1.
Фельдшера викликали до чоловіка 26 років, який перебував у непритомному стані. З
дитинства хворіє на цукровий діабет. Об’єктивно: Дихання шумне, із запахом ацетону.
Шкіра суха, холодна на дотик. Зіниці звужені. Пульс 100 за 1 хв., ниткоподібний. Живіт
здутий, черевна стінка напружена. Найімовірніший попередній діагноз?
A *Гіперглікемічна кома
B Гіпоглікемічна кома
C Печінкова кома
D Уремічна кома
E Алкогольна кома

2.
До хворої 27-ми років викликали бригаду швидкої допомоги. 4 години тому хвора стала
млявою, байдужою, було одноразове блювання, після чого вона знепритомніла.
Об’єктивно: стан важкий. Шкіра суха, тургор тканин знижений. АТ- 100/55 мм рт.ст.
Пульс- 74 удари за 1 хв, малий. Тонус м’язів знижений, очні яблука м’які. Дихання гучне.
Запах ацетону. Хворіє на цукровий діабет. Які медикаменти ви оберете для надання
невідкладної допомоги?
A * Інсулін, ізотонічний розчин натрію хлориду
B 40% розчин глюкози, мезатон
C 5% розчин глюкози, преднізолон
D Глюкагон, преднізолон
E 5% розчин глюкози, адреналін

3.
Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик до пацієнта Т.,39 років, який хворіє на
цукровий діабет. Зі слів родичів у хворого раптово з’явились загальна слабкість, відчуття
голоду, тремтіння тіла, запаморочення, втрата свідомості. . Які з названих препаратів ви
оберете для надання допомоги?
A * 40% розчин глюкози
B Інсулін
C 0,9% розчин натрію хлориду
D Кордіамін
E 5% розчин глюкози
4.
Ви фельдшер ФАПу. До Вас звернулась пацієнтка, якій було проведено струмектомію. У
неї виявлені проблеми: в’ялість, загальна слабкість, зниження працездатності, зниження
пам’яті, мерзлякуватість, сонливість удень, шкіра суха, лущиться, не береться в складку,
сухість, ламкість, випадіння волосся. Про яке захворювання можна подумати?
A *Гіпотиреоз
B Гіпертиреоз
C Цукровий діабет
D Атеросклероз
E Акромегалія

5.
Після введення інсуліну у жінки, що хворіє на цукровий діабет, з’явилися різка слабкість,

виражена пітливість, відчуття голоду, тремтіння, запаморочення. Об-но: пацієнтка
збуджена, шкіра волога, тургор збережений. Дихання не змінене. Ps- 96/хв., АТ- 110/70 мм
рт.ст. Яка перша медична допомога доцільна у цьому випадку?
A *Дати пацієнтці з’їсти грудочку цукру, випити теплого солодкого чаю
B Ввести 10% - 1 мл п/ш розчин кофеїну
C Надати горизонтальне положення з припіднятими ногами
D Ввести спазмолітичні препарати
E Застосувати гарячу ванну

6.
До фельдшера ФАПу звернулась пацієнтка 32 років зі скаргами на швидку втомлюваність,
слабкість, дратівливість, поганий сон, пітливість, серцебиття. В анамнезі: психотравма.
Об’єктивно: екзофтальм, позитивний симптом Грефе, тремор пальців рук, щитоподібна
залоза збільшена рівномірно, при пальпації безболісна, рухлива. Пульс – 90/хв.., АТ –
150/80 мм рт.ст. Вкажіть найімовірніший діагноз:
A *Гіпертиреоз
B Гіпотиреоз
C Ендемічний зоб
D Цукровий діабет
E Гіпертонічна хвороба
7.
До фельдшера ФАПу звернулась жінка 56 р. зі скаргами на спрагу, сухість і свербіж
шкіри, погіршення зору, часте сечовипускання, збільшення кількості сечі за добу. Вважає
себе хворою біля року. Об’єктивно: пацієнтка надмірного харчування, шкіра суха, сліди
розчухів, поодинокі фурункули. Яке першочергове обстеження необхідно здійснити для
постановки діагнозу:
A *Визначення рівня глікемії
B Загальний аналіз крові
C Біохімічне дослідження крові
D УЗД печінки
E Визначення водного балансу
8.
Хвора 58 років скаржиться на спрагу, сухість у роті, збільшення виділення сечі, слабкість.
Хворіє біля року. За останній час значно схудла. Шкіра суха, на щоках, підборідді
рум’янець, нігті ламкі. Тони серця приглушені, пульс- 76 за хв., АТ- 140/85 мм рт.ст. Яке
обстеження слід призначити першочергово для встановлення діагнозу?
A *Аналіз крові на глюкозу
B Загальний аналіз крові
C Аналіз крові на холестерин
D Загальний аналіз сечі
E Проба за Зимницьким

9.
У Хворої 30 років після психоемоційного стресу з’явилися підвищення температури до
37,8оС, пітливість, загальна слабкість, головний біль, дратівливість, тремор пальців рук.
Шкіра волога, гаряча на дотик. Діяльність серця ритмічна, ЧСС- 110 за хв., АТ- 140/80 мм
рт.ст. Позитивні симптоми Грефе, Мебіуса. Який імовірний діагноз?

A *Гіпертиреоз
B Рак щитоподібної залози
C Ендемічне воло
D Гіпотиреоз
E Аутоімунний тиреоідит

10
Хвора 36 років звернулась зі скаргою на загальну слабкість, швидку стомлюваність,
сухість шкіри, набряки обличчя, закрепи. Місяць тому перенесла стумектомію з приводу
тиреотоксикозу. Шкіра бліда, суха. Пульс - 58 за хв., слабкого наповнення, АТ- 90/55 мм
рт.ст. Діяльність серця ритмічна, тони приглушені. Живіт м’який, безболісний при
пальпації. Діурез 1,2 л за добу. Виберіть препарат для патогенетичного лікування хворої?
A *L-тироксин
B Гіпотіазид
C Йодид калію
D Мерказоліл
E Ловастатин
11
Хвора С. 35 років, звернулась до фельдшера із скаргами на погіршення стану здоров’я. Рік
тому був поставлений діагноз: дифузний токсичний зоб. Який препарат призначають при
даному захворюванні?
A *Мерказоліл
B Інтерферон
C L-тироксин
D Розчин Рінгера
E Пітуїтрін

12
Хвора Р. 54 років, звернулась до фельдшера ФАПу із скаргами на слабкість, сонливість,
мерзлякуватість, загальмованість, збільшення маси тіла, закрепи. Визначаються набряки
на обличчі, шкіра суха, холодна на дотик, випадіння волосся. Пульс- 55 ударів за 1
хвилину, ритмічний, АТ- 100/75 мм рт.ст. Який інструментальний метод дослідження
необхідно призначити хворій для визначення захворювання?
A *УЗД щитовидної залози
B УЗД органів черевної порожнини
C Рентгенографію органів черевної порожнини
D Урографію
E Холецистографію

13
Хвора К. 21 року, скаржиться на спрагу, втрату маси тіла, свербіння у ділянці зовнішніх
статевих органів. Які необхідно призначити дослідження першочергово?
A *Рівень глюкози в крові
B Загальний аналіз сечі
C Загальний аналіз крові
D Коагулограму
E Визначити рівень білірубіну

14
До фельдшера ФАПу звернувся хворий зі скаргами на слабкість, виділення до 10 л сечі за
добу, спрагу, безсоння, втрату маси тіла. Загальний аналіз сечі: питом вага 1003, глюкози і
білка не виявлено. Лейкоцитів 3-4 в полі зору. Рівень глюкози в крові 5,0 ммоль/л.
Визначте найбільш імовірний діагноз.
A *Нецукровий діабет
B Цукровий діабет
C Тиреотоксикоз
D Гіпотиреоз
E Акромегалія

15
Хвора М., 48 років, звернулась до фельдшера ФАПу із скаргами на закрепи, надмірну
масу тіла, сонливість, мерзлякуватість, випадіння волосся. Такий стан з’явився в останні 3
роки, поступово прогресує. Об’єктивно: стан хворої середньої тяжкості, набряки на
обличчі, шиї. Набряклість слизової оболонки носоглотки, язика, шкіра суха. Над легенями
везикулярне дихання. Тони серця ослаблені, пульс – 54 уд/хв, ритмічний. АТ – 90/60 мм
рт.ст. органи черевної порожнини без патології. Температура тіла - 35,6°С. Ваш діагноз?
A *Гіпотиреоз
B Гіпертиреоз
C Ендемічний зоб
D Цукровий діабет
E Нецукровий діабет

16
До фельдшера ФАПу звернулась хвора П., 55 років, зі скаргами на сухість у роті, спрагу,
зниження працездатності, швидку втомлюваність, загальну слабкість, сонливість, свербіж
шкіри, втрату маси тіла. Об’єктивно: хвора надмірно огрядна, (зріст 160 см, маса 94 кг).
Шкіра суха. Різке погіршення зору. Аускультативно: в легенях везикулярне дихання. Тони
серця ослаблені. Пульс - 78 уд/хв., ритмічний. АТ- 150/80 мм рт.ст. Ваш попередній
діагноз?
A *Цукровий діабет
B Гіпотиреоз
C Гіпертиреоз
D Феохромоцитома
E Хвороба Іценка-Кушинга

17
Фельдшера викликали до жiнки 22-ох рокiв, яка перебуває у непритомному станi. Зi слiв
родичiв вiдомо, що вона з дитинства хворiє на цукровий дiабет. Об’єктивно: дихання
глибоке, шумне iз запахом ацетону, шкiра суха, холодна на дотик, зiницi звуженнi, очнi
яблука м’якi при пальпацiї. Яке ускладнення у хворої?
A *Гiперглiкемiчна кома
B Уремiчна кома
C Гiпоглiкемiчна кома
D Печiнкова кома
E Алкогольна кома

18
Пацiєнтка В., 32-ох рокiв, скаржиться на дратiвливiсть, схуднення, серцeбиття, поганий
сон, плаксивiсть, пiдвищену пiтливiсть. Захворювання почалося два мiсяцi пiсля
автомобiльної аврiї. Об’єктивно: пацiєнтка метушлива, мова її швидка та багатослiвна.
Шкiра волога, тепла. Посилений блиск очей. Екзофтальм. Щитоподiбна залоза збiльшена,
АТ- 160/80 мм рт.ст., пульс- 120 ударiв за 1 хв. Ваш попередній діагноз?
A *Тиреотоксикоз
B Мiкседема
C Ендемiчне воло
D Акромегалiя
E Хвороба Iценка-Кушинга
19
Хвора 45 р. доставлена машиною ШМД до приймального відділення лікарні в
непритомному стані. Об’єктивно: свідомість порушена, Ps – 130/хв., дихання Куссмауля,
запах ацетону з ротової порожнини, шкіра бліда, суха. Для якого стану характерні дані
симптоми?
A *Кетоацидотична кома
B Печінкова кома
C Гіпоглікемічна кома
D Гостра судинна недостатність
E Ниркова коліка

20
Жителька села звернулась до фельдшера ФАПу зі скаргами на спрагу, свербіж шкіри та
сухість, схильність до фурункульозу. Яке дослідження слід провести для постановки
діагнозу?
A *Аналіз крові на глюкозу
B Аналіз крові на сечовину
C Загальний аналіз крові
D Аналіз крові на печінкові проби
E Біохімічний аналіз крові
21
На ФАПі ви обстежуєте хворого 43 років, який постійно проживає у Закарпатті. Останнім
часом у нього з’явились скарги на підвищену слабкість, утруднене ковтання,
дратівливість, серцебиття, схуднення. Об’єктивно: щитовидна залоза збільшена. Дайте
рекомендації щодо продуктів харчування, які необхідно включити в раціон хворого.
A *Морська риба, морська капуста
B Смажене м’ясо, салат з помідорів
C Яйця, хліб з вершковим маслом
D Твердий сир, йогурт
E Ковбасні вироби, гречану кашу
Е
22
До фельдшера ФАПу звернулася хвора, 37 років, зі скаргами на серцебиття, підвищену
дратівливість, плаксивість, тремтіння тіла, загальну слабкість, tо – 37,0-37,5оС, пронос,
схуднення. В анамнезі часті нервові перенапруження впродовж 3-х років. Об’єктивно:
хвора зниженого харчування. Шкіра волога, тремор пальців рук. Позитивні очні
симптоми.

Щитоподібна залоза збільшена. Тахікардія, тони серця звучні. Рs – 110/хв., АТ – 160/70
мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Гіпертиреоз
B Гіпертонічна хвороба
C Гіпотиреоз
D Ендемічний зоб
E Хвороба Іценка-Кушинга

23
До фельдшера ФАПу звернулася хвора, 45 років, зі скаргами на сонливість, млявість,
мерзлякуватість, загальну слабкість, набряки на обличчі, зниження пам’яті, випадіння
волосся, надмірну масу тіла, закреп. В анамнезі: 2 роки тому перенесла струмектомію.
При огляді: хвора надмірного харчування, обличчя одутле, очні щілини звужені, вираз
обличчя сонливий, міміка бідна. Мова повільна, голос захриплий. Шкіра суха, холодна на
дотик. tо – 35,6оС, Рs – 54/хв., АТ – 90/80 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Гіпотиреоз
B Гіпертиреоз
C Ендемічний зоб
D Тиреоїдит
E Хвороба Іценка-Кушинга

24
Виклик ШМД до хворої 47 років, зі скаргами на млявість, виражену сонливість і
мерзлякуватість, рідке серцебиття, головний біль, здуття живота, закреп. В анамнезі
гіпотиреоз. Об’єктивно: хвора бліда, адинамічність обличчя, вузькі очні щілини, збільшені
ніс та губи. Мова уповільнена. Шкіра суха, холодна на дотик. Тони серця глухі. t о –
34,3оС, Рs – 40/хв., АТ – 90/70 мм рт.ст. Яке ускладнення може розвинутися у хворої?
A *Гіпотироїдна кома
B Гіперглікемічна кома
C Гіпоглікемічна кома
D Тиреотоксична кома
E Тиреотоксичний криз

25
Фельдшера ШМД викликали до хворої 54 років, яка перебуває в непритомному стані.
Хворіє на цукровий діабет 12 років, лікується інсуліном. Об’єктивно: шкіра волога, зіниці
розширені. Рs – 74/хв., АТ – 120/60 мм рт.ст. судоми Яке ускладнення розвинулось у
хворої?
A *Гіпоглікемічна кома
B Гіперглікемічна кома
C Гостра судинна недостатність
D Печінкова кома
E Уремічна кома

26
До фельдшера здоровпункту звернулася хвора, 50 років. Скаржиться на спрагу, сухість і
свербіння шкіри, часте сечовипускання , значно схудла. З анамнезу: хворіє близько року.
За останній рік значно погіршився зір. Об’єктивно: шкіра суха, нігті ламкі, волосся рідке.

ЧД – 16/хв. Діяльність серця ритмічна, тони приглушені. Рs – 78/хв., АТ – 150/85 мм рт.ст.
Який найбільш імовірний діагноз?
A *Цукровий діабет
B Гіпертонічна хвороба
C Мікседема
D Нецукровий діабет
E Хвороба Іценка-Кушинга
27
До фельдшера ФАПу звернулася жінка, 42 років, скаржиться на загальну слабкість,
неприємне відчуття в ділянці серця, утруднення дихання, ковтання. Багато років мешкала
на Закарпатті. Об’єктивно: шкіра волога. Щитоподібна залоза збільшена. Рs – 72/хв., АТ –
120/70 мм рт.ст. уміст Т3, Т4 в межах норми. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Ендемічний зоб
B Акромегалія
C Гіпотиреоз
D Гіпертиреоз
E Нецукровий діабет

28
До фельдшера ФАПу звернулась хвора Д., 34 років зі скаргами на відчуття серцебиття,
дратівливість, поганий сон. Об’єктивно: хвора збуджена, екзофтальм, блиск очей,
збільшення щитоподібної залози. ЧСС - 120 уд./хв. АТ- 150/90 мм рт.ст. Ваш попередній
діагноз.
A *Гіпертиреоз
B Ендемічний зоб
C Гіпотиреоз
D Цукровий діабет
E Гіпертонічна хвороба
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Фельдшер ФАПу прибув на виклик до хворого Т., 42 років, діагностував гіперглікемічну
кому. Порушення якого виду обміну приводить до утворення кетонових тіл?
A *Жирового
B Білкового
C Вуглеводного
D Вітамінного
E Мінерального

30
Хвору турбує загальна слабкість, мерзлякуватість, погіршення пам'яті. Вважає себе
хворою упродовж 2-х років. Хвора надмірного харчування, шкірні покриви бліді, обличчя
одутле. На нижніх кінцівках – набряки. Рs – 50/хв. АТ- 100/55 мм рт.ст. Про який
патологічний стан можна подумати?
A *Гіпотиреоз
B Ендемічний зоб
C Тиреотоксикоз
D Атеросклероз

E Акромегалію
31
Молода жінка втратила за 3 місяці 8 кг ваги, скаржиться на серцебиття, потовщення шиї,
відчуття “комка” при ковтанні, дратливість,тремтіння пальців рук, випинання очей,
субфебрильну температуру. Найбільш вірогідний попередній діагноз?
A *Тиреотоксикоз
B Нейроциркуляторна дистонія
C Пухлина мозоку
D Мікседема
E Ревматична хвороба

32
До фельдшера звернулась жінка 35 років зі скаргами на дратівливість, плаксивість,
серцебиття. При огляді: екзофтальм. Збільшена щитоподібна залоза. Пульс 100 за
хвилину. Найімовірніший попередній діагноз?
A *Тиреотоксикоз
B Гіпотиреоз
C Ендемічний зоб
D Акромегалія
E Цукровий діабет
33
До жінки 30 років викликали фельдшера ШМД. Після введення 32 ОД інсуліну через 30
хвилин у жінки з’явились різка слабкість, відчуття голоду, серцебиття. Вона втратила
свідомість. Який препарат слід використати для надання невідкладної допомоги?
A *Розчин глюкози 40% - 60 мл в/в
B Розчин глюкози 5% - 60 мл в/в
C Інсулін 20 ОД в/м
D Розчин еуфіліну 2,0% - 10 мл в/в
E Гепарин 10000 од п/ш
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Паціент 40-ка років скаржиться на сухість у роті, спрагу, загальну слабкість. При
обстеженні визначається полідипсія, поліурія, поліфагія. Для якого захворювання
характерні ці скарги?
A *Цукровий діабет
B Мікседема
C Рак шлунка
D Виразкова хвороба
E Ендемічний зоб
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На приеме пациентка 25 л. жалуется на сердцебиения, похудание. При осмотре
пучеглазие. Пульс - 132/мин, АД – 145/80 мм рт.ст. Наиболее вероятный диагноз?
A *Тиреотоксикоз
B Гипотиреоз
C Эндемический зоб
D Гипертоническая болезнь

E Мерцательная аритмия
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На приеме пациентка 46 л., у которой после удаления части щитовидной железы
появились слабость, сонливость, зябкость, повышение массы тела. Признаками какого
заболевания могут бать эти симптомы?
A *Гипотиреоз
B Тиреотоксикоз
C Ожирение
D Эндемический зоб
E Болезнь Иценко-Кушинга
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До фельдшера ФАПу звернулась пацієнтка зі скаргами на серцебиття, поганий сон,
дратівливість, пітливість, плаксивість. При огляді: очі широко розплющені, блищать,
мигання рідке, шкіра волога, гаряча, руки тремтять. Збільшена щитоподібна залоза.
Температура тіла 39,3оС, пульс – 140 уд за 1хв. АТ- 150/70 мм рт.ст. Основним у
встановленні діагнозу захворювання є визначення:
A *Підвищення концентрації Т3 і Т4 в крові
B Підвищення концентрації глюкози в крові
C Зменшення кількості лейкоцитів в крові
D Підвищення рівня тестостерону в крові
E Зменшення концентрації Т3 і Т4 в крові
38
До фельдшера звернулась пацієнтка зі скаргами на мерзлякуватість, закрепи, сонливість,
ниження пам’яті. Об’єктивно – обличчя амімічне, набряки, очні щілини звужені, товсті ніс
і губи, шкіра суха. АТ- 90/55 мм рт.ст., пульс- 52/хв. Для якого захворювання характерні
ці симптоми?
A *Гіпотиреозу
B Гіпертиреозу
C Ендемічного зобу
D Еутиреоїдного зоба
E Тиреоїдиту
39
Фельдшер ШМД обслуговує виклик додому. У пацієнта після ін’єкції інсуліну
погіршилося самопочуття, виникли судомні посмикування, потім він знепритомнів.
Об’єктивно: шкіра бліда, волога, ЧД 20 за 1хв. Для невідкладної допомоги фельдшер
застосує:
A *Розчин глюкози
B Розчин Рінгера
C Інсулін
D Кордіамін
E Неогемодез
40
У хворого В, 38 р., через 20 хвилин після введення 36 ОД інсуліну виникла загальна
слабкість, пітливість, тремор кінцівок. Це характерно для?
A *Стану гіпоглікемії

B Діабетної коми
C Печінкової коми
D Гіпертонічного кризу
E Колапсу
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До фельдшера ФАПу звернулась пацієнтка, яка страждає дифузною формою токсичного
зобу. Стан погіршився після психо-емоційного стресу. З’явились скарги на сильні головні
болі, серцебиття. Об-но: психічне і рухове збудження, рясний піт, шкірні покриви
гіперемовані, фібрильна температура, тахікардія 150/хвилину, гіпертензія 150/50 мм рт.ст.
Яке ускладнення, на думку фельдшера, розвинулось у пацієнтки?
A *Тіреотоксична криза
B Мікседематозна кома
C Адреналова криза
D Пароксизм миготливої тахіаритмії
E Екстрасистолія
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Фельдшера викликали на дім до пацієнта, який страждає на цукровий діабет I типу. Після
ін’єкції 32 одиниць інсуліну з’явився головний біль, слабкість, відчуття голоду, тремор
рук, втрата свідомості. Об-но: пацієнт без свідомості, зіниці розширені, судоми м’язів
кінцівок. АТ- 140/100 мм рт.ст., пульс – 90/хв., ритмічний, шкіра волога. Який препарат
введе фельдшер в першу чергу?
A *Глюкоза 40% р-н
B Інсулін 40 ОД д/в
C Глюкоза 10% р-н
D Фізіологічний розчин
E Гідрокарбонат натрію
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Швидку допомогу викликали до пацієнтки, яка скаржиться на сухість у роті, спрагу,
нудоту. В анамнезі: цукровий діабет. Об’єктивно: запах ацетону з роту, шкіра суха,
рум’янець на обличчі. Дихання глибоке, шумне, тони серця приглушені. PS- 120 уд.,
слабкого наповнення, АТ- 80/45 мм рт.ст. Через деякий час жінка втратила свідомість.
Який першочерговий препарат для надання невідкладної допомоги треба ввести?
A *Інсулін короткої дії
B Р-н глюкози 40%
C Р-н глюкози 5%
D Мезатон 1%
E Дибазол 1%
44
Жінка 25 років, яка страждає цукровим діабетом, протягом 2 днів скаржиться на слабкість,
сонливість, зниження апетиту, поліурію, спрагу. На даний час хвора без свідомості, шкіра
бліда, суха, тургор знижений. Дихання шумне, глибоке з запахом ацетону у повітрі. Пульс
96 за хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у хворої?
A *Кетоацидотична кома
B Печінкова кома
C Гіпоглікемічна кома

D Уремічна кома
E Алкогольна кома

45
Хворий 48 років, через декілька хвилин після введення звичайної дози інсуліну відчув
голод, тремтіння рук, а потім втратив свідомість. Шкіра бліда, волога, судомні
посмикування м’язів. Який стан розвинувся у пацієнта?
A *Гіпоглікемічна кома
B Кетоацидотична кома
C Печінкова кома
D Уремічна кома
E Гіперосмолярна кома
46
Ви фельдшер швидкої допомоги. Вас викликали до пацієнта А., 36 років, що страждає на
цукровий діабет та отримує інсулін. Об’єктивно: свідомість відсутня, відмічаються
судомні посмикування м’язів, блідість та вологість шкіри; Р – 98 уд./хв., АТ – 110/70 мм
рт.ст. Для надання невідкладної допомоги першочергово необхідно ввести:
A *40 мл 40% розчину глюкози в/в струминно
B 1 мл 0,1% р-ну норадреналіну в/в
C 1 мл 0,1% р-ну адреналіну в/м
D 500 мл 5% розчину глюкози в/в крапельно
E 10 ОД простого інсуліну п/ш
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Ви фельдшер ФАПу. Вас викликали до пацієнта Н., 32 років, хворіє на цукровий діабет І
типу. Перехворів на ангіну, після чого посилилась спрага, з’явилась нудота, блювання,
біль в животі, сонливість. Вночі втратив свідомість. Об’єктивно: Рs– 125 уд./хв., АТ –
80/45 мм рт.ст., шкіра суха. Дихання Куссмауля. Язик сухий. Запах ацетону з рота.
Визначте найімовірніший діагноз:
A *Кетоацидотична кома
B Анафілактичний шок
C Гіпоглікемічна кома
D Непритомність
E Гіперосмолярна кома
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В приймальне відділення доставлено хворого 20 р., без свідомості. В його кишені
знайдена картка хворого на цукровий діабет. Шкіра бліда, тургор знижений. Дихання
шумне, глибоке, із рота запах ацетону. ЧСС - 105 за 1 хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Який з
препаратів необхідно приготувати в першу чергу для надання невідкладної допомоги?
A *Інсулін
B Глюкозу
C Адреналін
D Реополіглюкин
E Папаверин
49
Хвора 48-ми років хворіє на цукровий діабет. Після введення звичайної дози інсуліну

хвора відчула сильний голод, з’явилося відчуття тремтіння в тілі, різка слабкість, шкіра
вкрилася потом. Через декілька хвилин хвора втратила свідомість. Об’єктивно шкіра
волога, Ps - 80/хв, АТ- 150/90 мм рт.ст., виражений гіпертонус м’язів. Тони серця
приглушені, в легенях везикулярне дихання, живіт м’який. Яке ускладнення виникло в
хворої?
A *Гіпоглікемічна кома
B Гіперглікемічна кома
C Епілептичний напад
D Гіпертонічний криз
E Непритомність
50
До жінки 27 років викликали ШМД. Хвора без свідомості. Дихання шумне, запах ацетону
з рота. Шкіра суха. Риси обличчя загострені. В анамнезі – цукровий діабет. Яке
ускладнення розвинулось?
A *Гіперглікемічна кома
B Гіпоглікемічна кома
C Діабетична нефропатія
D Діабетична ангіопатія
E Діабетична нейропатія
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Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта, який перебуває у непритомному стані. Хворий
10 років страждає цукровим діабетом. Об’єктивно: дихання шумне, із запахом ацетону,
шкіра суха, холодна на дотик, пульс 100 за 1 хв. ниткоподібний, живіт здутий, передня
черевна стінка напружена. Для невідкладної допомоги фельдшер застосує:
A *Інсулін короткої дії
B 5% розчин глюкози
C 10% розчин глюкози
D 40% розчин глюкози
E Інсулін пролонгованої дії

