
Захворювання дітей раннього віку 

  1. 

 У дитини з народження спостерігаються задишка, тахікардія, ціаноз шкіри, грубий серцевий шум, що 

поширений по всій ділянці грудної клітки, розширення меж серця. Така симптоматика діагностується 

при: 

A *Природженій ваді серця   

B Вегето-судинній дистонії   

C Ревматизмі   

D Малій хореї   

E Інфекційному міокардиті   

  

2. 

 У дитини в 3 місяця асиметрія голови, плоска потилиця, велике тім'ячко 4,5x5 см. Симптоми 

вказують на: 

A *Рахіт 

B Гіпервітаміноз Д   

C Алергічний діатез   

D Спазмофілію   

E Гіпотрофію   

3. 

 Мати дитини 6 місяців скаржиться фельдшеру ФАПу , що дитина неспокійна, погано спить, пітніє. 

При об’єктивному обстеженні: виражені лобні та тім’яні горби, велике тім’ячко 3-4см, краї його 

потовщені. На ребрах “чотки”, виражена м’язова гіпотонія, дитина погано спирається на ніжки. Про 

що свідчать дані симптоми?    

A *Рахіт   

B Ексудативно-катаральний діатез   

C Гіпотрофія   

D Диспепсія   

E Гіпокальціемічний синдром   

 

 4. 

 Ви - фельдшер ФАПу, проводите патронаж дитини віком 10 днів. Об'єктивно: легкий ціаноз губ і 

кінцівок, що посилюється під час смоктання грудей, шкіра бліда, акроціаноз. Під час аускультації 

серця вислуховується грубий систолічний шум. З анамнезу стало відомо, що мати в перші місяці 

вагітності перенесла вітряну віспу. Яку хворобу Ви запідозрите у дитини? 

A *Природжену ваду серця 

B Спазмофілію 

C Рахіт   

D Асфіксію 

E Бронхіт   

  

5. 

 Фельдшер ФАПу оглядає дитину віком 6 днів. На шкірі сідниць, стегон, природних складок і голови 

відмічаються дрібні, поверхневі пухирці розміром 1-2 мм в діаметрі, наповнені прозорим вмістом. Чим 

необхідно обробляти елементи висипу?   

A *1-2% спиртовим розчином діамантового зеленого 

B 3% розчином перекису водню 

C Дитячим кремом   

D Перевареною водою   

E Елементи висипу не обробляти   

 

 6. 

 Ви - фельдшер ФАПу, оглядаєте трьохмісячну дитину. Дитина млява, сонлива, відмічається 

пастозність обличчя, язик трохи висунутий, перенісся широке, шкіра бліда, суха, холодна на дотик. 

Зріст при народженні 50 см, у 3 місяці - 52 см. Яку патологію Ви запідозрите?   



A *Вроджений гіпотиреоз 

B Лімфатико-гіпопластичний діатез   

C Рахіт   

D Гіпертиреоз   

E Хвороба Дауна   

 

 7. 

 Дитині, що народилася на 35 тижні вагітності з масою тіла 2000 г, фельдшер ФАПу почне специфічну 

профілактику рахіту з:   

A *2 тижневого віку   

B 1 місячного віку   

C 1,5 місячного віку   

D 2 місячного віку   

E 3 місячного віку   

 

  8. 

 Під час огляду новонародженого мати поскаржилася на почервоніння сідниць. При огляді фельдшер 

ФАПу помітив різке почервоніння з ерозіями. Дитина постійно знаходиться  в “Памперсах”, шкірні 

складки оброблюються присипками час від часу. Про яке захворювання треба подумати?    

A *Попрілість   

B Пітниця   

C Піодермія   

D Фізіологічна еритема   

E Токсична еритема   

 

 9. 

 До фельдшера ФАПу звернулась мати дитини 1 місяця зі скаргами на блювання “фонтаном” без 

домішок жовчі, має кислий запах. Дитина погано прибавляє в масі тіла. При огляді живота з’являється 

симптом “піскового годинника”. Визначіть попередній діагноз у дитини: 

A *Пілоростеноз 

B Пілороспазм    

C Диспепсія    

D Гострий гастрит    

E Виразкова хвороба    

 

10. 

 Дитина 3 місяців знаходиться на грудному вигодовуванні. Мати звернулась до фельдшера із скаргами 

на зменшення кількості сечовипускань у дитини, неспокій після годування, за місяць набрала в масі 

400 г. Дані симптоми дозволяють запідозрити: 

A *Недогодовування 

B Перегодовування     

C Кишковий токсикоз     

D Просту диспепсію     

E Парентеральну диспепсію   

 

  11. 

 Під час патронажу новонародженої дитини віком  14 днів фельдшер виявив, що пупкова ранка волога 

з серозним виділенням. Про яке захворювання можна подумати?   

A *Катаральний омфаліт 

B Гнійний омфаліт   

C Некротичний омфаліт   

D Сепсис новонароджених   

E Пупкову килу 

12. 

 У хлопчика 5-ти років спостерігаються періодичне ацетонемічне блювання, нічні страхи, емоційна 

нестійкість. Об’єктивно: хлопчик пониженого харчування, астенічної тілобудови. інтелектуально 



добре розвинутий, вміє читати, по-дорослому пояснює життєві ситуації. В сечі - сечокислі солі (урати) 

+++. Ця клінічна картина характерна для діатезу: 

A *Нервово-артритичного 

B Атопічного     

C Ексудативно-катарального     

D Алергічного   

E Лімфатико-гіпопластичного     

 

 13. 

 При обстеженні дівчинки після народження був виявлений крововилив на голові, який не виходить за 

межі однієї кістки, не пульсує, не болить. Яка патологія у дитини?   

A *Кефалогематома 

B Септикопіємія   

C Пологова пухлина   

D Пухирчатка новонародженого   

E Внутрішньочерепна травма   

 

  14. 

 У дитини 2-х місяців у паховій ділянці спостерігається гіперемована мокнуча поверхня шкіри 

внаслідок злиття ерозій. Яке захворювання можна запідозрити? 

A *Попрілості III ступеня 

B Везикулопустульоз   

C Пітниця   

D Попрілості І ступеня   

E Пухирчатка новонародженого   

 

15. 

 У дитини 9 міс., яка хворіє на рахіт, з’явилось посмикування м’язів обличчя з залученням інших груп 

м’язів. Про яке захворювання можна думати: 

A *Явну спазмофілію, еклампсію 

B Явну спазмофілію, ларингоспазм     

C Явну спазмофілію, карпопедальний спазм     

D Приховану спазмофілію, симптом Хвостека     

E Приховану спазмофілію, симптом Маслова   

 

 16. 

 У дитини 8 днів шкіра землистого кольору, дихання слабке, поверхневе, тахікардія, збільшена 

печінка, селезінка. У дитини кровоточить пупок, спостерігається зригування, нестійкі рідкі 

випорожнення. Про яке захворювання слід думати: 

A *Сепсис новонародженого   

B Пневмонію 

C Геморагічний омфаліт   

D Гепатит   

E Внутрішньо- черепну пологову травму 

 

  17. 

 У 5-місячної дитини з явищами рахіту, під час крику наступила раптова зупинка дихання. Про яке 

захворювання свідчить цей симптом? 

A *Спазмофілію, ларингоспазм   

B Стенозуючий ларинготрахеїт   

C Спазмофілію, карпопедальний спазм   

D Спазмофілію, еклампсію 

E Гіпервітаміноз Д 

  

18. 

 Які можливі негативні наслідки відсмоктування слизу з ротової порожнини та носоглотки у 



новонародженої дитини? 

A *Розвиток аритмії та брадикардії    

B Тахікардія 

C Гіпертермія    

D Експіраторна задишка   

E Негативних наслідків не має 

 

19. 

 Яку дозу вітаміну Д3 слід призначити дитині з ознаками рахіту І ст. важкості? 

A *2000 ОД на добу   

B 4000 ОД на добу   

C 3000 ОД на добу   

D 5000 ОД на добу   

E 1000 ОД на добу   

 

20. 

 Дитина 2міс., народилась у грудні, з масою тіла 3100 г, перебуває на природному вигодовуванні. 

Зараз маса тіла становить 4500 г, нервово-психічний розвиток відповідаєвіку. Патології внутрішніх 

органів немає. Яку профілактику рахіту слід призначити цій дитині?   

A *Вітамін Д по 500 МО щоденно   

B Вітамін Д по 200 МО на добу   

C Аскорбінова кислота по 30 мг з рази на добу   

D Жовток курячого яйця   

E Кальцію глюконат по 400-500 мг на добу   

 

 21. 

 Дитина від доношеної вагітності народилась з масою тіла 3200 г. На 1-шу добу після народження 

з’явилась жовтяниця. Печінка і селезінка збільшені. Білірубін - 100 мкмоль/л.  Група крові матері В 

(ІІІ) Rh (-), дитини - 0 (І) Rh (+). Який діагноз у цьому випадку найбільш ймовірний? 

A *Гемолітична хвороба новонароджених   

B Фізіологічна жовтяниця   

C Вроджений гепатит   

D Атрезія жовчовивідних шляхів   

E Сепсис новонароджених   

 22. 

 Дитина, 9 міс. При обєктивному обстеженні шкіра бліда, суха, вяла. Тургор тканин значно знижений. 

М'язова гіпотонія. Підшкірно-жирова клітковина на животі і кінцівках відсутня. Дефіцит ваги - 25%. 

Поставте попередній діагноз: 

A *Гіпотрофія ІІ ступеню   

B Гіпотрофія І ступеню   

C Гіпотрофія ІІІ ступеню   

D Паратрофія   

E Нормотрофія   

 23. 

 Етіологічним чинником захворювання, яке розвивається у новонароджених і грудних дітей і 

називається пліснявкою, є: 

A *Candida albicans 

B Стафілокок    

C Стрептококк   

D Вірус звичайного герпесу    

E Вірус вітряної віспи    

  

24. 

 Фельдшер запідозрив латентну форму спазмофілії. Який симптом характерний для данного 

захворювання?   



A *Хвостека 

B Керніга    

C Брудзинського    

D Ортнера    

E Кера    

25. 

 Ви працюєте фельдшером ФАПу. У дитини 3 місяців асиметрія голови, плоска потилиця, велике 

тім’ячко 4,0 х 3,5 см., краї пом’якшені. Дані симптоми вказують на: 

A *Рахіт   

B Гіпервітаміноз Д   

C Спазмофілію   

D Нервово-артритичний діатез   

E Ексудативно-катаральний діатез   

 

  26. 

 Ви працюєте фельдшером ФАПу. Визначте профілактичну добову дозу вітаміну Д для здорової 

доношеної дитини:   

A *500 ОД   

B 200 ОД   

C 800 ОД   

D 1000 ОД   

E 1600 ОД   

 

27. 

 Ви фельдшер ФАПу. Відбулися пологи вдома Після народження дитини спостерігають жовтяничне 

забарвлення навколишньоплодних вод і пупкового канатика, жовтяниця у дитини швидко наростає. У 

матері резус-фактор (-), у дитини (+). Який попередній діагноз можна поставити?   

A *Жовтянична форма ГХН 

B Анемічна форма ГХН   

C Набрякова форма ГХН   

D Сепсис новонароджених   

E Асфіксія новонароджених   

 

  28 

 Фельдшер оглянувнов новонароджену дитину після пологів вдома. При огляді новонародженої 

дитини на першій хвилині життя ЧСС становить менше 100/хв., дихання нерегулярне, акроціаноз, 

рефлекси слабкі, тонус м’язів знижений. Який ймовірний діагноз може поставити фельдшер?   

A *Асфіксія новонароджених 

B Колапс   

C Пологова травма   

D Гемолітична хвороба новонароджених   

E Пневмонія   

 

29. 

 Фельдшер у дитини 3-х місячного віку виявив такі симптоми: підвищену пітливість, облисіння 

потилиці, помірний краніотабес. Для якого періоду рахіту вони характерні? 

A *Початковий    

B Розпалу    

C Залишкових явищ   

D Реконвалесценції   

E Термінального    

 30. 

 Дитина 8-ми місяців має ознаки рахіту. Яку з нижче перерахованих ванн треба обрати?   

A *З додаванням морської солі   

B З додаванням відвару ромашки   



C З додаванням  відвару дубової кори   

D З додаванням крохмалю   

E З додаванням відвару череди   

 

31. 

 До фельдшера ФАПу звернулася мати дитини 10 місяців з діагнозом: “рахіт, період розпалу, гострий 

перебіг”, якій педіатр призначив вітамін Д. Мати запитує, як довго потрібно давати лікувальну дозу 

вітаміну Д: 

A *Протягом 35-40 діб 

B Протягом 40-60 діб   

C Протягом 5-10 діб   

D Протягом 10-14 діб   

E Протягом 2-5 діб   

  

32. 

 У недоношеної дитини з масою тіла при народженні 1900 г під час годування виник приступ  апное, 

але ціанозу і брадикардії не спостерігається. Що буде першочерговим у наданні невідкладної 

допомоги дитині?   

A *Тактильна стимуляція вздовж спини   

B Негайно розпочати ШВЛ   

C Розпочати зігрівання   

D Перевірити рівень глюкози в крові   

E Постійно підтримувати правильне положення   

 

  33. 

 Хлопчику 4-х років з відставанням у фізичному розвитку та встановленої залізодефіцитної анемії з 

рівнем гемоглобіну 90 г/л призначено  комплексне лікування, зокрема - препаратами заліза. Протягом 

якого періоду фельдшер ФАПу буде спостерігати за лікуванням дитини? 

A *6 місяців   

B 2 місяці   

C До нормалізації рівня гемоглобіну   

D 1 рік   

E 2 роки   

 

  34. 

 У 6-місячного малюка при огляді спостерігається ціаноз  губ, задишка під час годування і плачу. 

Додаткове обстеження в кардіологічному відділенні підтвердило діагноз вродженої вади серця. В 

бесіді з мамою фельдшер визначає, що критичний період формування вади серця протягом вагітності 

становить:   

A *2-8 тиждень   

B На 1-му тижні 

C Після 12 тижнів   

D 18-20 тижнів   

E 30-32 тижні   

 

  35. 

 При огляді фельдшером дитини 6 міс на волосистій частині голівки, бровах виявлені лусочки 

лимонно-жовтого кольору з масними кірочками. Як пояснює фельдшер цей симптом?   

A *Гнейс   

B Молочний струп   

C Попрілості   

D Пітниця   

E Строфулюс   

 

  36. 

 Під час патронажу до новонародженої дитини фельдшер виявив на шкірі сідниць, стегон, природних 



складок дрібні поверхневі пухирці до 2-3 мм в діаметрі з каламутним вмістом. Загальний стан 

задовільний. Встановіть попередній діагноз:   

A *Везикулопустульоз 

B Псевдофурункульоз    

C Пухирчатка новонароджених    

D Ексфоліативний дерматит Ріттера 

E Попрілості     

 


