
Пульмонологія в геріатрії: 

001. Яке положення займає хворий з ураженням легень? 

а) вимушене сидяче 

б) вимушене лежаче з піднятим головним кінцем ліжка 

в) низьке в ліжку 

002. Який характер ціанозу має місце у хворих з легеневою патологією? 

а) холодний 

б) теплий 

в) дифузний 

г) акроціаноз 

003. Задишка, характерна для хворих з ураженням легень 

а) інспіраторна 

б) експіраторна 

в) стридирозное дихання 

004. Зміни форми грудної клітини, 

характерні для хворого емфіземою легенів 

а) відсутні 

б) збільшений середньо-задній діаметр 

в) збільшено сагітальний діаметр 

005. Які зміни в області серця 

характерні для хворого хронічним бронхітом, емфіземою легенів? 

а) серцевий поштовх видно на око в міжребер'ї 

б) серцевий поштовх зміщений вниз у міжребер'ї 

в) визначається надчеревна пульсація 

г) видно серцевий горб 



006. Які зміни межі абсолютної тупості серця 

характерні для хворого емфіземою легенів? 

а) нормальні 

б) розширені вліво 

в) розширені вправо 

г) розширені догори 

007. Тони серця при хронічному бронхіті, емфіземі легень 

а) нормальної звучності 

б) посилені, гучні 

в) глухі 

008. Який характер серцевих шумів у хворих хронічним бронхітом? 

а) систолічний шум на верхівці 

б) систолічний шум на легеневій артерії 

в) систолічний шум на трехстворчатом клапані 

г) діастолічний шум на легеневій артерії 

д) шуми відсутні 

009. Який характер має ритм серцевої діяльності 

у хворих хронічним бронхітом з ДН-III? 

а) нормальний синусовий 

б) тахікардія синусова 

в) екстрасистолія 

г) миготлива аритмія 

010. Які порушення функції провідності 

характерні для хворих емфіземою легенів? 

а) відсутні 



б) блокада правої гілки пучка Гіса (повна, неповна) 

в) блокада лівої передньої гілки пучка Гіса 

г) блокада задньої лівої гілки пучка Гіса 

д) подовження внутрипредсердной провідності 

е) атріовентрикулярна блокада (неповна I ступеня, ІІ ступеня, повна) 

011. Мають місце ознаки гіпертрофії відділів міокарда 

у хворих емфіземою легенів? 

а) правого передсердя 

б) лівого передсердя 

в) лівого шлуночка 

г) правого шлуночка 

012. Який характер даних перкусії при емфіземі легенів? 

а) легеневий звук 

б) коробковий звук 

в) тимпаніт 

013. Нижня межа легень у хворих на емфізему легенів 

а) опущена 

б) на нормальному рівні 

в) вища 

014. Рухливість нижнього краю легенів у хворих на емфізему легенів 

а) 4-6 см 

б) 6-8 см 

в) 8-10 см 

015. Рентгенологічні ознаки ураження легень при емфіземі 

а) підвищена прозорість легеневих полів 



б) нормальна прозорість легеневих полів 

016. Вогнищеві тіні в легенях у хворих емфіземою 

а) відсутні 

б) є 

017. Характерний чи посилений бронхососудистый малюнок легенів 

для хворих хронічним бронхітом? 

а) характерний 

б) не характерний 

018. На рентгенограмі коріння легенів у хворих пневмосклерозом 

а) посилені, розширені 

б) структурні, соковиті 

в) без патологічних змін 

019. Яка характеристика конуса легеневої артерії 

при хронічному легеневому серці? 

а) не вибухає 

б) вибухає 

020. Розміри серця при хронічному бронхіті 

а) нормальні 

б) збільшено 

в) зменшені 

г) "висяче серце" (крапельне серце) 

021. Розміри печінки при емфіземі легенів 

а) нормальні 

б) збільшено 

022. Є симптом Плеша (печінково-коагулярный симптом) 



при хронічному легеневому серці? 

а) є 

б) ні 

023. При хронічному легеневому серці набряки ніг 

а) є 

б) не є 

024. Дихання при емфіземі легенів 

а) везикулярне 

б) жорстке 

в) ослаблене 

г) з подовженим видихом 

д) амфоричне 

025. Характер сухих хрипів у легенях при хронічному бронхіті 

а) поодинокі сухі 

б) розсіяні сухі 

026. При пневмосклерозі в легенях вологі хрипи 

а) відсутні 

б) одиничні незвонкіх 

в) голосні в певному осередку 

027. Артеріальний тиск при емфіземі легенів найчастіше 

а) нормальне 

б) підвищений 

в) знижений 

028. Венозний тиск при хронічному легеневому серці 

а) нормальне (80-120 мм рт. ст.) 



б) підвищений 

в) знижений 

029. Характеристика периферичних артерій очного дна 

при емфіземі легенів 

а) не змінені 

б) покручені, щільні 

030. Недостатність тристулкового клапана 

при хронічному легеневому серці 

а) відсутній 

б) є 

031. Якщо недостатність півмісяцевих клапанів легеневої артерії 

при хронічному легеневому серці і чому проявляється? 

а) немає 

б) є 

в) діастолічний шум Грехема - Стілла 

г) систолічний шум над a.pulmonales 

032. Обсяг живота при декомпенсованому легеневому серці 

а) нормальний 

б) збільшений 

033. Головні болі у хворих із легеневою недостатністю 

а) є 

б) ні 

034. Пам'ять у хворих з легеневою патологією 

а) знижена на найближчі події 

б) знижена на далекі події 



в) збережена 

035. Кількість еритроцитів в 1 мм3 крові у хворих з легеневою патологією 

а) нормальне 

б) відносний еритроцитоз 

в) абсолютний еритроцитоз 

036. Величина гематокритного числа у хворих з легеневою патологією 

а) нормальна 

б) знижена 

в) підвищена 

037. Рівень гемоглобіну у крові хворих із легеневою недостатністю 

а) нормальний 

б) підвищений 

в) знижений 

038. Швидкість осідання еритроцитів у хворих з легеневою патологією 

а) нормальна 

б) знижена 

в) прискорена 

039. Кількість лейкоцитів в 1 мм3 крові 

при загостренні хронічної пневмонії 

а) 6-8 тисяч 

б) 10-15 тисяч 

в) 2-4 тисячі 

040. Існує зсув лейкоцитарної формули 

у хворих із загостренням хронічної пневмонії 

а) немає 



б) так 

041. Яка в'язкість крові у хворих з хронічною пневмонією? 

а) нормальна 

б) підвищена 

в) знижена 

042. Характер мокротиння найчастіше у хворих на хронічний бронхіт 

а) слизовий 

б) гнійний 

в) слизово-гнійний 

г) з прожилками крові 

043. Є в мокроті хворих хронічним бронхітом? 

а) лейкоцити, еритроцити 

б) спіралі Кушмана 

в) кристали Шарко - Лейдена 

г) еластичні волокна 

д) правильні відповіді а) і г) 

044. В бактеріологічному аналізі мокротиння 

у хворих хронічною пневмонією виявляється 

а) відсутність бактерій 

б) грамнегативні палички 

в) грампозитивні палички 

г) пневмококи 

д) стафілококи (білий, золотистий, епідермальний) 

045. Які варіанти легеневих дессиминаций найбільш часто зустрічаються? 

а) міліарний туберкульоз легень 



б) саркоїдоз Бека 

в) синдром Хаммана - Річа 

г) орнітоз 

д) карциноматоз 

е) кордароновое (амиодароновое) легке 

046. Коли має місце кровохаркання при ураженні легенів? 

а) інфаркт легені 

б) бронхоектази 

в) пухлина легені 

г) не зустрічається 

д) синдром Хаммана - Річа 

047. Синдром легеневої гіпертензії можна зустріти 

а) при хворобі Аэрца 

б) при мітральному стенозі 

в) при стенокардії 

г) при ревматоїдному артриті 

048. Характеристика форми пальців і нігтів кінцевих фаланг 

у хворих хронічною пневмонією 

а) без особливостей 

б) барабанні палички 

в) нігті у вигляді годинникових скелець 

049. Набухання шийних вен при хронічному легеневому серці 

а) відсутній 

б) є 

050. Характеристика вольтажу зубців QRST на ЕКГ при легеневій патології 



а) не змінена 

б) знижена тільки в стандартних відведеннях 

в) знижена у стандартних і грудних відведеннях 

г) S-тип ЕКГ 


