
Пухлини 
1. До фельдшера ФАПу звернувся чоловік 65 років, який скаржиться на кашель, наявність  
прожилків крові в мокротинні, задишку, загальну слабкість, швидку втомлюваність,  
поганий апетит. Ці симптоми з’явилися приблизно місяць тому. Із анамнезу – курить з 20  
років, за останні 6 місяців схуд на 10 кг. Який діагноз передбачить фельдшер? 
A *Рак легень  
B Хронічний гастрит  
C Абсцес легень  
D Гангрена легень  
E Емпієма плеври 

 

2. До Вас на ФАП звернулася жінка 27 років з скаргами на наявність ущільнення в лівій молочній  
залозі. При огляді Ви виявили в лівій молочній залозі щільне утворення з горіх, має чіткі  
контури, безболісне. Лімфовузли не збільшені. Що Ви повинні зробити в цьому випадку?   

A *Направити жінку до онколога 
B Накласти спиртовий компрес  
C Спостерігати  
D Зробити йодну сітку  
E Накласти пов’язку з маззю Вишневського  
 

3. Ви працюєте фельдшером ФАПу. До вас звернувся пацієнт із бородавкою в ділянці  
волосистої частини голови, яка почала збільшуватися, часто травмується гребінцем,  
періодично кровоточить. Що порадити пацієнту?  
A *Звернутися до хірурга, краще онколога  
B Прийняти курс УФО (7сеансів)  
C Прийняти кровозупинні препарати  
D На деякий час дати спокій пухлині, не травмувати  
E При травмуванні бородавку обробляти діамантовим зеленим  
 

4. Ви працюєте фельдшером ФАПу. До Вас звернулася пацієнтка С. 60 р., два місяці тому в   
ділянці лівої молочної залози з’явилась виразка з сірим дном . Шкіра навколо неї  
набрякла, дещо гіперемована. Навколо пальпується щільний безболісний інфільтрат.  
Підпахвинні лімфовузли зліва збільшені.Ваш діагноз.  
A *Злоякісне новоутворення молочної залози  
B Трофічна виразка молочної залози і підпахвинний лімфаденіт  
C Первинний сифіліс  
D Туберкульоз шкіри молочної залози і підпахвинний лімфаденіт  
E Карбункул молочної залози і підпахвинний лімфаденіт 

 

5. Ви фельдшер здоровпункту. На здоровпункт звернулась хвора 40 років зі скаргами на  
наявність ущільнення в лівій молочній залозі. Об-но: В верхньо-зовнішньому квадраті  
лівої молочної залози пальпується утворення біля 3-х см в діаметрі, не болюча, без чітких  
контурів, підпахвові лімфовузли не збільшені, шкіра над пухлиною не змінена. Ваша тактика? 
A *Направити до онколога  
B Направити в фіз кабінет  
C Порекомендувати масаж молочної залози  
D Призначити антибіотики  
E Накласти зігріваючий компрес  
 

6. До проктолога в поліклініку звернувся пацієнт 72 р. зі скаргами на неприємні відчуття в ділянці 

прямої кишки, наявність слизу, крові в калі. Останні тижні помітив, що кал набув стрічкову 

форму: Про яке захворювання можна думати?  
A. *Рак прямої кишки  
B. Тріщини відхідника  
C. Парапроктит  



D. Геморой  
E. Нориці прямої кишки  
 

7. На ФАП звернулася хвора зі скаргою на наявність безболісного шишкоподібного утворення під 

шкірою передньої поверхні стегна. Який метод обстеження є найбільш інформативний для 

діагностики цієї патології?  
A. *Біопсія  
B. Пальпація  
C. УЗД  
D. Комп’ютерна томографія  
E. Рентгенологічне дослідження  
 

8. До вас звернувся хворий із пухлиною м’яких тканин голови. На протязі 4 місяців відмічає ріст 

пухлини. Відчуває страх, головну біль. Ваші дії.  
A. *Направити до онколога  
B. Призначити обстеження хворому  
C. Призначити нагляд за пухлиною протягом місяця.  
D. Направити до невропатолога.  
E. Виконати розріз пухлини та призначити перев’язки.  
 

9. Хворий І., 67-и років, звернувся до фельдшера ФАПу. Скаржиться на неприємні відчуття в 

ділянці відхідника і крижі, тупий біль під час акту дефекаціі, виділення крові і слизу із ануса та 

стрічкоподібний кал. За останній місяць схуд. Який найбільш імовірний діагноз?  
A. *Рак прямої кишки  
B. Геморой  
C. Парапроктит  
D. Проктит  
E. Тріщина відхідника  
 

10. До фельдшера здоров пункту звернулася жінка 32 років, зі скаргами на появу бородавчастого 

утворення на лівій щоці, яке легко травмується і кровоточить. Консультацію якого фахівця 

потребує хвора?  
A. *Онколога  
B. Дерматолога  
C. Хірурга  
D. Травматолога  
E. Терапевта  
 

11. На медпункт заводу звернувся хворий зі скаргами на безпричинну слабкість, апатію, 

схуднення, відразу до м’ясної їжі, наявність домішок слизу у калі. На Вашу думку, це:  
A. *Симптоми “малих ознак” злоякісної пухлини  
B. Симптоми розпаду пухлини  
C. Симптоми “плюс тканини”  
D. Симптоми передракових станів  
E. Безсимптомний період онкохвороб  
 

12. До Вас на ФАП звернулася пацієнтка 47-ми років зі скаргою на появу втягнутого соска правої 

молочної залози. Про яку хворобу найімовірніше свідчить даний симптом?  
A. *Рак молочної залози  
B. Мастопатія  
C. Хронічний мастит  
D. Аденома молочної залози  
E. Екзема ареоли та соска молочної залози  
 

13. До ФАПу звернувся хворий 55 років, зі скаргами на порушення акту дефекації останні 6 

місяців. Проноси чергуються із закрепами, незначна кровотеча. В останні дні з’явився біль в 



промежені. Помітно втратив вагу. Під час пальцевого дослідження фельдшер виявив бугристе 

ущільнення, малорухоме при пальпації. Ваш попередній діагноз. 
A. *Рак прямої кишки  
B. Тріщина прямої кишки  
C. Геморой  
D. Поліп прямої кишки  
E. Конділома прямої кишки  
 

 


