
Захворювання судин нижніх кінцівок 
1. На ФАП обратилась больная Н., 55 лет с жалобами на боли по ходу варикозно расширенных  
вен, покраснение, местное повышение температуры. Какой диагноз можнопоставить больной?  
A Флебит  
B Варикозное расширение вен  
C Облитерирующий эндартериит  
D Сухая гангрена  
E Влажная гангрена 

 

2. До Вас на ФАП звернувся хворий 75 років зі скаргами на похолодання стоп, біль у в  
литкових м’язах при ходьбі. При обстеженні Ви виявили ослаблення пульсу на артеріях  
стоп, відсутність волосся на ногах, розшарування нігтів. Вкажіть найбільш імовірний діагноз. 
A Атеросклероз судин нижніх кінцівок  
B Гострий тромбоз стегнової артерії  
C Гострий тромбоз глибоких вен  
D Гострий тромбоз поверхневих вен  
E Хвороба Рейно 

 

3. До фельдшера ФАПу звернувся хворий 35 років зі скаргами на болі в литкових м‘язах  
при ході, які зникають після відпочинку, мерзлякуватість стоп. Тривалий час працював на   
Півночі, палить. Об‘єктивно: шкіра стоп і гомілок бліда. Пульсація тильних артерій стоп  
різко ослаблена. Що можна запідозрити у хворого? 
A Облітеруючий ендартеріїт.  
B Гострий тромбоз підколінної артерії  
C Тромбофлебіт глибоких вен гомілки  
D Варикозна хвороба  
E Міозит литкових м‘язів  
 

4. Хворий К., 35 р., скаржиться на часте похолодання стоп, біль в литкових м’язах, що 

посилюється при ходьбі. Вважає себе хворим останні 3 роки. Палить. При огляді – шкіра на 

ступнях холодна, бліда. Пульсація артерій стоп послаблена на обох ногах. Про що свідчать данні 

симптоми. 
A. Облітеруючий ендартеріїт  
B. Варикозне розширення вен  
C. Облітеруючий атеросклероз  
D. Бешиха  
E. Хвороба Рейно  
 

5. До Вас на ФАП звернувся чоловік 72 р. зі скаргами на постійний біль в дистальних відділах 

нижніх кінцівок, який посилюється вночі. Скаржиться на оніміння пальців стоп. Об’єктивно: 

шкірні покриви бліді, на дотик холодні. Пальпаторно – сухість шкірних покривів, гіпотрофія 

м’язів обох гомілок, відсутність пульсу на підколінних артеріях і артеріях стопи. Що з хворим?  
A. Облітеруючий атеросклероз  
B. Хвороба Рейно  
C. Облітеруючий ендартериїт  
D. Тромбофлебіт глибоких вен  
E. Посттромбофлебітична хвороба  
 

6. До фельдшера звернулася жінка 38 років. Після четвертої вагітності варикозне розширення 

підшкірних вен обох гомілок. Надайте рекомендації: 
A. Носити еластичні панчохи  
B. Накладати зігріваючий компрес  
C. Приймати антикоагулянти  
D. Застосовувати герудотерапію  
E. Дотримуватись режиму  
 



7. Симптом “переміжної кульгавості” характерний для якого захворювання?  
A. Облітеруючого ендартеріїту  
B. Тромбофлебіту  
C. Ревматоїдного артриту  
D. Флебіту  
E. Перелому кісток гомілки  
 

8. До фельдшера ФАПу звернувся 28-річний пацієнт зі скаргами на біль в литкових м’язах при 

ході, мерзлякуватість стоп, порушення чутливості. Вважає себе хворим протягом 3 років. В 

анамнезі відмороження нижніх кінцівок. При обстеженні: шкіра стоп холодна на дотик, пульсація 

на артеріях стоп відсутня. Який попередній діагноз є найбільш імовірним?  
A. Облітеруючий ендартеріїт  
B. Облітеруючий атеросклероз  
C. Гострий артеріальний тромбоз  
D. Гострий флеботромбоз  
E. Хвороба Рейно  
 


