптово
вночi погiршився стан дитини, з’явила-
ся задишка з довгим свистячим видихом.
При оглядi: шкiра блiда з цiанотичним
вiдтiнком, напруження шийних м’язiв,
переляк в очах, грудна клiтка бочкопо-
дiбна. Для якого стану характернi такi

симптоми?

A.Астматичний
B. Коматозний
C. Судомний
D. Гiпертермiчний
E. Ларингоспазм

6. Фельдшер прибув до дитини 12-ти ро-
кiв, у якої пiсля iн’єкцiї iнсулiну почалися
судоми. Об’єктивно: дитина непритомна,
шкiра блiда, волога, спостерiгається ри-
гiднiсть м’язiв. Пiдберiть препарат для
надання допомоги:

A. Сибазон
B. Iнсулiн
C. Еуфiлiн
D. Кофеїн
E. Ефедрин

7. Фельдшер ШМД прибув до пацiєнта
35-ти рокiв. Пацiєнт непритомний. Шкi-
ра - жовтянична. Печiнка на 2 см випи-
нається з-пiд краю реберної дуги. Вiд па-
цiєнта чути специфiчний солодкуватий
печiнковий запах. Оберiть медикаменти
для надання невiдкладної допомоги:

A. Глюкоза, ессенцiале
B.Амiнокапронова кислота, баралгiн
C. Кальцiю хлорид, вiкасол
D.Анальгiн, димедрол
E.Папаверин, баралгiн

8. У хворого вiдкритий перелом плеча,
iз рани пульсуючим струменем витiкає
кров яскраво-червоного кольору. З чого
слiд розпочати невiдкладну допомогу?

A.Накладання джгута
B. Введення серцево-судинних засобiв
C. Введення кровоспинних засобiв
D.Проведення транспортної iммобiлiзацiї
E.Накладання стискаючої пов’язки

9. Фельдшер швидкої допомоги доставив
породiллю в пологове вiддiлення. Що не-
обхiдно зробити при кровотечi в поло-
гах, якщо плацента вiддiлилась, а послiд
не видiлився?

A.Провести зовнiшнiй масаж матки
B.Наложити шви за Лосицькiй
C. Застосувати метод Абуладзе або
Креде-Лазаревича
D. Ввести утеротонiчнi препарати
E. Провести ручне обстеження порожни-
ни матки

10. До першовагiтної у термiнi 38 тижнiв
був викликаний фельдшер ФАПу. Об’є-
ктивно: перейми через 10 хвилин по 30-
35 секунд, що розпочалися 3 години то-
му. Положення плода поздовжнє, голiв-
ка плода притиснута до входу у малий
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таз. Навколоплiднi води не виливались.
У якому перiодi пологiв перебуває родiл-
ля?

A.Перший
B. Другий
C. Третiй
D.Передвiсники пологiв
E. Загроза передчасних пологiв

11. Пацiєнтка доставлена до фельдше-
ра ФАПУ зi скаргами на висипання на
шкiрi, яке з’явилось 2 днi тому пiсля
вживання цитрусових. Висипання мiсця-
ми зливається, супроводжується свербiн-
ням та пiдвищенням температури тiла до
37, 6oC . Яке захворювання можна запiдо-
зрити у пацiєнтки?

A. Гостра кропив’янка
B. Рожевий лишай
C. Алергiчний дерматит
D. Синдром Лайєла
E. Токсикодермiя

12. До фельдшера здоровпункту проми-
слового пiдприємства звернувся робi-
тник 30-ти рокiв, який протягом останнiх
10-ти рокiв страждає на виразкову хво-
робу шлунка. Скаржиться на слабкiсть,
запаморочення. Спостерiгалось однора-
зове блювання ”кавовою гущею”. Об’є-
ктивно: блiдiсть шкiри, живiт м’який,
безболiсний. Який попереднiй дiагноз?

A.Шлунково-кишкова кровотеча
B. Виразкова хвороба шлунка
C. Синдром Мелорi-Вейса
D. Рак шлунка
E. Атрофiчний гастрит

13.У хворого 32-х рокiв сечокам’яна хво-
роба. Дiєти не дотримується. Фельдше-
ром ШМД госпiталiзований з нирковою
колькою та затримкою сечi. Яку першу
медичну допомогу потрiбно надати пацi-
єнту?

A.Помiстити хворого в гарячу ванну
B. Включити кран з водою
C. Провести катетеризацiю
D.Поставити гiрчичники на гомiлки
E. Поставити холодний компрес на гомiл-
ки

14. До фельдшера ФАПу звернувся хво-
рий 28-ти рокiв, зi скаргами на бiль в пра-
вiй здухвиннiй дiлянцi, нудоту однора-
зове блювання. Об’єктивно: живiт бере
участь в актi дихання, при пальпацiї бо-
лючий в правiй здухвиннiй дiлянцi, є не-
значне напруження м’язiв живота, слабо
позитивний симптом Ровзiнга, Щоткiна-
Блюмберга. Якi дiї фельдшера?

A. Госпiталiзацiя
B. Введення знеболюючих
C.Промивання шлунка
D. Введення спазмолiтикiв
E.Покласти грiлку на живiт

15. Пiсля проведення туберкулiнодiагно-
стики дитинi п’яти рокiв фельдшером
ФАПу була виявлена вперше позитивна
реакцiя Манту, без клiнiчних ознак. Яко-
му стану це вiдповiдає?

A. Вiраж туберкулiнових проб
B. Вроджена вада серця
C.Пневмонiя
D. Бронхiальна астма
E. Ревматична хвороба

16. При профобстеженнi на ФАПi у жiн-
ки 40-ка рокiв була виявлена безсим-
птомна фiбромiома матки розмiром 7-8
тижнiв вагiтностi. Яка тактика ведення
пацiєнтки?

A. Диспансерний нагляд
B.Оперативне лiкування
C. Санаторно-курортне лiкування
D.Фiзiотерапевтичнi методи лiкування
E.Медикаментозне лiкування

17. Фельдшера ФАПу викликаний до ди-
тини 1-го року, яка хворiє на парагрип.
Вночi стан дитини погiршився: з’явились
задишка, шумне дихання з участю допо-
мiжної мускулатури у актi дихання, ”гав-
каючий” кашель, охриплий голос. Чим
ускладнився парагрип?

A. Стенозуючимй ларинготрахеїт
B. Ларингоспазм
C. Вогнищева пневмонiя
D. Серцева недостатнiсть
E.Напад бронхiальної астми

18. У хворого 67-ми рокiв дiагностова-
но початкову стадiю старечої катаракти.
Якi методи лiкування йому рекомендова-
нi?

A.Медикаментознi
B. Хiрургiчнi
C. Крiодеструкцiя
D. Лазеротерапiя
E. На цiй стадiї хвороби лiкування не
проводиться

19. У третьому перiодi пологiв пройшло
бiльше 30-ти хвилин, Ознаки вiдшаруван-
ня плаценти позитивнi. Зовнiшнi прийо-
ми видалення послiду неефективнi. Яка
повинна бути подальша тактика?
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A. Ручне видалення послiду пiд знеболю-
ванням
B. Очiкування самостiйного видалення
послiду
C. Повторно застосувати зовнiшнi прийо-
ми видалення послiду
D. Застосувати препарати якi збiльшують
скорочувальну дiяльнiсть матки
E. Ввести окситоцин

20. Пацiєнтцi лiкар призначив сифонну
клiзму з приводу непрохiдностi кишок.
Яку кiлькiсть рiдини повинен приготува-
ти фельдшер для проведення цiєї проце-
дури?

A. 10 л
B. 5 л
C. 1,5 л
D. 3 л
E. 2 л

21. Хвора 58-ми рокiв скаржиться на
спрагу, сухiсть у ротi, збiльшення видi-
лення сечi, слабкiсть. Хворiє близько ро-
ку. За останнiй час значно схудла. Об’є-
ктивно: шкiра суха, на щоках, пiдборiддi
рум’янець, нiгтi ламкi. Тони серця при-
глушенi, Ps- 76/хв., АТ- 140/85 мм рт.ст.
Яке обстеження слiд призначити першо-
чергово для встановлення дiагнозу?

A.Аналiз кровi на глюкозу
B. Загальний аналiз кровi
C. Аналiз кровi на холестерин
D. Загальний аналiз сечi
E. Проба за Зимницьким

22. Хвора 36-ти рокiв звернулась зi скар-
гою на загальну слабкiсть, швидку стом-
люванiсть, сухiсть шкiри, набряки облич-
чя, закрепи. Мiсяць тому перенесла сту-
мектомiю з приводу тиреотоксикозу.
Шкiра блiда, суха. Ps- 58/хв., слабкого на-
повнення, АТ- 90/55 мм рт.ст. Дiяльнiсть
серця ритмiчна, тони приглушенi. Живiт
м’який, безболiсний пiд час пальпацiї. Дi-
урез 1,2 л за добу. Виберiть препарат для
патогенетичного лiкування хворої:

A. L-тироксин
B. Гiпотiазид
C. Йодид калiю
D.Мерказолiл
E. Ловастатин

23. Пацiєнта укусила бджола. Скарги на
ядуху, нудоту. Об’єктивно: обличчя на-
брякле, шкiра блiдо-цiанотична, дихання
утруднене, охриплiсть голосу, надсадний
кашель. Ps- 88/хв., АТ- 125/80 мм рт.ст.
Яке ускладнення виникло у хворого?

A.Набряк Квiнке
B. Кропив’янка
C.Анафiлактичний шок
D. Сироваткова хвороба
E. Серцева астма

24. На 2-му тижнi захворювання спосте-
рiгається пластинчасте лущення на до-
лонях. Для якого захворювання це хара-
ктерно?

A. Скарлатина
B. Кiр
C. Вiтряна вiспа
D. Червона висипка
E.Менiнгококова iнфекцiя

25. Жiнка 25-ти рокiв на 8-му добу пiсля
пологiв звернулася дофельдшера зi скар-
гами на бiль в лiвiй молочнiй залозi, пiд-
вищення температури. При оглядi зало-
за гiперемована, в верхньо-зовнiшньому
квадрантi пальпується iнфiльтрат.Що за-
пiдозрила акушерка?

A. Лактацiйний мастит
B. Рак молочної залози
C.Мастопатiя
D.Аденома молочної залози
E. Бешиха

26. До фельдшера звернулася жiнка 38-
ми рокiв, у якої пiсля четвертої вагiтностi
виникло варикозне розширення пiдшкiр-
них вен обох гомiлок. Надайте рекомен-
дацiї:

A.Носити еластичнi панчохи
B.Накладати зiгрiваючий компрес
C.Приймати антикоагулянти
D. Застосовувати гiрудотерапiю
E. Дотримуватись режиму

27.ДофельдшераФАПу звернулася пацi-
єнтка iз пiдозрою на шлунково-кишкову
кровотечу. Який з методiв найпростiшої
фiзотерапiї доцiльно застосувати?

A.Мiхур з льодом
B. Холодна ванна
C. Холодний компрес
D. Грiлка
E.Мiшечок з теплим пiском

28. Фельдшер здоровпункту проводить
бесiду серед робiтниць цукрового заводу.
Як слiд вiдповiсти на запитання: в якому
вiцi починається клiмактеричний перiод?

A. 45-50 рокiв
B. 52-55 рокiв
C. 40-45 рокiв
D. 60-65 рокiв
E. 65-70 рокiв

29.ФельдшерФАПу проводить зовнiшнє
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акушерське обстеження вагiтної 30-ти
рокiв. Вкажiть, де вiн повинен покласти
стетоскоп при першiй позицiї, щоб най-
краще вислухати серцебиття плоду:

A. Злiва на рiвнi пупка
B. Справа на рiвнi пупка
C. Справа нижче пупка
D. Злiва нижче пупка
E. Справа вище пупка

30. До фельдшера ФАПу звернулася хво-
ра зi скаргою на наявнiсть безболiсного
шишкоподiбного утворення пiд шкiрою
передньої поверхнi стегна. Який метод
обстеження є найбiльш iнформативний
для дiагностики цiєї патологiї?

A. Бiопсiя
B.Пальпацiя
C. УЗД
D. Комп’ютерна томографiя
E. Рентгенологiчне дослiдження

31. Лiкар призначив пацiєнту застосуван-
ня газовiдвiдної трубки в раннiй пiсля-
операцiйний перiод, щоб усунути метео-
ризм. На скiльки сантиметрiв фельдшеру
необхiдно ввести газовiдвiдну трубку?

A. 20-30 см
B. 18-20 см
C. 15-18 см
D. 10-15 см
E. 7-10 см

32.Новонародженiй дитинi проводять не-
прямий масаж серця. На скiльки санти-
метрiв углиб слiд натискати на груднину?

A. 1-1,5
B. 0,5-0,8
C. 2-3
D. 3-4
E. 4-5

33. До фельдшера ФАПу звернувся хво-
рий 45-ти рокiв зi скаргами на рiзке здут-
тя живота, нестiйкий стул, нудоту, яка
з’являється пiсля вживання жирної та со-
лодкої їжi. Хворiє близько року. Бага-
то курить, зловживає спиртними напо-
ями. Об’єктивно: шкiра жовтяничного
забарвлення; наявнiсть телеангiектазiй,
гiперемiя долонь, асцит. Пальпаторно пе-
чiнка збiльшена, щiльна, край загостре-
ний. Про яку найбiльш iмовiрну патоло-
гiю йдеться?

A.Цироз печiнки
B. Хронiчний холецистит
C. Виразкова хвороба шлунка
D. Хронiчний гастрит
E. Рак шлунка

34. У хворого дiагностували вiдкритий

пневмоторакс. Що потрiбно зробити в
першу чергу для покращення його стану?

A.Накласти оклюзiйну пов’язку
B.Накласти спiральну пов’язку
C.Накласти пов’язку Дезо
D. Ввести дихальнi аналептики
E.Накласти хрестоподiбну пов’язку

35. Дитина 2-х мiсяцiв, народилась у гру-
днi з масою тiла 3100 г, перебуває на при-
родному вигодовуваннi. Зараз маса тiла
становить 4500 г, нервово-психiчний роз-
виток вiдповiдає вiку. Патологiї внутрi-
шнiх органiв немає. Яку профiлактику
рахiту слiд призначити цiй дитинi?

A. Вiтамiн D по 500 МО щоденно
B. Вiтамiн D по 200 МО на добу
C. Аскорбiнова кислота по 30 мг з рази на
добу
D.Жовток курячого яйця
E. Кальцiю глюконат по 400-500 мг на
добу

36. Родiлля в I перiодi пологiв. Виникла
загроза розриву матки. Вказати першо-
черговi заходи невiдкладної долiкарської
допомоги:

A. Зняти пологову дiяльнiсть
B. Стимулювати пологову дiяльнiсть
C. Ввести спазмолiтики
D. З’ясувати причини загрози
E.Провести пiхвове дослiдження

37. До фельдшера ФАПу звернувся юнак
17-ти рокiв, який скаржиться на рiзкий
бiль у колiнних суглобах, що виник 20
хвилин тому пiсля забиття. Хворiє з ди-
тинства. В анамнезi частi ясеннi крово-
течi. Дiд по материнськiй лiнiї хворiв на
таке саме захворювання. Об’єктивно: на
шкiрi верхнiх та нижнiх кiнцiвок гемато-
ми рiзних розмiрiв, болючi при пальпацiї.
Колiннi суглоби деформованi. Який найi-
мовiрнiший попереднiй дiагноз?

A. Гемофiлiя
B. Геморагiчний васкулiт
C.Апластична анемiя
D. Гострий лейкоз
E. Тромбоцитопенiчна пурпура

38. Хвора 48-ми рокiв звернулася до
фельдшера здоровпункту iз скаргами на
сильний головний бiль у потиличнiй дi-
лянцi, який виник 2 години тому пiсля
стресової ситуацiї, запаморочення, ну-
доту, бiль у дiлянцi серця. Об’єктивно:
обличчя гiперемоване, межi серця роз-
ширенi влiво на 1 см. Тони серця ритмiчнi,
акцент II тону над аортою. АТ- 190/100
мм рт.ст., пульс напружений, ритмiчний.
Який стан виник у хворої?
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A. Гiпертонiчна хвороба, неускладнений
гiпертензивний криз
B. Гостра лiвошлуночкова недостатнiсть
C. Гiпертонiчна хвороба, ускладнений
гiпертензивний криз
D. Стабiльна стенокардiя напруження
E. Iнфаркт мiокарда

39. Фельдшер ФАПу стерилiзує гумовi
вироби медичного призначення 6% роз-
чином пероксиду водню. Яким розчином
потрiбно тричi промити вироби пiсля сте-
рилiзацiї?

A. Стерильний iзотонiчний розчин
B. Дистильована вода
C. Розчин фурацилiну 1:5000
D. 2% розчин натрiю гiдрокарбонату
E. 0,5% розчин нашатирного спирту

40.На профiлактичний прийом дофельд-
шера прийшла мати з 4-мiсячною дити-
ною. Стан задовiльний. Психомоторний
i фiзичний розвиток дитини вiдповiдає
вiку. Дитина здорова. Проти яких iнфе-
кцiйних захворювань слiд запропонувати
зробити щеплення данiй дитинi?

A. Дифтерiя, кашлюк правець, полiомiє-
лiт, гемофiльна iнфекцiя
B. Дифтерiя, кашлюк правець, полiомiє-
лiт, кiр
C. Туберкульоз, дифтерiя, правець, полiо-
мiєлiт, гепатит В
D. Кiр, краснуха, епiдемiчний паротит,
гемофiльна iнфекцiя, туберкульоз
E. Дифтерiя, правець, гепатит В, полiомi-
єлiт, краснуха

41. Хворий 52-х рокiв скаржиться на ви-
ражений постiйний бiль за грудниною,
що iррадiює в лiву руку, пiд лiву лопа-
тку, плече. Хворий збуджений, переляка-
ний, стогне. Бiль виник 2 години тому на
роботi пiсля нервового перенапруження.
Неодноразове вживання нiтроглiцерину
бiль не зняло. Яке захворювання можна
запiдозрити у хворого?

A. Iнфаркт мiокарда
B. Стенокардiя
C. Ревматизм
D. Серцева астма
E. Гiпертонiчна хвороба

42. У дитини з ГРВI на 5-й день вiд по-
чатку захворювання, з’явились задишка,
цiаноз носо-губного трикутника. При ау-
скультацiї тони серця глухi, вислуховує-
ться систолiчний шум. Межi серця роз-
ширенi влiво. Яке ускладнення можливе
у дитини?

A.Мiокардит
B. Вогнищева пневмонiя
C. Гломерулонефрит
D. Сироваткова хвороба
E.Набута вада серця

43. Повторновагiтна народила на дому
живу доношену дитину. Пiсля народжен-
ня дитини пройшло 30 хвилин. Ознаки
вiддiлення плаценти вiдсутнi. Кровотечi
з пологових шляхiв немає. Яка тактика
фельдшера ШМД?

A. Транспортувати у пологовий стацiонар
B. Зробити ручне вiддiлення та видалення
плаценти
C. Ввести утеротонiчнi засоби
D.Покласти холод на низ живота
E. Зробити ручну ревiзiю порожнини
матки

44. Пiд час виконання внутрiшньовенно-
го струминного введення лiкiв фельдше-
ру на незахищену шкiру рук потрапила
кров пацiєнта. Якi запобiжнi заходи слiд
виконати?

A. Вимити руки з милом, протерти ва-
тною кулькою, змоченою 70% розчином
етилового спирту
B. Вимити руки з милом, обробити 1%
розчином хлорамiну
C. Зняти кров сухою стерильною серве-
ткою
D. Обробити руки 3% розчином хлорамi-
ну
E. Двiчi обробити руки 5% спиртовим
розчином йоду

45. До фельдшера ФАПУ звернулась
жiнка 25-ти рокiв, яка скаржиться на за-
тримку мiсячних. В анамнезi 2 пологiв.
При гiнекологiчному оглядi: шийка ”бо-
чкоподiбна”, матка в anteflexio, тiло матки
збiльшене до 5 тижнiв, безболiсне. При-
датки не пальпуються. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A.Шийкова вагiтнiсть
B. Ерозiя шийки матки
C.Аборт в ходу
D. Рак шийки матки
E.Порушення менструального циклу

46. Який максимальний об’єм лiкуваль-
ного засобу можна ввести пiдшкiрно па-
цiєнтовi одноразово?

A. 5 мл
B. 1 мл
C. 2 мл
D. 10 мл
E. 15 мл

47. Фельдшер ШМД на виклику у хворої
42-х рокiв. Скарги на сильний головний
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бiль, мерехтiння ”мушок” перед очима.
Такий стан пiсля сварки з чоловiком. При
оглядi: хвора збуджена, шкiра в червоних
плямах, волога. АТ– 190/100 мм рт.ст., Рs-
92/хв., напружений. Тони серця ритмiчнi.
Лiва межа серця розширена. Часте сечо-
випускання. Яка невiдкладна допомога
необхiдна цiєї хворої?

A. Клофелiн 0,01% - 1,0 мл внутрiшньо-
венно
B. Анальгiн 50% - 2,0 мл внутрiшньом’я-
зово
C. Атропiну сульфат 0,1% -1,0 мл внутрi-
шньом’язово
D. Платифiлiн гiдротартрат 0,2% - 1,0 мл
пiдшкiрно
E. Димедрол 1% - 1,0 мл внутрiшньом’я-
зово

48. До фельдшера медичного коледжу
звернувся студент 16-ти рокiв зi скарга-
ми на бiль в колiнних суглобах, їх припу-
хлiсть, температура - 38, 8oC . Такий стан
пiсля перенесеної ангiни 2 тижня тому.
Об’єктивно: шкiра блiда, зниженого хар-
чування, рухи в колiнних суглобах рiз-
ко болiснi. Тони серця приглушенi, м’я-
кий систолiчний шум над верхiвкою. АТ-
100/60 мм рт.ст., Ps- 90/хв. Зiв гiперемова-
ний, мигдалики пухкi з гнiйними пробка-
ми. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гостра ревматична лихоманка
B. Гострий мiокардит
C. Гострий iнфекцiйний ендокардит
D. Iнфекцiйно-алергiйний полiартрит
E. Ревматоїдний артрит

49. До фельдшера ФАПу звернувся пацi-
єнт 36-ти рокiв, зi скаргами на гарячку до
39oC , бiль у правiй половинi грудної клi-
тки, який посилюється пiд час глибокого
дихання, кашель з видiленням незначної
кiлькостi ”iржавого” харкотиння, вира-
жену слабкiсть. Вкажiть найбiльш iмо-
вiрний попереднiй дiагноз:

A.Негоспiтальна пневмонiя
B. Бронхоектатична хвороба
C. Гострий бронхiт
D.Абсцес легень
E. Сухий плеврит

50. Мати звернулась до фельдшера ФА-
Пу з запитанням, якi коливання темпе-
ратури тiла протягом доби допустимi для
дiтей перших трьох тижнiв життя?

A. 1 − 1, 5oC
B. 0, 5 − 0, 7oC
C. 0, 3 − 0, 5oC
D. 0, 5 − 1, 0oC
E. 1, 5 − 2, 0oC

51. Фельдшер ШМД прибув на виклик.

Пацiєнтка пред’являє скарги на бiль у
правому пiдребер’ї, багаторазове блю-
вання без полегшення, пiдвищення тем-
ператури до 39oC . При обстеженнi: жи-
вiт болiсний в правому пiдребер’ї, де ви-
значається локальне напруження м’язiв,
пальпується овальне щiльне утворення.
Клiнiчнi ознаки є характерними для та-
кого захворювання:

A. Гострий холецистит
B. Гострий панкреатит
C. Гострий апендицит
D. Хвороба Крона
E.Неспецифiчний виразковий колiт

52. Фельдшер ФАПу оглядає пацiєнта,
який пред’являє скарги на бiль в животi,
нудоту. При обстеженнi: загальний стан
важкий. Шкiрнi покриви блiдi, з сiрува-
тим вiдтiнком. Страждальницький ви-
раз обличчя. Живiт рiвномiрно розду-
тий, м’язи напруженi, пальпацiя болi-
сна. Визначається позитивний симптом
Блюмберга-Щоткiна. Для якого захво-
рювання характернi такi ознаки?

A. Гострий перитонiт
B. Гострий панкреатит
C. Гострий апендицит
D.Неспецифiчний виразковий колiт
E. Хвороба Крона

53. До фельдшера ФАПу звернувся хло-
пчик 12-ти рокiв, який скаржиться на
бiль у хребтi та суглобах, загальну слаб-
кiсть. В загальному аналiзi кровi бластнi
клiтини. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Гострий лейкоз
B. Геморагiчний васкулiт
C. Ревматоїдний артрит
D. Системний червоний вiвчак
E. Туберкульоз

54. Хворий 38-й рокiв протягом двох ти-
жнiв вiдзначає стискаючий бiль у верхнiй
третинi груднини, що виникає при пiдйо-
мi на 3-й поверх та триває до 5-10 хвилин.
Об’єктивно: ЧСС- 82/хв., АТ- 120/80 мм
рт.ст. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. IХС. Стенокардiя, що вперше виникла
B. IХС. Гострий iнфаркт мiокарда
C. IХС. Стабiльна стенокардiя напружен-
ня III ФК
D. IХС. Стабiльна стенокардiя напружен-
ня IV ФК
E.Нейроциркуляторна дистонiя

55. Доношена дитина народилася з оцiн-
кою по шкалi Апгар 3 бали. Самостiйне
дихання нерегулярне, рiдкi вдихи, ЧСС-
100/хв. Пiсля народження голiвки вiдсмо-
ктано рiдину з носа та рота. Яким має
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бути перший етап подальшої реанiмацiї?

A.ШВЛ масочним способом
B. Iнтубацiя трахеї
C. Введення адреналiну
D. Введення натрiю гiдрокарбонату
E. Непрямий масаж серця

56. Мати звернулась до фельдшера з ди-
тиною 4-х рокiв зi скаргами на поганий
апетит, неспокiйний сон, перiодичнi болi
в животi навколо пупка. Ранком спосте-
рiгається нудота, блювання, запаморо-
чення. Дитина схудла. Тиждень тому на
шкiрi була висипка. Визначте попереднiй
дiагноз:

A.Аскаридоз
B. Ентеробiоз
C. Дуоденiт
D. Гострий панкреатит
E. Гострий гастроентерит

57. Каретою швидкої допомоги в гiнеко-
логiчний стацiонар доставлена 23-х рi-
чна жiнка зi скаргами на рiзкий бiль вни-
зу живота, який iррадiює у пряму ки-
шку. Була втрата свiдомостi. Бiль ви-
ник раптово пiсля затримки менструацiї.
Об’єктивно: шкiра блiда, холодний пiт,
пульс частий, слабого наповнення, живiт
здутий. Позитивний симптом Щоткiна-
Блюмберга. Який попереднiй дiагноз?

A.Порушена позаматкова вагiтнiсть
B.Аборт в ходу
C. Апоплексiя яєчника
D.Перекрут нiжки пухлини
E. Прогресуюча позаматкова вагiтнiсть

58. До фельдшера ФАПу звернулася ва-
гiтна 26-27 тижнiв зi скаргами на набря-
ки гомiлок, передньої черевної стiнки.
АТ- 160/105 мм рт.ст., протеїнурiя - 0,1 г/л.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.Прееклампсiя II ступеня
B.Протеїнурiя
C. Нефропатiя II ступеня
D. Гiпертонiчна хвороба
E. Еклампсiя

59. Назвiть показання для годування па-
цiєнта через шлунковий зонд:

A. Тривала непритомнiсть
B.Непрохiднiсть кишок
C. Пiсля операцiї на стравоходi
D.При пухлинах глотки
E. При опiках стравоходу

60. В лiкарню пiсля аварiї в шахтi достав-
лений шахтар зi скаргами на бiль, наяв-
нiсть гематоми, порушення функцiї кiн-
цiвки, набряк м’яких тканин. Виберiть з
перелiку абсолютну ознаку перелому:

A. Патологiчна рухливiсть в зонi перело-
му
B. Бiль
C.Наявнiсть гематоми
D.Набряк м’яких тканин в зонi перелому
E.Порушення функцiї кiнцiвки

61.ФельдшерФАПу на виклику у пацiєн-
та 22-х рокiв. Скарги на набряки облич-
чя, болi у попереку з обох бокiв, голов-
ний бiль, пiдвищення температури тiла до
39oC , АТ- 150/90 мм рт.ст. Сеча червону-
вата. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий гломерулонефрит
B. Гострий пiєлонефрит
C. Сечокам’яна хвороба
D. Гострий цистит
E. Хронiчний пiєлонефрит

62. Бригада ШМД на виклику у пацiєн-
та 42-х рокiв з туберкульозом легень,
у якого пiсля кашлю вiдiйшла пiниста
яскраво-червона кров. Шкiрнi покриви
блiдi. АТ- 90/60 мм рт.ст. Якi медикамен-
ти слiд вибрати фельдшеру для надання
невiдкладної допомоги?

A. Амiнокапронова кислота, кальцiю
хлорид
B. Глюкоза, адреналiн
C. Кордiамiн, корглiкон
D.Анальгiн, лазикс
E. Стрептомiцин, iндометацин

63. Фельдшер здоровпункту щоденно
проводить дезiнфекцiю у примiщеннi
здоровпункту, використаного iнструмен-
тарiю. Як називається такий вид дезiнфе-
кцiї?

A.Профiлактична
B. Вогнищева поточна
C. Вогнищева заключна
D. Камерна
E. Санiтарна

64. У вагiтної при зовнiшньому акушер-
ському дослiдженнi дно матки визначає-
ться на рiвнi мечоподiбного вiдростку, у
правiй бiчнiй сторонi матки - гладенька,
широка частина плода, у лiвiй - дрiбнi ча-
стини. Передлегла частина крупна, щiль-
на. Серцебиття плоду прослуховується
справа нижче пупка. Визначте положен-
ня i позицiю плода:

A.Поздовжнє положення, друга позицiя
B.Поздовжнє положення, перша позицiя
C. Косе положення, перша позицiя
D.Поперечне положення, перша позицiя
E.Поперечне положення, друга позицiя

65. У дитини 3-х рокiв висока температу-
ра (39oC), кашель, нежить, сльозотеча,
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з’явилася плямисто-папульозний висип
на обличчi, дитина неспокiйна. Яку не-
вiдкладну допомогу має надати фельд-
шер ШМД?

A. Ввести 50% розчин анальгiну
B.Поставити гiрчичники
C. Ввести 2,5% розчин амiназину
D. Ввести 2.0% розчин еуфiлiну
E. Ввести 10% розчин кальцiю глюконату

66. Фельдшер ШМД на виклику у дитини
7-ми рокiв. Скарги на озноб, пiдвищення
температури тiла до 39oC , головний бiль,
кашель. Дитина блiда, тремтить, шкiра
"мармурова", кiнцiвки холоднi, сухий ка-
шель, зiв гiперемований, тони серця при-
глушенi, тахiкардiя. Розчин якого лiкар-
ського препарату повинен ввести фельд-
шер у першу чергу?

A. 1% дибазолу
B. 2,5% амiназину
C. 1% димедролу
D. 2,4% еуфiлiну
E. 20% глюкози

67. До фельдшера здоровпункту проми-
слового пiдприємства (наявнiсть проф.
шкiдливостi) звернулася жiнка з питан-
ням про термiни проходження профогля-
ду. Яка частота профогляду в даному ви-
падку?

A. 2 рази на рiк
B. 1 раз на рiк
C. Через 3 мiсяцi
D. 1 раз на 2 роки
E. Через мiсяць

68. До фельдшера здоровпункту звер-
нувся робiтник, який наколов стопу цвя-
хом. На пiдошвi рана 0,2х0,3 см. Щеплен-
ня проти правця проведено 2 роки тому.
Який препарат для вакцинацiї повинен
першочергово пiдготувати фельдшер?

A.ПА 0,5 мл
B.ППС 3000 МО
C. ППС 3000 МО та ПА 1,0 мл
D.ПА 1,0 мл
E. Щеплення не потрiбне

69. Чоловiка 76-ти рокiв протягом ро-
ку турбує часте, особливо вночi, сечо-
випускання, безболiсне, iнодi утруднене.
Вранцi в день звернення до фельдшера
ФАПу не змiг помочитися. При оглядi
над лоном кулеподiбне безболiсне утво-
рення, перкуторно дає тупий звук. Яка
тактика фельдшера?

A. Катетеризацiя сечового мiхура, на-
правлення до уролога
B. Катетеризацiя сечового мiхура, спосте-
реження
C. Введення спазмолiтикiв, виклик швид-
кої допомоги
D. Пункцiя сечового мiхура, призначення
антибiотикiв
E. Застосування грiлки, тактика очiкуван-
ня

70. Хворий скаржиться на оперiзуючий
бiль у животi пiсля вживання смаженої
їжi та алкоголю, нудоту, метеоризм, про-
нос. Симптоми спостерiгаються протя-
гом року, пов’язанi з порушенням дiєти.
Фельдшер має запiдозрити у хворого:

A. Хронiчний панкреатит
B. Хронiчний гастрит
C.Цироз печiнки
D. Хронiчний холецистит
E. Хронiчний гепатит

71. У стацiонар за направленням фельд-
шера здоровпункту поступив 27-рiчний
робiтник зi скаргами на голоднi, нiчнi бо-
лi в животi, з переважною локалiзацiєю
в епiгастральнiй дiлянцi. З анамнезу вi-
домо, що з 18-рiчного вiку хворiє на хро-
нiчний гастрит типу В. Який iмовiрний
дiагноз?

A. Виразкова хвороба 12-палої кишки
B. Хронiчний панкреатит
C. Хронiчний холецистит
D. Виразкова хвороба шлунка
E. Гострий ентерит

72. У недоношеної дитини з масою тiла
при народженнi 1900 г пiд час годування
виник напад апное, але цiаноз i брадикар-
дiя не спостерiгаються. Що буде першо-
черговим у наданнi невiдкладної допомо-
ги дитинi?

A. Тактильна стимуляцiя вздовж спини
B.Негайно розпочати ШВЛ
C. Розпочати зiгрiвання
D.Перевiрити рiвень глюкози в кровi
E. Постiйно пiдтримувати правильне
положення

73. Хлопчику 4-х рокiв з вiдставанням
у фiзичному розвитку та залiзодефiци-
тною анемiєю з рiвнем гемоглобiну 90 г/л
призначено комплексне лiкування препа-
ратами залiза . Протягом якого перiоду
фельдшер ФАПу буде спостерiгати за лi-
куванням дитини?
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A. 6 мiсяцiв
B. 2 мiсяцi
C. До нормалiзацiї рiвня гемоглобiну
D. 1 рiк
E. 2 роки

74. ФельдшерШМД прибув на виклик до
хворого зi скаргами на бiль за грудни-
ною пiсля перенесеного стресу. За об’є-
ктивними ознаками фельдшер припустив
стенокардiю. Якi препарати доцiльно за-
стосувати для покращення стану хворо-
го?

A. Валiдол, нiтроглiцерин
B. Гепарин, анальгетики
C. Клофелiн, дибазол
D. Строфантин, кофеїн
E. Кордiамiн, корглiкон

75. Чоловiк 35-ти рокiв в бiйцi отримав
удар по головi, знепритомнiв. На час при-
буття фельдшера швидкої допомоги по-
страждалий непритомний, в дiлянцi скро-
невої кiстки забита рана 4х5 см, сильно
кровоточить; кровотеча та лiмфорея з
вух та носа. Який стан визначить фельд-
шер в дiагнозi?

A.Перелом основи черепа
B.Перелом кiсток склепiння черепа
C. Забита рана м’яких тканин голови
D. Струс головного мозку
E. Забiй головного мозку

76. У дитини 12-ти рокiв важкий загаль-
ний стан. Спостерiгається iнспiраторна
задишка; кашель поступово втрачає гу-
чнiсть до повної афонiї голосу. Наявнi
симптоми характернi для такого захво-
рювання:

A. Дифтерiя гортанi
B. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт
C. Вогнищева пневмонiя
D.Обструктивний бронхiт
E. Набряк Квiнке

77. Фельдшер вiдкрила бiкс iз перев’язу-
вальним матерiалом, i побачила, що iнди-
катор стерильностi не розплавився. Якi
подальшi дiї в данiй ситуацiї?

A. Вiдправити бiкс на повторну стерилi-
зацiю
B. Використовувати матерiал для роботи
C. Занурити в дезiнфекцiйний розчин
D. Прокип’ятити в дистильованiй водi 45
хвилин
E. Вiдправити матерiал з бiкса на бакте-
рiологiчне дослiдження

78. Якого основного принципу слiд до-
тримуватися фельдшеру ФАПу в профi-
лактицi iнфiкування себе СНIДом та вi-
русним гепатитом?

A. Усi манiпуляцiї проводити в гумових
рукавичках
B. Ретельно мити руки з милом
C.Обробляти руки антисептиком
D. Мiкротравми шкiри на руках закрива-
ти лейкопластирем
E. Усi манiпуляцiї проводити в масцi

79. Фельдшер з’явився додому до хворо-
го 56-ти рокiв, який скаржиться на зади-
шку з утрудненим видихом, напади ка-
шлю з незначною кiлькiстю харкотиння,
вiдчуття стискання в грудях. Хворiє на
бронхiальну астму. Якi лiкувальнi заходи
доречнi?

A. Iнгаляцiя сальбутамолу
B. Введення мезатону
C. Накладання мiхура з льодом на грудну
клiтку
D. Введення папаверину
E. Введення баралгiну

80. На ФАП звернувся пацiєнт 38-ми ро-
кiв з скаргами на бiль у попереку, пiдви-
щення температури тiла до 38oC , втра-
ту працездатностi. Захворiв 5 днiв тому.
Об’єктивно: у дiлянцi попереку справа
спостерiгається набряк, почервонiння, у
центрi - щiльний рiзко болючий iнфiль-
трат з декiлькома гнiйними отворами
з яких видiляється густий зеленуватий
гнiй. Вкажiть захворювання для якого
характернi ознаки:

A. Карбункул
B.Фурункул
C.Флегмона
D.Абсцес
E. Лiмфаденiт

81. Швидку допомогу викликано до залi-
зничної станцiї, де очiкується прибуття
потягу з родiллею. Пiд час огляду родiллi
фельдшером дiагностовано повне нiжне
передлежання плода. Яку допомогу на-
дасть фельдшер в пологах?

A. Допомогу за методом Цов’янова II
B. Виконає зовнiшнiй поворот плода
C.Проведе захист промежини
D. Допомогу за методом Цов’янова I
E.Проведе епiзiотомiю

82. Бригада ШМД Ви надає допомогу на
мiсцi автотранспортної аварiї. У потер-
пiлої 42-х рокiв лiва гомiлка у верхнiй
третинi деформована, визначається па-
тологiчна рухливiсть кiсток. Який засiб
слiд використати для iммобiлiзацiї кiн-
цiвки?
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A.Шина Крамера
B.Апарат Iлiзарова
C. Шина Белера
D.Шина Єланського
E. Апарат Єдинака

83. До фельдшера ФАПу звернувся хво-
рий 53-х рокiв зi скаргами на онiмiння,
парестезiї кiнцiвок, незначне похитуван-
ня при ходьбi, печiння у кiнчику язика,
слабкiсть, адинамiю. Вiсiм рокiв тому -
субтотальна резекцiя шлунка. Об’єктив-
но: шкiра блiда iз жовтяничним вiдтiн-
ком. Язик яскраво-червоний, "лакова-
ний", зниження чутливостi кiнцiвок. У
кровi: ер.- 2, 6 · 1012/л, Нb- 72 г/л, КП- 1,3,
тiльця Жолi. Який попереднiй дiагноз?

A. B12-дефiцитна анемiя
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Гемолiтична анемiя
D. Гiпопластична анемiя
E. Хронiчний лiмфолейкоз

84. При оглядi шийки матки за допомо-
гою дзеркал фельдшер ФАПу звернув
увагу на цiанотичнiсть шийки матки та
пiхви. Ознакою чого це являється?

A. Iмовiрна ознака вагiтностi
B. Сумнiвна ознака вагiтностi
C. Вiрогiдна ознака вагiтностi
D. Ознака порушення менструального
циклу
E. Ознака запального захворювання

85. Пiд час патронажу до новонародже-
ної дитини фельдшер виявив на шкiрi сi-
дниць, стегон, природних складок дрiбнi
поверхневi пухирцi до 2-3 мм в дiаметрi
з каламутним вмiстом. Загальний стан
задовiльний. Встановiть попереднiй дiа-
гноз:

A. Везикулопустульоз
B.Псевдофурункульоз
C. Пухирчатка новонароджених
D. Ексфолiативний дерматит Рiттера
E. Попрiлостi

86.НаФАП звернувся пацiєнт iз забитою
раною носа. Проведено туалет рани. Яку
пов’язку слiд накласти на нiс?

A.Пращоподiбна
B. Вуздечка
C. Бiнокулярна
D. Хрестоподiбна
E. Восьмиподiбна

87.У дитини 12-ти рокiв гостро розвинув-
ся набряк по всьому тiлу, систолiчний АТ-
140 мм рт.ст., дiурез рiзко зменшився. Якi
показники аналiзу сечi будуть характер-
ними для такого стану?

A.Макрогематурiя, протеїнурiя
B.Пiурiя, бактерiурiя
C.Оксалатурiя, ацетонурiя
D. Глюкозурiя, холестеринурiя
E.Пiурiя, альбумiнурiя

88.Пацiєнт 25-ти рокiв, iз дiагнозом грип,
перебуває на амбулаторному лiкуваннi
вдома. Для попередження iнфiкування
членiв родини необхiдно провести дезiн-
фекцiю. Який вид дезiнфекцiї доцiльно
провести у данiй ситуацiї?

A. Вогнищева поточна
B. Вогнищева заключна
C.Профiлактична
D.Механiчна
E. Комбiнована

89. Пацiєнт 45-ти рокiв скаржиться на
сильнi болi в поперековiй дiлянцi справа,
якi iррадiюють вздовж сечоводу в ста-
тевi органи. Пацiєнт стогне ”не знахо-
дить собi мiсця”. Об’єктивно: Ps- 80/хв.
АТ- 130/80 мм рт.ст., у сечi - кров. Пози-
тивний симптом Пастернацького справа.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз поста-
вить фельдшер?

A.Нирково-кам’яна хвороба
B. Гострий пiєлонефрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Гострий цистит
E. Хронiчно-ниркова недостатнiсть

90. ШМД викликали до хворого 63-х ро-
кiв. Зi слiв родичiв хворий впродовж 20-
ти рокiв страждає на цукровий дiабет.
В останнi днi був сонливим, скаржився
на нудоту, блювання, пив багато рiдини,
часто мочився. Годину назад знепритом-
нiв. Об’єктивно: хворий в непритомному
станi, шкiра суха. Дихання глибоке, шум-
не (Кусмауля), в повiтрi запах - ацето-
ну. Очнi яблука м’якi. Рефлекси вiдсутнi.
Який стан розвинувся у хворого?

A. Кетоацидотична кома
B.Церебральна кома
C. Гiпоглiкемiчна кома
D. Уремiчна кома
E.Печiнкова кома

91. Батьки, дитина яких народилась пе-
редчасно з масою 1600 г, цiкавляться, ко-
ли вона досягне рiвня фiзичного розви-
тку однолiткiв, що народилися доноше-
ними?

A. В 2-3 роки
B. В 1 рiк
C. В 4 роки
D. В 5-6 рокiв
E. В 6-7 рокiв

92. Який продукт харчування слiд першо-
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чергово рекомендувати пацiєнтцi з дiа-
гнозом залiзодефiцитної анемiї?

A.М’ясо
B. Квасолю
C. Банани
D. Лимони
E. Манна каша

93. Пацiєнт скаржиться на бiль в груднiй
клiтцi злiва, який посилюється пiд час ка-
шлю, дихання. Аускультативно: дихання
послаблене, шум тертя плеври. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Сухий плеврит
B. Сухий перикардит
C. Ексудативний перикардит
D. Стенокардiя вазоспастична
E. Ексудативний плеврит

94. Через 6 дiб пiсля iн’єкцiї анальгiну на
сiдницi у хворої утворився рiзко болю-
чий iнфiльтрат з гiперемiєю шкiри над
ним, мiсцевим пiдвищенням температу-
ри. Температура тiла 38oC . Вiдображена
картина дозволяє запiдозрити:

A.Пiсляiн’єкцiйний абсцес
B. Бешиха
C. Флегмона
D. Карбункул
E. Фурункул

95. У постраждалого 42-х рокiв виявлено
поранення черепа вибуханням головного
мозку. Волосся навколо поранення об-
стрижене, шкiра оброблена йодонатом,
на вибухання накладена стерильна серве-
тка з iзотонiчним розчином натрiю хло-
риду.Що необхiдно покласти навколо ви-
бухання, щоб не вiдбулося здавлення го-
ловного мозку?

A. Ватно-марлевий бублик
B.Шину Еланського
C. Шину Крамера
D.Шину Бакшеєва
E. Стерильний ватно-марлевий тампон

96. У породiллi на 11-ту добу пiсляполо-
гового перiоду спостерiгається гiпертер-
мiя 39oC , болi в правiй молочнiй зало-
зi. Загальний стан - середньої важкостi.
При пальпацiї виявлено ущiльнення в мо-
лочнiй залозi з дiлянкою розм’якшення
та флюктуацiї посерединi. Яка тактика
фельдшера ФАПу?

A. Припинення грудного вигодовування,
госпiталiзацiя
B.Антибiотики, спостереження
C. Припинення грудного вигодовування,
антибiотики
D. Припинення грудного вигодовування,
хiрургiчне втручання
E. Туге перев’язування грудей, сечогiннi

97. При дослiдженнi пульсу фельдшер
ФАПу виявив, що у пацiєнта частота
пульсу становить 110/хв. Як вiн повинен
оцiнити такий пульс?

A. Тахiкардiя
B. Брадикардiя
C. Гiпертензiя
D.Аритмiя
E.Ниткоподiбний пульс

98. На ФАП доставлений пацiєнт 50-ти
рокiв з пупковою грижею, пiсля фiзично-
го навантаження виник раптовий бiль у
дiлянцi випинання, збiльшення об’єму i
напруження грижi. Яка тактика фельд-
шера є найбiльш доцiльною в даному ви-
падку?

A. Термiново госпiталiзувати в хiрургiчне
вiддiлення
B. Спокiй
C.Надання лежачого положення
D.Мiхур з льодом на мiсце випинання
E.Обмеження прийому їжi

99. Фельдшера ФАПу викликали до ди-
тини 9-ти рокiв, у якої на фонi грипозної
пневмонiї розвинулась легенева кровоте-
ча: з’явилась рожева пiна з рота, кашель
з видiленням яскраво-червоного пiнисто-
го харкотиння. Застосуйте кровоспинний
препарат:

A. Дицинон
B.Анальгiн
C.Аспiрин
D. Корглiкон
E.Парацетамол

100. Ви, фельдшер ФАПу, прийшли на
патронаж до хлопчика 10 мiсяцiв. Дитина
розвивається гармонiйно, фiзичний роз-
виток вiдповiдає вiковiй нормi. Скiльки
зубiв повинно бути у дитини?

A. 6
B. 4
C. 5
D. 3
E. 7

101. До фельдшеру ФАПу звернулася па-
цiєнтка 60-ти рокiв, у якої два мiсяцi тому
в дiлянцi лiвої молочної залози з’явилась
виразка з сiрим дном. Шкiра навколо неї
набрякла, дещо гiперемована. Навколо
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пальпується щiльний безболiсний iнфiль-
трат. Пахвовi лiмфовузли злiва збiльше-
нi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Злоякiсне новоутворення молочної
залози
B. Трофiчна виразка молочної залози i
пахвовий лiмфаденiт
C. Первинний сифiлiс
D. Туберкульоз шкiри молочної залози i
пахвовий лiмфаденiт
E. Карбункул молочної залози i пахвовий
лiмфаденiт

102. Хвора жiнка скаржиться на голов-
ний бiль, нудоту, блювання. При обсте-
женнi звертає увагу рiвень АТ- 210/110
мм рт.ст. Який препарат треба ввести у
даному випадку?

A. Клофелiн 0,01% - 1,0мл
B.Платифiлiн 0,2% - 1,0в/м
C. Аналгiн 50% - 2,0 в/м
D. Димедрол 1% - 1,0 в/м
E. Атропiн 0,1% - 0,5 п/шк

103. При огляди дитини 10-ти рокiв
фельдшер ФАПу виявив гiпостатуру на
тлi вродженої вади серця. Якi ознаки є
характерними для гiпостатури?

A. Пропорцiйне зменшення маси i довжи-
ни тiла дитини
B.Надмiрна вага при середньому зростi
C. Дефiцит ваги при високому зростi
D. Пропорцiйне збiльшення ваги та дов-
жини тiла
E. Збiльшення обводу голови при дефiци-
тi маси тiла

104. До фельдшера ФАПу звернувся хво-
рий зi скаргами на рiзке здуття живота,
незначнi випорожнення, нудоту, загаль-
ну слабкiсть. Вважає себе хворим близь-
ко року. Багато курить, зловживає спир-
тним. Об’єктивно: на шкiрi обличчя i
спини - судиннi ”зiрочки” . Шкiра суха,
помiрно блiда, долонi гiперемованi, го-
мiлки i стопи набряклi. Волосся на голо-
вi тонке, рiдке. Живiт рiзко збiльшений,
пупок випнутий. Навколо пупка венозна
сiтка у виглядi "голови медузи". У че-
ревнiй порожнинi виявлено вiльну рiди-
ну. Який попереднiй дiагноз у хворого?

A.Цироз печiнки
B. Хронiчний гепатит
C. Рак шлунка
D. Хронiчний панкреатит
E. Хронiчний гастрит

105. Фельдшер ШМД прибув на виклик
до хворої зi скаргами на рiзкий бiль вни-
зу живота справа, запаморочення. Остан-
ня менструацiя 2 тижнi тому. Об’єктив-
но: шкiра блiда, АТ- 80/60 мм рт.ст., Ps-

92/хв. Живiт напружений, болючий бiль-
ше справа в нижнiх вiддiлах. Симптом
Щоткiна-Блюмберга позитивний в ни-
жнiх вiддiлах живота. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A.Апоплексiя яєчника
B.Перекрути нiжки кiсти яєчника
C.Позаматкова вагiтнiсть
D. Гострий апендицит
E.Фiбромiома

106. На профiлактичному оглядi фельд-
шер виявив у жiнки 23-х рокiв на шийцi
матки оксамитового вигляду виразку. Дi-
агноз: ерозiя. Який метод iнструменталь-
ного обстеження треба використати для
пiдтвердження дiагнозу?

A. Кольпоскопiя
B. Зондування порожнини матки
C. Пункцiя черевної порожнини через
заднє склепiння
D. Дiагностичне вишкрiбання порожнини
матки
E. УЗД

107. Пацiєнту 35-ти рокiв призначено
внутрiшньом’язове введення антибiоти-
ка пiсля проби на iндивiдуальну чутли-
вiсть. Який розчинник повинен викори-
стати фельдшер ФАПу, розводячи анти-
бiотик для проведення проби?

A. Iзотонiчний розчин хлориду натрiю
B. 0,5% розчин новокаїну
C. Дистильована вода
D. 5% розчин глюкози
E. 0,25% розчин новокаїну

108.У хворого 55-ти рокiв пiд час диспан-
серного огляду вперше виявлено неве-
ликий лейкоцитоз, абсолютний лiмфо-
цитоз за рахунок зрiлих лiмфоцитiв, тiнi
Гумпрехта. Скарг хворий не має. Яке за-
хворювання системи кровi можна запiдо-
зрити?

A. Хронiчний лiмфолейкоз
B. Хронiчний мiєлолейкоз
C. Гострий лейкоз
D. Гiпопластична анемiя
E. Лiмфогранулематоз

109. Виклик фельдшера ФАПу до дити-
ни 4-х рокiв, яка хворiє 5-й день. Скар-
ги на кашель, свiтлобоязнь, сльозотечу,
to- 38, 2oC . На слизовiй оболонцi щiк бi-
лi крапковi плями, на пiднебiннi червонi
плями. Який висип з’явиться у дитини при
подальшому розвитку хвороби?
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A.Поетапний плямисто-папульозний
B.Пустульозний
C. Полiморфний
D. Геморагiчний
E. Одномоментний плямисто-
папульозний

110. До фельдшера ФАПу звернулась ва-
гiтна в термiнi 35 тижнiв за консультацi-
єю. При оглядi фельдшером визначено:
голiвка плоду злiва, серцебиття вислухо-
вується на рiвнi пупка, передлегла части-
на вiдсутня. Фельдшер повинен направи-
ти вагiтну:

A. До дiльничного гiнеколога
B.На УЗД
C. До ВПВ
D. В гiнекологiчне вiддiлення
E. До терапевта

111. До фельдшера ФАПу звернувся па-
цiєнт 38-ми рокiв зi скаргами на бiль у
поперековiй дiлянцi, часте та болiсне се-
човипускання; сеча каламутна, темпера-
тура тiла 37, 6oC . Вважає себе хворим 2
роки. Об’єктивно: шкiра блiда, невеликi
набряки пiд очима, симптом Пастерна-
цького позитивний. Який попереднiй дiа-
гноз?

A. Хронiчний пiєлонефрит
B. Хронiчний гломерулонефрит
C. Гострий пiєлонефрит
D. Гострий гломерулонефрит
E. Нирковокам’яна хвороба

112. Фельдшер ФАПу оглядає пацiєнтку
47-ми рокiв зi скаргами на бiль, почер-
вонiння передньої поверхнi правої гомiл-
ки, температуру тiла до 39oC„ якi з’яви-
лись пiсля незначної подряпини шкiри.
Об’єктивно: на переднiй поверхнi пра-
вої гомiлки визначається гiперемiяшкiри
до 15х10 см з чiткими контурами, незна-
чний набряк. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Бешиха гомiлки
B.Абсцес гомiлки
C. Флегмона гомiлки
D.Фурункул гомiлки
E. Карбункул гомiлки

113. У жiнки ниючий бiль у правому пiд-
ребер’ї з iррадiацiєю пiд праву лопатку,
гiркий присмак у ротi. Хворiє 5 рокiв.
Об’єктивно: позитивний симптом Ортне-
ра. Дайте пораду дружинi з дiєтичного
харчування:

A.Не вживати жирної i смаженої їжi
B.Не вживати багато вуглеводiв
C.Не вживати соленої їжi
D.Не вживати багато рiдини
E. Вживати йодовмiснi продукти

114. На четверту добу пiсля отриман-
ня колотої рани правої стопи у хворого
пiдвищилася температура тiла до 38oC,
пахвиннi лiмфатичнi вузли збiльшилися,
стали болючi, шкiра над ними почерво-
нiла. Про яке ускладнення рани можна
думати?

A. Лiмфаденiт
B.Флегмона
C. Бешиха
D. Лiмфангоїт
E.Правець

115.У хворого 10 рокiв тому був перелом
середньої третини лiвої стегнової кiстки.
Пiсля цього, протягом останнiх 7-ми ро-
кiв, на мiсцi перелому перiодично з’явля-
ється гостре запалення з утворенням но-
рицi, через яку видiляється гнiйний вмiст
з елементами кiсткової тканини. Через
деякий час нориця закривається. Про яке
ускладнення перелому слiд думати?

A. Хронiчний остеомiєлiт
B. Трофiчна виразка
C.Флегмона м’якої тканини
D. Бешиха
E. Гострий остеомiєлiт

116. Фельдшер ФАПу спостерiгає за па-
цiєнтом з лейкемiєю у якого раптово
з’явилися загальна слабкiсть, головний
бiль, пiтливiсть вночi, пiдвищення тем-
ператури до 38oC . Для якого синдрому
характернi цi симптоми?

A. Iнтоксикацiйний
B.Анемiчний
C. Геморагiчний
D. Гiперпластичний
E. Iмунодефiцитний

117. Фельдшер прибув на мiсце автоката-
строфи. Один з пасажирiв у станi клiнi-
чної смертi. Є пiдозра на перелом хребта
в шийнiй дiлянцi. Що слiд робити в цьо-
му випадку для забезпечення прохiдностi
дихальних шляхiв?

A. Вивести вперед нижню щелепу
B.Опустити голову потерпiлого
C. Запрокинути голову потерпiлого
D.Повернути голову потерпiлого
E.Пiдкласти валик пiд лопатки

118.У дитини 12-ти дiб почервонiнняшкi-
ри та поодинокi ерозiї поверхневого ша-
ру шкiри в пахових складках. Про яке за-
хворювання може подумати фельдшер?
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A.Попрiлостi II ступеня
B.Пiтниця
C. Попрiлостi I ступеня
D. Вiтряна вiспа
E. Везикулопустульоз

119. Працiвник лабораторiї випадково
пролив на кисть 30% сiрчану кислоту.Що
в першу чергу повинен виконати фельд-
шер здоровпункту?

A.Промити проточною водою
B.Обробити антидотом
C. Ввести анальгетики
D.Накласти асептичну пов’язку
E. Накласти мазеву пов’язку

120. На ФАП звернулася жiнка 23-х ро-
кiв iз затримкою менструацiї на 2 тижнi,
кровомажучi видiлення з пiхви. Фельд-
шер запiдозрив порушену позаматкову
вагiтнiсть, так як пiд час огляду пацiєн-
тка втратила свiдомiсть. Яке обстеження
пiдтвердить цей дiагноз?

A.Пункцiя через заднє склепiння
B. Лапаротомiя
C. Бiопсiя шийки матки
D. Дiагностичне вишкрiбання матки
E. Бактерiоскопiчне дослiдження

121. До фельдшера ФАПу звернулася
хвора iз скаргами на пiдвищену подра-
зливiсть, поганий сон, зниження праце-
здатностi, пам’ятi, апетиту, вiдчуття три-
воги. Захворювання пов’язує з психi-
чною травмою. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A.Неврастенiя
B. Епiлепсiя
C. Бiполярний психоз
D. Хвороба Альцгеймера
E. Iстерiя

122. Мама викликала фельдшера ФАПу
до дитини 7-ми рокiв у якої в анамнезi
вiрусний мiокардит. Дитина скаржиться
на серцебиття, виражену слабкiсть, утру-
днене дихання. Фельдшер виявив ознаки
гострої лiвошлуночкової недостатностi.
В якому положеннi потрiбно госпiталiзу-
вати дитину до лiкарнi?

A.Напiвсидячи
B.На правому боцi
C. Лежачи на щитi
D. З опущеним головним кiнцем
E. На лiвому боцi

123. В школi фельдшером ФАПу дiагно-
стовано скарлатину. Дитина госпiталiзо-
вана. Накладений карантин. Контактнi
обстеженi, на них заведенi листи спосте-
реження. Скiльки днiв триватиме каран-

тин?

A. 7
B. 21
C. 14
D. 10
E. 3

124. У потерпiлого внаслiдок ДТП спо-
стерiгається вiдсутнiсть дихання, пульсу
на соннiй артерiї, широкi зiницi. Вкажiть
першочергову дiю фельдшера:

A. Розпочати серцево-легеневу реанiма-
цiю
B. Дати вдихнути нашатирного спирту
C. Викликати швидку допомогу
D. Викликати мiлiцiю
E. Ввести хлористий кальцiй

125.Пацiєнтка 53-х рокiв, доярка, зверну-
лася до фельдшера ФАПу зi скаргами на
бiль у дрiбних суглобах кистей рук, ”ран-
кову скутiсть” даних суглобiв. Об’єктив-
но: дрiбнi суглоби кистей рук припухлi,
деформованi. Кистi рук вiдхиленi у бiк
лiктя. У кровi: Hb- 100 г/л, ер.- 3, 0·1012/л,
лейк.- 10 · 109/л, ШОЕ- 45 мм/год, гостро-
фазовi показники кровi пiдвищенi. Вка-
жiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Ревматоїдний артрит
B. Деформуючий артрит
C. Туберкульозний артрит
D. Гонорейний артрит
E. Ревматичний артрит

126. Фельдшер ШМД оглянув пацiєнта
30-ти рокiв, який упав з висоти 2 метрiв
на ноги. Об’єктивно: болючiсть у дiлянцi
другого поперекового хребця, яка збiль-
шується при навантаженi по вiсi хребта.
Вкажiть положення, у якому необхiдно
транспортувати пацiєнта:

A.На спинi
B.На лiвому боцi
C.На правому боцi
D.Напiвсидячи
E. У положеннi ”жаби”

127.Фельдшер ФАПу пiд час об’єктивно-
го обстеження пацiєнта 53-х рокiв виявив
посмикування м’язiв i болючiсть у дiлянцi
рани правої стопи, тризм, дисфагiю, ригi-
днiсть потиличних м’язiв (рану отримав 3
днi тому). Зазначте попереднiй дiагноз:

A.Правець
B. Сепсис
C. Гангрена
D.Остеомiєлiт
E. Сказ

128. При дослiдженнi мазка пiхвового
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вмiсту на визначення ступеня його чисто-
ти, виявлено: паличок Додерлейна ма-
ло, багато лейкоцитiв, переважно коко-
ва флора, реакцiя вмiсту пiхви слабколу-
жна. Це характерно для такого ступеню
чистоти пiхви:

A. III
B. I
C. II
D. IV
E. -

129. Перша допомога фельдшером ФА-
Пу при апное у малюка, хворого на ка-
шлюк, починається з:

A. Звiльнення ротової порожнини вiд
харкотиння та слизу
B. Введення спазмолiтичних препаратiв
C. Проведення закритого масажу серця
D.Проведення iнгаляцiй з протеолiтични-
ми ферментами
E. Штучна вентиляцiя легень методом
”рот в рот”

130. Потерпiлий внаслiдок ДТП збудже-
ний, голосно кричить, реально не оцiнює
свiй стан. При оглядi виявлено рану сере-
дньої третини правої гомiлки, в глибинi
якої видно уламки кiсток. Значна артерi-
альна кровотеча. Що потрiбно виконати
в першу чергу при наданнi першої допо-
моги потерпiлому?

A. Тимчасове спинення кровотечi
B.Асептична пов’язка
C. Боротьба з шоком
D. Транспортна iммобiлiзацiя
E. Рентгенологiчне обстеження

131. Вагiтна 19-ти рокiв звернулася до
фельдшера ФАПу, щоб стати на облiк по
вагiтностi. При вимiрюваннi зовнiшнiх
розмiрiв тазу отриманi данi: 26-29-30-20.
Який таз у жiнки?

A.Нормальний
B.Простий плоский
C. Загальнорiвномiрнозвужений
D.Плоскорахiтичний
E. Чоловiчий

132. Де спостерiгається стоншення
пiдшкiрно-жирової клiтковини в разi гi-
потрофiї II ступеня?

A.На тулубi та кiнцiвках
B.На животi
C. На тулубi, кiнцiвках, обличчi
D. Тiльки на кiнцiвках
E. Тiльки на тулубi

133. Фельдшер ШМД застосував джгут
для зупинки артерiальної кровотечi.
На який час максимально накладається

джгут на кiнцiвку взимку?

A. 1 година
B. 0,5 години
C. 2 години
D. 2,5 години
E. 3 години

134.ДофельдшераФАПУ звернувся хво-
рий 60-ти рокiв зi скаргами на неприємнi
вiдчуття в задньому проходi, бiль та до-
мiшки кровi пiд час акту дефекацiї. При
оглядi виявлено варикознi вузли в дiлянцi
анального отвору. Який дiагноз найбiльш
iмовiрний?

A. Геморой
B. Трiщина заднього проходу
C. Гострий парапроктит
D. Рак прямої кишки
E.Полiпи прямої кишки

135. Пацiєнт 23-х рокiв знаходиться на
стацiонарному лiкуваннi в хiрургiчному
вiддiленнi з приводу захворювання, яке
ускладнилось сепсисом. Добовi коливан-
ня температури тiла становить 3 − 4oC.
Який тип температурної кривої спостерi-
гається в даному випадку?

A. Гектична
B.Неправильна
C. Ремiтуюча
D. Хвилеподiбна
E. Iнтермiтуюча

136. Пацiєнту з гострою серцевою недо-
статнiстю проведено кровопускання. З
метою попередження якого ускладнення
фельдшер повинен слiдкувати за дотри-
манням суворого лiжкового режиму та
здiйснювати контроль за пульсом та ар-
терiальним тиском?

A.Ортостатичний колапс
B.Непритомнiсть
C.Шок
D.Напад ядухи
E. Тромбоемболiя

137. У дитини 10 рокiв пiд час уроку по-
чалась носова кровотеча. Яку допомогу
необхiдно надати дитинi?

A. Ввести в носовi ходи тампони з 3%
розчином перекису водню
B. Закрапати в нiс 0,05% розчин нафтизи-
ну
C. Надати дитинi горизонтальне поло-
ження
D. Ввести кордiамiн пiдшкiрно
E. Ввести в носовi ходи тампони, змоченi
в розчинi фурацилiну 1:5000

138. На ФАП звернулась мама з 13-
рiчною дочкою. Пiсля ретельного обсте-
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ження дiагностовано атрезiя дiвочої плi-
ви. Якою має бути тактика?

A. Хiрургiчний розтин плiви
B.Повторний огляд через 6 мiсяцiв
C. Гормональна терапiя
D. Симптоматична терапiя
E. Повторний огляд через 3 мiсяцi

139.У 10-рiчної дитини пiсля загострення
тонзилiту з’явилися порушення мови, пи-
сьма, ходи. До якого дослiдження кровi
потрiбно пiдготувати пацiєнта?

A. Ревмопроби
B. Вмiст холестерину
C. Вмiст загального бiлiрубiну
D. Вмiст глюкози
E. Вмiст залишкового азоту

140. У жiнки 28-ми рокiв через два днi
пiсля переохолодження з’явилося часте
i болiсне сечовипускання (через кожнi
30-40 хв.), кров у сечi наприкiнцi сечови-
пускання. Об’єктивно: при пальпацiї бо-
лючiсть в надлоннiй дiлянцi. Температу-
ра тiла 37oC . Найiмовiрнiший попереднiй
дiагноз?

A. Гострий цистит
B. Гострий пiєлонефрит
C. Ниркова колька
D. Гострий гломерулонефрит
E. Нецукровий дiабет

141. Пацiєнтка 22-х рокiв звернулася до
фельдшера здоровпункту з приводу по-
передження небажаної вагiтностi. Жiнка
в шлюбi, має двох дiтей. Обстежена, гi-
некологiчних захворювань не виявлено.
Який метод контрацепцiї найдоцiльнiше
рекомендувати данiй пацiєнтцi?

A. Внутрiшньоматковий
B. Хiрургiчний
C. Гормональний
D.Посткоїтальний
E. Бар’єрний

142. Який з методiв ведення пологiв слiд
обрати, якщо у родiллi з кровотечею
встановлено дiагноз центрального пере-
длежання плаценти?

A. Кесарiв розтин
B.Накладання акушерських щипцiв
C. Поворот плоду на нiжку i витягнення
на нiжку
D.Амнiотомiя з наступною епiзiотомiєю
E. Поворот за Архангельським

143. В нормi добова кiлькiсть сечi у здо-
рової людини становить:

A. 1500-2000 мл
B. 500-1000 мл
C. 1000-1200 мл
D. 2000-2500 мл
E. 2500-3000 мл

144. У дитини часте блювання, бiль в епi-
гастiї, рiдкий стiлець до 8 разiв на добу
з неприємним запахом, зеленуватого ко-
льору, водянистий. Хворiє 3-тю добу, з
анамнезу - вживав тiстечко з кремом.
Яке обстеження потрiбно призначити
для уточнення дiагнозу?

A. Бактерiологiчне дослiдження випоро-
жнень
B. Загальний аналiз кровi
C. Загальний аналiз сечi
D. Дослiдження випорожнень на яйця
гельмiнтiв
E. Копрологiчне дослiдження випоро-
жнень

145. Фельдшера ШМД викликали до по-
терпiлої 35-ти рокiв, яка 6 годин тому ви-
пила 100 мл столового оцту з суїцидним
намiром. Скаржиться на слабкiсть, спра-
гу, бiль у ротi i епiгастрiї, слинотечу. Сли-
зова оболонка рота гiперемована.Перша
допомога:

A. Промити шлунок холодною водою
через зонд
B. Викликати блювання
C.Промити шлунок теплою водою
D. Промити шлунок розчином соди через
зонд
E. Промити шлунок розчином перманга-
нату калiю

146.НаФАП доставлений хворий зi скар-
гами на головний бiль, погiршення зо-
ру, пiтливiсть, бiль у животi, слинотечу,
нудоту. 6 годин тому оприскував город
хлорофосом. Встановлено дiагноз: го-
стре отруєння хлорофосом. Який анти-
дот найдоцiльнiше застосувати?

A. Розчин атропiну сульфату 0,1%
B. Розчин унiтiолу 5%
C. Розчин тiосульфату 20%
D.Антидот Стрижевського
E. Розчин натрiю гiдрокарбонату 3%

147. Оглядаючи жiнку з термiном ва-
гiтностi 26 тижнiв, фельдшер ФАПу
дiагностував початок передчасних по-
логiв. З метою профiлактики дистрес-
синдрому вiн введе:
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A. Внутрiшньом’язово дексаметазон 6 мг
B. Внутрiшньовенно гiнiпрал
C. Сублiнгвально нiфедипiн
D. Внутрiшньом’язово дексаметазон 24
мг
E.Окситоцин 5 ОД та 500 мл 0,9% натрiю
хлориду

148. Хвора 40-ка рокiв на прийомi у
фельдшера раптово втратила свiдомiсть,
упала. З’явились тонiчнi, а потiм клонiчнi
судоми. Iз рота видiляється пiна з розо-
вим вiдтiнком. Вiдмiчено мимовiльне се-
човидiлення. Яку невiдкладну допомогу
необхiдно надати хворiй?

A.Притримати хвору за голову i кiнцiвки,
повернути голову набiк
B. Ввести магнiю сульфат
C. Викликати лiкаря
D. Вимiряти артерiальний тиск
E. Ввести серцевi засоби

149.ФельдшерШМД оглядає постражда-

лого на мiсцi ДТП. Пацiєнт скаржиться
на головний бiль, нудоту, запаморочен-
ня, одноразове блювання. Зi слiв дружи-
ни, був непритомний кiлька хвилин. Який
попереднiй дiагноз?

A. Струс головного мозку
B. Забiй головного мозку
C. Синкопальний синдром
D.Психоемоцiйний стрес
E. Вегетативний криз

150.Фельдшер здоровпункту повинен ви-
конати гальванiзацiю комiрцевої зони за
Щербаком. Який струм використовує-
ться при класичнiй методицi гальванiза-
цiї?

A.Постiйний
B. Змiнний
C. Iмпульсний
D.Модульований
E. Високочастотний
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Б
багатоплідний многоплодный
бешиха рожа
блювання рвота
блювотний рвотный
В
вагітність беременность
вада порок
вантажівка грузовик
вапно известь
вигодовування вскармливание
викидень выкидыш
вимушений вынужденный
випинання выпячивание
випорожнення испражнения
виразка язва
висип сыпь
витрішкуватість пучеглазие
вишкрібання выскабливание
вівчак, вовчак волчанка
відвар отвар
відмова отказ
відраза отвращение
відхідник анус
відшарування отслойка
вічко зев
вогнепальний огнестрельный
вогнищевий очаговый
воротар привратник
ворушіння шевеление
втомлюваність утомляемость
втручання вмешательство
вузловий узловой
Г
гавкаючий лающий
годування кормление
голка иголка
гомілка голень
горб бугор
гумовий резиновый
Д
дільничий участковый
довідка справка
дозволений разрешённый
долоня ладонь
допоміжний вспомогательный
доправляти доставлять
дотримання соблюдение
драбина лестница
Ж
жовтяниця желтуха
жувальний жевательный
З
забій ушиб
загартовування закаливание
загоєння заживление
задишка одышка
закреп запор
залишковий остаточный
залоза железа
занурювати погружать
запалення воспаление
запаморочення головокружение
засіб средство
затерплість онемение
заходи мероприятия
зважування взвешивание
звивистий извитой
зволожений увлажнённый
зворотній обратный
здуття вздутие
здухвинний подвздошный
зіниця зрачок
знепритомніти потерять сознание
зомління обморок
зріст рост
К
калитка мошонка
кашлюк коклюш
квасоля фасоль

клекочучий клокочущий
ковтання глотание
комірцевий воротниковый
крейда мел
крижі крестец
кровотеча кровотечение
кроповий укропный
кукса культя
кульгавість хромота
куприк копчик
Л
литковий икроножный
лоно лобок
лусочка чешуйка
М
марення бред
метушитись суетиться
мигдалик миндалина
миготливий мерцательный
міський городской
міхур пузырь
млявий вялый
Н
набряк отёк
надмірний избыточный
напруга напряжение
натискування нажатие
натще натощак
нашарування наслоение
негативний отрицательный
нежить насморк
нездужання недомогание
необгрунтований необоснованный
непритомність потеря сознания
нирка почка
нориця свищ
нудота тошнота
О
обробка обработка
обличчя лицо
ознака признак
оксамит бархат
оперізуючий опоясывающий
опік ожог
осередок очаг
особистий личный
остуда озноб
отруєння отравление
очеревина брюшина
П
паління курение
пахвинний, паховий паховый
пахвовий подмышечный
пекучий жгучий
передміхуровий предстательный
переконати убедить
переймоподібний приступообразный
переміжний перемежающийся
перенісся переносица
печіння жжение
північ север
півнячий петушиный
підгузок подгузник
підсумковий итоговый
піногасники пеногасители
піхва влагалище
плескатий плоский
повідомлення извещение
повіка веко
подряпина царапина
пологовий будинок роддом
полум'я пламя
полуниця клубника
поперек поясница
породілля родильница
посіпування подергивание
потилиця затылок
поточний текущий
правець столбняк
прибирання уборка

привушний околоушный
променевий лучевой
променевозап'ястковий лучезапястный
пухирець пузырёк
пухлина опухоль
Р
раптово внезапно
ризик риск
риси черты
рідина жидкость
рідкий жидкий
рогівка роговица
родзинки изюм
роділля роженица
розпал разгар
розпитування расспрос
розтин сечение
рукавичка перчатка
рідина жидкость
С
садна ссадины
свербіж, сверблячка зуд
сеча моча
сечовід мочеточник
сечогінний мочегонный
сир творог
сироподібний творожистый
сідниця ягодица
склепіння свод
скроня висок
скутість скованность
смоктання сосание
соняшниковий подсолнечный
спадковість наследственность
спарга жажда
сприяти способствовать
статевий половой
статура телосложение
стегно бедро
стиснення сдавление
стрімкий стремительный
струминний струйный
струс сотрясение
судоми судороги
сумісність совместимость
суміш смесь
сутінковий сумеречный
Т
терміновий экстренный
терпність онемение
тиск давление
травний пищеварительный
тривалий длительный
тулуб туловище
У
усунення устранение
Х
харкотиння мокрота
харчування питание
хода походка
хребет позвоночник
Ц
цукровий сахарный
Ч
чадний угарный
черговий дежурный
чергування дежурство
черевний брюшной
Ш
шар слой
шкіра кожа
шлунок желудок
штучний искусственный
Щ
щелепа челюсть
щеплення прививка
щур крысa
Я
ядуха удушье
ясна дёсны, десна


