
Дитячі інфекційні захворювання 

1. 

 Етапність появи плямисто-папульозного висипу, енантема, плями Філатова-Копліка-Бельського - 

симптоми, які вказують на: 

A *Кір 

B Скарлатину   

C Менінгококову інфекцію   

D Вітряну віспу   

E Краснуху   

 

   2. 

 Фельдшер ФАПу оглядає дитину 10 років, що скаржиться на підвищення температури  тіла, 

загальну слабкість, нудоту, блювання, сильний головний біль. Об’єктивно: на шкірі кінцівок та 

бокових частинах тулуба геморагічний висип зіркоподібної форми. Позитивні симптоми Кернінга 

та Брудзинського. Про яке захворювання свідчить дана симптоматика?   

A *Менінгококова інфекція   

B Скарлатина   

C Кір   

D Вітряна віспа   

E Червона висипка   

 

 3. 

 Фельдшер здоровпункту оглядає дитину 4-х років. Скарги на підвищення температури  тіла 38oС, 

висипання на шкірі, кволість. При огляді: дитина квола, шкіра бліда, на волосистій частині голови, 

обличчі, тулубі, поліморфний висип у вигляді плям, папул, везикул, наповнених прозорою 

рідиною. Дитина до захворювання відвідувала дитячий садок. Вкажіть термін карантину в даному 

випадку:   

A *21 день   

B 5 днів   

C 9 днів   

D 14 днів   

E 25 днів   

 

  4. 

 Фельдшер здоров пункту оглядає дитину 6 років, що скаржиться на біль при відкриванні рота та 

жуванні, підвищення температури. При огляді стан середньої важкості, справа в ділянці завушної 

залози відмічається припухлість, вушна раковина відстовбурчена. При пальпації пухлина помірно 

болюча, шкіра над нею натягнута. Вкажіть термін ізоляції дитини в даному випадку: 

A *9 днів   

B 5 днів   

C 14 днів   

D 21 день   

E 25 днів   

  

5. 

 Вас - фельдшера ФАПу, викликали до дитини віком 1 рік, яка хворіє на ГРВІ. Скарги матері на 

неспокій дитини, сухий нав’язливий “гавкаючий” кашель, осиплість голосу, підвищення 

температури до 38,5oС. Відмічається інспіраторна задишка, дихання з втягненням податливих 

місць грудної клітки, роздуванням крил носа. Який з перерахованих препаратів Ви введете дитині? 

A *Преднізолон   

B Ампіцилін   

C Магнію сульфат   

D Цефотаксим   

E Контрикал   



6. 

 Після проведення туберкулінодіагностики  дитині п’яти років фельдшером ФАПу була виявлена 

вперше позитивна реакція Манту, без клінічних ознак. Якому стану це відповідає?   

A *Віражу туберкулінових проб   

B Вродженій ваді серця   

C Пневмонії   

D Бронхіальній астмі   

E Ревматичній хворобі   

 

  8. 

 Мати дитини 5 р. звернулась до фельдшера ФАПу  зі скаргами на плями, дрібні папули різної 

величини та везикули, які розташовані на шиї, обличчі, волосистій частині голови. Дитина млява, 

дратівлива, to - 37,7oС. Для якого захворювання характерні вище названі симптоми?   

A *Вітряної віспи   

B Кору   

C Скарлатини   

D Краснухи    

E Менінгококкової інфекції   

 

  9. 

 До фельдшера ФАПу звернулась мати з дитиною 10 років зі скаргами на збільшення 

задньошийних,  потиличних лімфатичних вузлів, дрібно-плямистий висип на шкірі при 

субфебрильній температурі тіла. Якому захворюванню властиві ці симптоми? 

A *Краснусі 

B Кору    

C Вітряній віспі 

D Скарлатині 

E Алергічному дерматиту 

 

 10. 

 При огляді дитини 12 місяців фельдшер ФАПу оцінює місцеву реакцію після вакцинації БЦЖ. 

Які зміни повинні бути у місці щеплення? 

A *Рубчик   

B Інфільтрат   

C Пустула   

D Виразка   

E Везикула   

11. 

 Мати дитини 5 років звернулася до фельдшера зі скаргами на те, що в дитини підвищилась 

температур тіла до 38оС, з’явився сухий кашель, переважно вночі, після кашлю - блювання. 

Щодня кашель частішає і складається із серії видихуваних поштовхів з глибоким свистячим 

вдихом. Напади кашлю до 10-15 разів на добу. Обличчя дитини набрякле. Крововиливи в склеру 

очей. Яку хворобу можна запідозрити: 

A *Кашлюк 

B Пневмонія    

C Стенозуючий ларинготрахеїт    

D Обструктивний бронхіт    

E Бронхіальна астма   

 

12. 

 Дитині 5р. поставлено діагноз - дифтерія. Лікар призначив введення протидифтерійної 

 сироватки за методом Безредко. Яким шляхом вводиться пробна доза сироватки? 

A *Внутрішньошкірно 

B Підшкірно   



C Внутрішньом’язово     

D Внутрішньовенно     

E Інгаляційно   

 

13. 

 Дітям у школі проведена проба Манту. Через який проміжок часу необхідно оцінити її 

 результати у дітей?   

A *72 год. 

B 12 год.   

C 24 год.   

D 48 год.   

E 56 год.   

 

14. 

 Дитині виповнилося 5 років. Ви повині запросити матір з дитиною на ревакцинацію проти 

 кору, паротиту, краснухи. В якому віці робиться це щеплення?   

A *6 років 

B 7 років     

C 14 років     

D 15 років     

E 18 років     

 

15. 

 На 2-му тижні захворювання спостерігається пластинчасте лущення на долонях. Для якого 

захворювання це характерно?     

A *Скарлатини 

B Кору      

C Вітряної  віспи     

D Червоної  висипки   

E Менінгококової інфекції   

 

16. 

 Дитина 1-го року життя перебуває в інфекційному відділенні на лікуванні з приводу колі-

інфекції. Які випорожнення характерні для данного захворювання?     

A *Водянисті оранжевого кольору 

B Пінисті темно-зеленого кольору     

C У вигляді “січеного яйця”     

D Кров’янисто-слизові     

E У вигляді рисового відвару   

  

17. 

 Яке профілактичне щеплення потрібно провести дитині в один місяць? 

A *Проти гепатиту В 

B Проти кору, краснухи, паротиту 

C БЦЖ   

D АКДП   

E Проти гемофільної інфекції 

 

18. 

 Ви працюєте фельдшером ФАПу. Через 2 тижні після перенесеної скарлатини до Вас 

 звернувся хлопчик 12 років, який скаржиться на підвищення температури тіла до 37,5оС, 

 набряки під очима, зменшену кількість сечі, яка набула червоного кольору. З якого 

 дослідження треба розпочати обстеження дитини? 

A *Загального аналізу сечі 

B Проби за Зимницьким 



C Аналізу сечі на бактеріурію 

D Проби за Нечипоренко 

E Проби за Амбурже 

 

  19 

 Ви берете мазок на менінгокок у дитини 10 років. Які особливості проведення процедури? 

A *Мазок беруть ватним тампоном, закріпленим на стержні, зігнутому під кутом 45о   

B Мазок беруть ватним тампоном, закріпленим на прямому стержні   

C Мазок беруть з мигдаликів на межі здорової та ураженої тканини   

D Мазок беруть після полоскання антисептичними розчинами   

E Мазок беруть з носоглотки після їжі   

 

20. 

 Під час госпіталізації дитини з менінгококовою інфекцією у неї почалися судоми. Який  препарат 

слід ввести?   

A *Седуксен 0,05% 

B Димедрол 1% 

C 10% р-н глюконату кальція 

D 0,9% р-н хлориду натрія 

E 40% р-н глюкози 

 

  21. 

 Які клінічні прояви характерні для катарального періоду кору? 

A *Плями Бєльського-Філатова-Копліка 

B Поетапна висипка   

C Пігментація   

D Геморагічні висипання на шкірі 

E Пластинчасте лущення   

 

22. 

 При огляді дитини 5 років ви виявили погіршення стану, підвищення температури тіла,  набряк у 

ділянці привушної слинної залози праворуч, відмову від їжі. Про яке захворювання слід думати? 

A *Паротитну інфекцію 

B Краснуху 

C Скарлатину 

D Кір    

E Вітряну віспу 

 

  23. 

 Наявність чистого носогубного трикутника на тлі дрібноточкового висипу на фоні гіперемованої 

шкіри при скарлатині носить назву: 

A *Симптом Філатова   

B Симптом Керніга   

C Симптом Копліка-Філатова-Бельського   

D Симптом Хвостека   

E Симптом Брудзинського   

 24. 

 Ви фельдшер ФАПу. До вас звернулась  мама 6-річної дитини зі скаргами на поганий апетит, 

схуднення, тривалий субфебрилітет. Обєктивно: шкіра бліда, збільшені всі групи лімфатичних 

вузлів, проба Манту - папула 14 мм. Поставте попередній діагноз: 

A *Туберкульоз невстановленої локалізації 

B Бронхіальна астма   

C Хронічна пневмонія   

D Залізодефіцитна анемія   



E Гострий лейкоз   

 

25. 

 На прийом до фельдшера ФАПу прийшла мати з дитиною 8 років. Відмічається підвищення 

температури тіла, блювання, загальна слабкість, біль при ковтанні. При огляді виявлено гіперемію 

і набряк слизових зіву, мигдалики збільшені, вкриті сірим нальотом, який важко знімається. У 

календарі щеплень виявлено порушення термінів введення АКДП. Ваш орієнтовний діагноз? 

A *Дифтерія 

B Епідемічний паротит    

C Стоматит    

D Ангіна    

E Скарлатина    

 

  26. 

 Дітям перед ревакцинацією БЦЖ проведена проба Манту. Отримано такі результати: у 8 дітей - 

негативна проба, у 4 дітей - сумнівна проба,  у 7 дітей - позитивна проба. Скільки дітей підлягають 

ревакцинації?   

A *8 

B 4   

C 7   

D 12   

E 19   

 

  27. 

 Ви працюєте фельдшером в школі. У дитини 7 років to - 38oC, біль в горлі, дрібно-точковий 

висип, блідий носо-губний трикутник, “малиновий язик”. Вкажіть термін ізоляції хворого: 

A *22 дні   

B 17 днів   

C 9 днів   

D 5 днів   

E 25 днів   

 

 28. 

 Вкажіть максимальний інкубаційний період при краснусі: 

A *23 дні 

B 14 днів   

C 7 днів   

D 5 днів   

E 2 дні   

 

  29. 

 Назвіть термін проведення ІІ ревакцинації поліомієлітною вакциною:   

A *6 років 

B 18 місяців   

C 8 місяців   

D 2 роки 

E 14 років   

 

 30. 

 При обстеженні дівчинки 9 років спостерігаються: головний біль, біль у горлі під час ковтання, 

температура - 38,6оС. На шкірі дрібнокраплинний, яскраво-рожевий висип на гіперемійованому тлі 

шкіри, крім носо-губного трикутника; язик малиновий, сосочки гіпертрофовані. Вкажіть 

найхарактернішу наявну проблему пацієнта, яка буде виявлена з боку шкіри при обстеженні через 

тиждень від появи шкірних симптомів: 

A *Пластинчасте лущення 



B Везикули    

C Плями    

D Висип   

E Пігментація   

 

 31. 

 Який характерний симптом спостерігають на 3 день висипання у разі захворювання на вітряну 

віспу?   

A *Поліморфізм висипу   

B Плями Бєльського-Філатова-Коплєка   

C Симптом Філатова   

D Палаючий зів   

E Афонія голосу   

 

 32. 

 Дитині 14 років, хворіє на епідемічний паротит 5 добу. Вранці знову підвищилася температура 

тіла. Скарги на біль в ділянці калитки і яєчка, біль під час сечовипускання. Вкажіть найбільш 

ймовірний діагноз:   

A *Орхіт   

B Гострий пієлонефрит   

C Гострий цистит   

D Гостра затримка сечі   

E Гідронефроз   

 

33. 

 У новонародженої діагностовано пухирчатку. Які заходи слід запланувати для запобігання 

поширенню інфекції після госпіталізації? 

A *Ізоляція дитини, виділення для догляду за нею окремого персоналу   

B Карантин на 21 день   

C Ізолювати дитину не потрібно   

D Провести щеплення проти пухирчатки   

E Вологе прибирання без дезінфікуючих засобів   

 

 34. 

 Фельдшер ФАПу оглядає дитину 3 місяців, яка вчасно не була щеплена вакциною БЦЖ за 

наявними протипоказаннями. На даний час дівчинка здорова. Визначитеся з необхідністю 

щеплення дитини:   

A *Провести щеплення дитини після ретельного обстеження і негативної проби Манту 

B Негайно провести щеплення після ретельного обстеження дитини   

C Провести щеплення після наступної планової вакцинації за календарем   

D Провести щеплення дитини після ретельного обстеження і позитивної проби Манту   

E Відкласти щеплення до виповнення дитині 7 років   

 

35. 

 Фельдшер ФАПу доглядає дитину 5 років в перший день захворювання на скарлатину. При 

огляді: температура 38,8оС, блідість носо-губного трикутника. Які клінічні прояви можна ще 

виявити?   

A *”Палаючий” зів, дрібноточковий висип на тлі гіперемійованої шкіри 

B Геморагічний висип зірчастої форми, судоми   

C Плями Філатова-Копліка на слизовій оболонці, гнійна нежить   

D Везикульозний висип на волосистій частині голови, схильність до носових кровотеч   

E Пустульозний висип на гіперемійованій шкірі, гепатоспленомегалія   

 

 

 



  36. 

 Фельдшер ФАПу оглядає хлопчика 12 років. Мати пояснює, що дитина скаржиться на біль в 

правому підребір’ї, жовтяничне забарвлення шкіри, темний колір сечі, знебарвлення випорожнень, 

швидку втомлюваність. При огляді: печінка збільшена, при пальпації рухлива, помірно болісна. 

Мати повідомила, що 3 місяці тому дитині видалили зуб. Про яке захворювання слід подумати:   

A *Вірусний гепатит В 

B Гострий холецистит   

C Дискінезія жовчовивідних шляхів   

D Залізодефіцитна анемія   

E Лейкоз   

  

37. 

 У дитини 4,5 років підвищення температури тіла до 39оС, порушення загального стану, відмова 

від їжі, неспокій. На шкірі волосистої частини голови, обличчі, тулубі, кінцівках поліморфна 

висипка у вигляді папул, везикул, кірочок. Вкажіть етіотропний препарат для лікування при 

тяжкому перебігу даного захворювання: 

A *Ацикловір   

B Тавегіл 

C Цефтриаксон 

D Фукорцин   

E “Феністил”   

 

 


