
1.  

До фельдшера ФАПу звернувся хворий В., 30 років.  Після вживання великої кількості 

цитрусових у хворого виник щільний набряк на обличчі, губах, без свербіння, головний 

біль, “гавкаючий” кашель. Об’єктивно: пульс- 76 уд. за хв., АТ- 120/70 мм рт.ст. Для якого 

захворювання характерні вказані симптоми? 

A *Набряк Квінке   

B Сироваткова хвороба   

C Анафілактичний шок   

D Кропив’янка   

E Медикаментозний дерматит    
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Пацієнтка доставлена до фельдшера ФАПУ зі скаргами на висипання на шкірі, яке 

з’явилось 2 дні тому після вживання цитрусових. Висипання  місцями зливається, 

супроводжується свербіжем та підвищенням температури тіла до 37,6
о
С. Яке 

захворювання можна запідозрити у пацієнтки? 

A *Гостра кропив’янка 

B Рожевий лишай   

C Алергічний дерматит   

D Синдром Лайєла 

E Токсикодермія    
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У хворого Б., 38 рокiв, пiсля iн’єкцiї ампiцилiну раптово з’явилася рiзка слабкiсть, 

запаморочення, головний бiль, дзвін у вухах, вiдчуття жару, гiперемiя шкірного покриву, 

свербiж, спастичний кашель, прискорене дихання,ЧСС- 100/хв., АТ- 70/30 мм рт.ст. Який  

iмовiрний дiагноз? 

A *Анафiлактичний шок   

B Кардiогенний шок   

C Синдром Лайєла 

D Геморагiчний шок   

E Гемотрансфузiйний шок   
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 Хвора, яку під час роботи на присадибній ділянці вжалила бджола, втратила свідомість, 

 шкіра бліда, кінцівки холодні, Ps  ниткоподібний, АТ– 70/30 мм рт.ст., дихання  

 поверхневе. З введення якого препарату слід почати надання невідкладної 

 медикаментозної допомоги? 

A *Адреналіну 

B Анальгіну 

C Папаверину 

D Промедолу 

E Баралгіну 
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 Фельдшера ФАПу викликали до хворого Н., 30 років, у якого через 40 хвилин після укусу  

 бджоли в губу почали набрякати губи, повіки, голос став охриплим, з’явився 



“гавкаючий”  кашель, дихання стало утрудненим. Який стан розвинувся у пацієнта?   

A *Набряк Квінке   

B Кропив’янка   

C Анафілактичний шок   

D Бронхіальна астма   

E Контактний дерматит   
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До чоловіка 35 років викликали фельдшера ШМД. Скарги хворого на утруднення 

носового дихання та ковтання. Обличчя, слизова оболонка носа, гортані та язика набряклі. 

Ці симптоми з’явились після укусу комахи. Введення димедролу стан не поліпшило. 

Діагноз: набряк Квінке. Який препарат слід ввести при даному стані? 

A *Преднізолон   

B Аспірин   

C Баралгін   

D Клофелін   

E Мезатон   

 

 

7 

Фельдшера ШМД викликали до пацієнта, у якого через 30 хвилин після вжалення бджоли  

з’явились різка слабкість, головний біль, нудота, охриплість голосу. Об’єктивно: шкірні 

покрови обличчя, повіки, губи набрякли. Набряк щільний, при натисканні не залишається 

ямки. Пульс – 88/хв, ритмічний. АТ – 110/60 мм рт.ст. Фельдшер застосував для 

невідкладної допомоги: 

A *Преднізолон 

B Корглікон   

C Мезатон   

D Но-шпу   

E Анальгін   
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На здоровпункт до фельдшера звернулась пацієнтка зі скаргами на загальну слабкість, 

задишку, серцебиття, печію кінчика язика, відчуття повзання “мурашок”, прострілюючі 

болі в кінцівках. Шкіра бліда з лимонно-жовтим відтінком, язик яскраво-червоний, 

блискучий, гладкий, ніби лакований. Вторинна профілактика цього захворювання включає 

введення вітаміну: 

A *В12 

B В6 

C В1 

D С 

E К 

 

  

  9 

Пацієнта Б. раптово укусила бджола. Після цього з'явилися скарги на ядуху, нудоту. При  

огляді : обличчя набрякле, шкіра блідо-ціанотична дихання утруднене, охриплість голосу,  

надсадний кашель. Пульс - 88/хв., АТ- 125/80 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у 

хворого? 

A *Набряк Квінке   

B Кропив’янка   

C Анафілактичний шок   



D Сироваткова хвороба   

E Серцева астма 
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На ФАПі після ін’єкції кетанолу хворий відчув загрудинний біль, задишку, 

запаморочення, біль в поперековій ділянці. Об'єктивно: пацієнт блідий, вкритий холодним 

потом, АТ - 60/35 мм рт.ст., пульс 100/хв. Який невідкладний стан виник у хворого? 

A *Анафілактичний шок   

B Кардіогенний шок   

C Гіпертензивний криз   

D Гіпоглікемічна кома   

E Серцева астма   
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На ФАПі після в/м введення хворому ампісульбіну у нього з’явилась задишка, вкрився 

холодним липким потом, після чого втратив свідомість. При огляді: шкірні покриви різко  

бліді, АТ- 50/10 мм рт.ст., ЧСС – 124 за хв. Ваш попередній  діагноз? 

A *Анафілактичний шок 

B Непритомність   

C Колапс   

D Серцева астма 

E Інфаркт міокарду  
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Хворому 28 років з гострою вогнищевою пневмонією був призначений пеніцилін по 1 млн  

ОД внутрім’язево після проби. Після ін’єкції стан хворого погіршився, з’явилась задишка,  

хворий покрився холодним потом і через хвилину втратив свідомість. Об’єктивно: пульс 

130 за хвилину, слабкого наповнення. АТ 60/40 мм рт.ст. тони серця послаблені, в легенях 

різко ослаблене везикулярне дихання. Яке ускладнення виникло у хворого?   

A *Анафілактичний шок 

B Сироваткова хвороба     

C Запаморочення   

D Інфекційно токсичний шок     

E Тромбоемболія легеневої артерії   
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Фельдшера викликали до  чоловіка 32 років. Годину тому йому ввели протиправцеву 

сироватку. Вдома  раптово з’явилась слабкість, відчуття холоду. Хворий блідий, зіниці 

розширені. Пульс ниткоподібний. АТ різко знижений. Найімовірніший попередній 

діагноз? 

A *Анафілактичний шок   

B Набряк Квінке   

C Кропив’янка   

D Колапс   

E Кардіогенний шок    
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На ФАП доставлений хворий зі скаргами на головний біль, погіршення зору, пітливість, 

біль у животі, слинотечу, нудоту. 6 годин тому обприскував город хлорофосом. 

Встановлено діагноз “Гостре отруєння хлорофосом”. Який  антидот найдоцільніше 

застосувати? 



A *Розчин атропіну сульфату 0,1%   

B Розчин унітіолу 5%   

C Розчин тіосульфату 20%   

D Антидот Стрижевського   

E Розчин натрію гідрокарбонату 3%   

 

 

 

 


