
Запитання №13Відповідей: 1021, Коментарів: 0 

Хлопчик 6-ти років скаржиться на загальну слабкість, генералізоване свербіння та почервоніння 

шкіри, гостре підвищення температури тіла до 38°С. 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: 

79%A. Генералізована кропивниця 

8%B. Атопічний дерматит - нейродерміт, період загострення 

2%C. Набряк Квінке 

8%D. Алергічний контактний дерматит 

6%E. Токсикодермія 

 

Запитання №15Відповідей: 1003, Коментарів: 0 

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? 

73%A. Розчин адреналіну підшкірно 

25%B. Розчин преднізолону внутрішньовенно 

2%C. Розчин еуфіліну внутрішньовенно 

1%D. Розчин строфантину внутрішньовенно 

1%E. Розчин тавегілу внутрішньовенно 

 

Запитання №17Відповідей: 964, Коментарів: 0 

Хлопчику 12 років. Знаходиться в клініці з приводу цукрового діабету в фазі декомпенсації. 

Отримав перед сніданком 10 ОД і перед обідом 6 ОД простого інсуліну. Через ЗО хвилин після 

обіду хлопчик втратив свідомість, з’явились судоми. Об’єктивно: шкіра волога, бліда, тризм 

щелеп. Тони серця приглушені, Ps- 100/хв., слабкого наповнення, AT- 90/50 мм рт.ст., дихання 

поверхневе, 28/хв. Першочергова допомога в даній ситуації включає: 

85%A. Введення глюкози 

2%B. Оксигенотерапія 

5%C. Введення преднізолону 

9%D. Введення інсуліну 

2%E. Введення мезатону 

 

Запитання №18Відповідей: 951, Коментарів: 0 

Дівчинка 4-х років скаржиться на загальну слабкість, кашель. Вночі раптово підвищилася 

температура до 39,8°С, хвора стала неспокійною. Гавкаючий кашель, шумне свистяче дихання з 

втягуванням над- та підключичних западин, міжреберних проміжків, шкіра бліда. Контактувала з 

хворими на ГРВІ сестрами. Що необхідно призначити дитині в першу чергу? 

80%A. Преднізолон, гарячі ніжні ванни 

7%B. Дибазол, еуфілін 

5%C. Папаверин, вітамін С 

6%D. Антибіотики, димедрол 

5%E. Астмопент, діазолін 

 

Запитання №33Відповідей: 805, Коментарів: 0 



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? 

78%A. Гіперосмолярна кома 

8%B. Діабетична кетоацидотична кома 

13%C. Гіпоглікемічна кома 

1%D. Пухлина головного мозку 

2%E. Енцефаліт 

 

Запитання №34Відповідей: 799, Коментарів: 0 

У дитини 8-ми років підвищення температури до 39°С, 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? 

86%A. Кір 

2%B. Корова краснуха 

10%C. Скарлатина 

2%D. Висипний тиф 

2%E. Грип 

 

Запитання №35Відповідей: 794, Коментарів: 0 

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? 

71%A. Гіпохлоремічна кома 

11%B. Азотемічна кома 

10%C. Кетоацидотична кома 

8%D. Гіперосмолярна кома 

3%E. Гіпоглікемічна кома 

 

Запитання №42Відповідей: 747, Коментарів: 0 

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 рС02 у КЛС-грамі? 

72%A. 30-35 мм рт.ст. 

7%B. 20-25 мм рт.ст. 

16%C. 35-40 мм рт.ст. 

6%D. 40-45 мм рт.ст. 

2%E. 50-55 мм рт.ст. 

 

Запитання №43Відповідей: 749, Коментарів: 0 

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 Т). Які біохімічні зміни викликають ці 

порушення? 



67%A. Гіперкаліємія 

26%B. Гіпокаліємія 

3%C. Гіперкальціємія 

4%D. Гіпокальціємія 

2%E. Ацидоз 

 

Запитання №49Відповідей: 730, Коментарів: 0 

У дитини 10-ти років зупинена артеріальна кровотеча (плечова артерія) через 10 хвилин після 

травми. При надходженні AT- 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? 

84%A. Відмиті еритроцити 

1%B. Цільна кров 

7%C. Еритроцитарна маса 

1%D. Лейкоконцентрат 

10%E. Свіжозаморожена плазма 

 

Запитання №58Відповідей: 677, Коментарів: 0 

В клініку дитячої хірургії надійшов хлопчик 6-ти місяців у важкому стані через 36 годин після 

початку захворювання з клінікою інвагінації кишечнику. В сім’ї у дитини дідусь та батько 

хворіють на гемофілію. Дитині показане негайне оперативне втручання. Яка передопераційна 

підготовка повинна проводитися хворому? 

83%A. Переливання препаратів крові та криопреципітату 

3%B. Інфузійна терапія сольовими розчинами 

9%C. Інфузійна терапія з використанням колоїдних розчинів 

6%D. Гемостатична терапія під час втручання 

2%E. Переливання плазми після оперативного втручання 

 

Запитання №63Відповідей: 664, Коментарів: 0 

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 екстра-

систоли. ЕхоКС - асиметрична гипертрофія міжшлуночкової перегородки. Який шок має місце у 

дитини? 

94%A. Кардіогенний шок 

1%B. Септичний шок 

1%C. Анафілактичний шок 

2%D. Травматичний шок 

5%E. Гіповолемічний шок 

 

Запитання №64Відповідей: 664, Коментарів: 0 

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? 

88%A. В даному випадку згода не потрібна 



4%B. Лікар зобов’язаний пояснити пацієнтові в доступній формі методи і об’єм медичного 

втручання 

6%C. Батьки мають право вибору методів медичного втручання 

3%D. Медичне втручання особам від 15 до 18 років проводиться за їх згодою 

1%E. Батьки можуть відмовитись від надання допомоги 

 

Запитання №71Відповідей: 637, Коментарів: 0 

У хлопчика 15-ти років раптово підвищилася температура тіла до 39,8°С, 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 носогубним трикутником. Який 

найбільш імовірний діагноз? 

81%A. Скарлатина 

9%B. Кір 

8%C. Краснуха 

2%D. Інфекційний мононуклеоз 

3%E. Вітряна віспа 

 

Запитання №75Відповідей: 641, Коментарів: 0 

У 15-річного хлопчика діагностовано бубонну форму чуми. Які антибактеріальні препарати слід 

призначити дитині? 

80%A. Стрептоміцин або хлорамфенікол 

6%B. Пеніцилін або цефотаксим 

3%C. Бісептол або сульфален 

3%D. Гентаміцин або нетроміцин 

10%E. Тетрациклін або доксициклін 

 

Запитання №80Відповідей: 630, Коментарів: 0 

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? 

77%A. Свіжозаморожена плазма 

4%B. Глюкозо-сольовий розчин 

4%C. Реополіглюкін 

5%D. Тромбоцитарна маса 

12%E. Амінокапронова кислота 

 

Запитання №81Відповідей: 624, Коментарів: 0 

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? 

97%A. Термінова госпіталізація до ВРІТ 

1%B. Амбулаторне лікування 

1%C. Спостереження дільничного педіатра 

3%D. Лікування в опіковому відділенні 

1%E. Звертання в травмпункт 



Запитання №82Відповідей: 618, Коментарів: 0 

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., AT- 60/40 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулось у хворого? 

61%A. Непритомність 

8%B. Серцева недостатність 

16%C. Кардіогенний шок 

1%D. Бактеріальний шок 

16%E. Інфекційно-токсичний шок 

 

Запитання №84Відповідей: 602, Коментарів: 0 

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? 

69%A. Гіпотонічна дегідратація, гіперкаліємія 

12%B. Гіпотонічна дегідратація, гіпокаліємія 

14%C. Ізотонічна дегідратація, гіперкаліємія 

5%D. Гіперкаліємія 

2%E. Розладів водно-електролітного балансу немає 

 

Запитання №85Відповідей: 605, Коментарів: 0 

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? 

73%A. Аспірин 

8%B. Бісептол 

14%C. Парацетамол 

4%D. Анальгін 

4%E. Ампіцилін 

 

Запитання №86Відповідей: 594, Коментарів: 0 

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? 

62%A. Непрямий масаж серця 

8%B. Киснева допомога вільним потоком 

18%C. Санація верхніх дихальних шляхів 

13%D. Введення адреналіну 

1%E. Корекція гіповолемії 

 

Запитання №91Відповідей: 583, Коментарів: 0 



У доношеної дитини на 2 день життя діагностовано гемолітичну хворобу новонародженого по Rh-

фактору, жовтянична форма. Через 10 години після народження з’явилась субіктеричність 

шкірних покровів. Розпочато фототерапію, рівень білірубіну сироватки крові - 160 мкмоль/л, через 

4 години - 200 мкмоль/л. Яку тактику слід обрати? 

90%A. Операція замінного переливання крові 

5%B. Інфузійна терапія 

3%C. Продовжити фототерапію 

2%D. Медикаментозна терапія 

2%E. Спостереження 

Запитання №99Відповідей: 571, Коментарів: 0 

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? 

79%A. Знеболювання, транспортна іммобілізація шиною 

15%B. Знеболювання, транспортна іммобілізація косинкою 

2%C. Косинкова пов’язка на праву верхню кінцівку 

3%D. Знеболювання, спроба вправлення вивиху 

3%E. Восьмиподібна пов’язка на правий ліктьовий суглоб 

 

Запитання №108Відповідей: 538, Коментарів: 0 

При наданні невідкладної допомоги дитині із крововтратою до 10% ОЦК лікарю необхідно 

відновити обсяг циркулюючої плазми. Оберіть оптимальний препарат: 

50%A. Ізотонічний сольовий розчин 

42%B. Свіжозаморожена плазма 

7%C. Реополіглюкін 

3%D. Цільна кров 

1%E. Розчин глюкози 

 

Запитання №109Відповідей: 532, Коментарів: 0 

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? 

80%A. Ниркова колька 

11%B. Гострий гломерулонефрит 

3%C. Геморагічний цистит 

4%D. Нефритичний синдром 

4%E. Травматичне ушкодження сечовивідних шляхів 

 

Запитання №114Відповідей: 520, Коментарів: 0 

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? 

83%A. Штучне дихання (в ручному режимі) 

5%B. Седуксен в/м 

1%C. Лобелін в/м 

6%D. Налагодити подачу кисню 



7%E. Преднізолон в/м 

 

Запитання №118Відповідей: 518, Коментарів: 0 

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 крово- обігу, яке призвело до біологічної смерті. Який тип дихальної 

недостатності спричинив смерть немовляти? 

84%A. Центральний 

11%B. Нервово-м’язовий 

1%C. Торакоабдомінальний 

4%D. Рестриктивний 

3%E. Констріктивний 

 

Запитання №126Відповідей: 509, Коментарів: 0 

Народилась недоношена дитина, геста-ційний 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: 

59%A. 10% розчин глюкози, 2 мл/кг 

9%B. Фенобарбітал, 20 мг/кг 

7%C. 25% розчин MqSOa, Імл/кг 

17%D. 5% розчин глюкози, 4 мл/кг 

11%E. 0,9% розчин натрію хлориду, 10 мл/кг 

 

Запитання №142Відповідей: 497, Коментарів: 0 

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? 

93%A. Почати штучну вентиляцію легень за допомогою мішка і маски 

4%B. Похлопати по п’ятах 

1%C. Зрошування холодною водою 

3%D. Поплескування по підошві 

2%E. Повторити погладжування вздовж хребта 

 

Запитання №146Відповідей: 498, Коментарів: 0 

Необхідно провести електричну дефібриляцію дитині з фібриляцією шлуночків. Маса тіла 

становить близько 10 кг. Оберіть вірну потужність розряду для першої дефібриляції: 

71%A. 20 Дж 

9%B. 4 Дж 

7%C. 40 Дж 

13%D. 5 Дж/кг 

3%E. 80 Дж 

 

Запитання №175Відповідей: 467, Коментарів: 0 



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? 

62%A. Ацетонемічний стан 

3%B. Цукровий діабет 

7%C. Гострий апендицит 

24%D. Гострий гастроентерит 

7%E. Діабетична кома 

Буклет осінь 2016 року 

 

Запитання №176Відповідей: 465, Коментарів: 0 

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? 

40%A. Штучна вентиляція легень 

13%B. Введення адреналіну 

39%C. Непрямий масаж серця 

7%D. Введення атропіну 

3%E. Додаткова тактильна стимуляція 

 

Запитання №177Відповідей: 463, Коментарів: 0 

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? 

85%A. Набряк Квінке 

1%B. Атопічний дерматит 

2%C. Кропив’янка 

13%D. Анафілактичний шок 

1%E. Стрептодермія 

 

Запитання №178Відповідей: 466, Коментарів: 0 

Ви надаєте допомогу постраждалій дитині з електротравмою. Постраждалий непритомний, 

тримається за електричний провід. З чого необхідно починати надавати допомогу? 

97%A. Звільнити постраждалого від дії електричного струму 

1%B. Провести непрямий масаж серця 

1%C. Провести ШВЛ 

1%D. Дати понюхати нашатирний спирт 

3%E. Викликати швидку допомогу 

 

Запитання №188Відповідей: 464, Коментарів: 0 

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 ІІ ступеня. Яка невідкладна 

первинна допомога? 

80%A. Зупинка кровотечі 

4%B. Накладання асептичної пов’язки 

5%C. Транспортна іммобілізація 



1%D. Новокаїнова блокада 

13%E. Знеболювання 

 

Запитання №189Відповідей: 461, Коментарів: 0 

У дівчинки 3-х років з тетрадою Фалло раптово виник напад, дитина стала неспокійною, 

підсилилась задишка. Об’єктивно: різкий ціаноз, ослаблений ІІ тон над легеневою артерією, 

грубий систолічний шум у третьому-четвертому міжребер’ї зліва, втрачає свідомість, з’являються 

судоми. Який стан виник у хворої? 

71%A. Задишково-ціанотичний криз 

2%B. Пневмоторакс 

7%C. Набряк легень 

11%D. Тромбоемболія легеневої артерії 

11%E. Колапс 

 

Запитання №193Відповідей: 454, Коментарів: 0 

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: 

92%A. В позиції "вершника" з головою, що опущена нище тулуба, по спині між лопатками 

виконати 4 удари проксимальною частиною долоні 

3%B. Очистка пальцем верхніх дихальних шляхів 

3%C. Натискання на живіт 

2%D. Очистка верхніх дихальних шляхів за допомогою пінцета Меджилла 

2%E. Очистка верхніх дихальних шляхів за допомогою зажима Келлі 

 

Запитання №194Відповідей: 463, Коментарів: 0 

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 

шлуно-чкова брадикардія 50/хв. Якому із медикаментозних заходів необхідно надати перевагу? 

52%A. Внутрішньовенне ведення атропіну 

1%B. Електрична дефібриляція серця 

3%C. Внутрішньовенне ведення гідрокарбонату натрію 

20%D. Електрична дефібриляція серця + введення адреналіну 

27%E. Внутрішньовенне введення адреналіну 

Запитання №195Відповідей: 452, Коментарів: 0 

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'? 

47%A. Додаткова оксигенація 

8%B. Інтубація трахеї 

5%C. Штучний масаж серця 

30%D. Відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів 

13%E. Допоміжна вентиляція легенів 

 

 


