
Офтальмологія 
1. Ви працюєте на фельдшерсько-акушерському пункті. До Вас звернувся пацієнт зі  
скаргами. Після обстеження пацієнта Ви встановили діагноз: Закритокутова глаукома.  
Гострий напад глаукоми. Оберіть групу препаратів, що використовують для лікування  
закритокутової глаукоми. 
A Міотики  
B Гормональні препарати  
C Антибіотики  
D Мідріатики  
E Вітамінні краплі  
 

2. Які прилади необхідні для вимірювання внутрішнього тиску на ФАПі при глаукомі?  
A Тонометр Маклакова  
B Офтальмометр  
C Периметр  
D Щелева лампа  
E Гоніоскоп 

 

3. Визначте діагноз хворому 50 років, який скаржиться на поступове зниження гостроти зору  
правого ока. Півроку тому був на прийомі в окуліста, було призначено закапування  
вітамінних крапель. Гострота зору ОД = 0,1; гострота зору ОS = 0,8. Під час фокального  
обстеження під капсулою кришталика видно помутніння сірого кольору, яке сягає центру зіниці. 
A Катаракта  
B Глаукома  
C Кон’юнктивіт  
D Блефарит  
E Дакріоаденіт  
 

4. Хвора 40 років звернулась до фельдшера ФАПу зі скаргами на різке почервоніння, закисання 

правого ока, що з’явилось сьогодні вранці після сну. Об’єктивно: слизова оболонка повік та 

очного яблука різко гіперемійована, набрякла, багато гнійного виділення. Поставте діагноз.  
A. Гострий кон’юнктивіт правого ока  
B. Гострий приступ глаукоми  
C. Хронічний дакріоцистит  
D. Герпетичний деревовидний кератит  
E. Міопія середнього ступеню  
 

5. У хворого 67 років діагностовано початкова стадія старечої катаракти. Які методи лікування 

йому рекомендовані:  
A. Медикаментозне  
B. Хірургічне  
C. Кріодеструкція  
D. Лазеротерапія  
E. Правильної відповіді немає  
 

6. Після купання у ставку у пацієнта з’явилась сльозотеча, різі в очах, закисання очей. А вранці не 

зміг розплющити очі через склеювання вій. Для якого захворювання це характерно?  
A. Кон’юктивіт  
B. Блефарит  
C. Дакріоцистит  
D. Виразка рогівки  
E. Катаракта  
 

7. До фельдшера звернувся пацієнт зі скаргами на затуманення зору, райдужні кола при погляді на 

джерело світла, нудоту. Яке обстеження повинен провести фельдшер для встановлення діагнозу?  
A. Виміряння внутрішньо очного тиску  



B. Визначення світовідчуття  
C. Дослідження поля зору  
D. Визначення рефракції  
E. Дослідження гостроти зору  
 

8. Для якого захворювання характерний симптомокомплекс: біль в оці, світлобоязнь, сльозотеча, 

перикориальна ін’єкція, наявність інфільтрату на рогівці?  
A. Кератит  
B. Склерит  
C. Іридоцикліт  
D. Хоріоідит  
E. Кон’юктивіт  
 

9. До Вас звернувся хворий зі скаргами на сльозотечу. Під час обстеження Ви виявили гіперемію 

кон’юнктиви, випинання у нижньо-внутрішньому куті орбіти, при натискання на яке із нижньої 

слізної крапки виділяється гній. Яка проблема у хворого?  
A. Дакріоцистит  
B. Кератит  
C. Блефарит  
D. Дакріаденіт  
E. Кон’юнктивіт  
 


