Крок 3 Стоматологiя (україномовний варiант) весна 2009 рiк

1. Хворому 52 роки. У кровi: ер.3, 4 · 1012 /л, анiзо- та пойкiлоцитоз, з
наявнiстю мегалоцитiв та мегалобластiв; КП- 1,48; лейк.- 3, 8 · 109 /л. Якому
найбiльш вiрогiдному дiагнозу вiдповiдає зазначена картина кровi?
A. Пернiцiозна анемiя
B. Хронiчний мiєлолейкоз
C. Кандидозний стоматит
D. Залiзодефiцитна анемiя
E. Глосалгiя
2. Пацiєнт 52-х рокiв скаржиться на
бiль, що виникає пiд час вживання
твердої їжi в дiлянцi нижньої щелепи
злiва. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 47 велика карiозна порожнина, виповнена залишками їжi. Пiсля
їх видалення виявлена гiпертрофована щiльна пульпа, малоболiсна пiд
час зондування. Перкусiя безболiсна.
Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Хронiчний гiпертрофiчний пульпiт
B. Гiпертрофiчний папiлiт
C. Хронiчний фiброзний перiодонтит
D. Загострення хронiчного перiодонтиту
E. Хронiчний гангренозний пульпiт
3. У постраждалого хiмiчний опiк слизової оболонки порожнини рота фенолом. Що необхiдно використати
для надання першої медичної допомоги?
A. 50% етиловий спирт або касторову
олiю
B. 1% р-н йодинолу, 5% р-н унiтiолу
C. Гiпертонiчний розчин (3-5% р-н
хлориду натрiю)
D. 0,1% р-н соляної кислоти, 2% р-н
сiрчаної кислоти
E. 0,1% р-н нашатирного спирту, 1-2%
харчової соди
4. Пацiєнт 37-ми рокiв скаржиться на
наявнiсть карiозної порожнини в 17,
норицю на яснах. Об’єктивно: у дiлянцi проекцiї кореня 17 - нориця. Пальпацiя перехiдної складки безболiсна.
На жувально-медiальнiй поверхнi 17
карiозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Зондування i
термопроба безболiснi. Перкусiя зуба
безболiсна. ЕОД=120 мкА. На рентгенограмi вогнище деструкцiї кiсткової тканини у виглядi язикiв полум’я.
Який остаточний дiагноз?
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A. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
B. Хронiчний фiброзний перiодонтит
C. Хронiчний фiброзний пульпiт
D. Хронiчний гранулематозний перiодонтит
E. Хронiчний глибокий карiєс
5. Хвора 35-ти рокiв скаржиться на
бiль, кровоточивiсть ясен, неприємний запах з рота, пiдвищення температури тiла до 37, 0oC . Об’єктивно: ясна гiперемованi, набряклi, легко кровоточать при доторканнi, пародонтальнi кишенi глибиною 3-4 мм
з серозним ексудатом. На ортопантомограмi - деструкцiя мiжзубних перегородок до 1/3 їхньої висоти. Який
остаточний дiагноз?
A. Загострення хронiчного генералiзованого пародонтиту I ступеня
B. Загострення хронiчного катарального гiнгiвiту
C. Хронiчний генералiзований пародонтит I ступеня
D. Хронiчний генералiзований пародонтит II ступеня
E. Загострення хронiчного генералiзованого пародонтиту II ступеня
6. Пацiєнт 25-ти рокiв скаржиться на
естетичний дефект. Об’єктивно: коронки 12, 11, 21, 22, 23 зруйнованi
бiльш, нiж на 2/3 карiозним процесом.
Прикус ортогнатичний. На рентгенограмi: канали запломбованi до верхiвки, патологiчнi змiни в перiапiкальних тканинах вiдсутнi. Яка конструкцiя найбiльш рацiональна в даному
випадку?
A. Куксовi вкладки та металокерамiчнi коронки
B. Куксовi вкладки, облицьованi пластмасою
C. Вiдновлення коронкової частини
фотополiмерними матерiалами
D. Комбiнованi коронки
E. Iмедiат-протези на штифтах
7. Хворий 20-ти рокiв скаржиться
на пiдвищення температури тiла до
38, 0oC , головний бiль, слабкiсть, кровотечу i бiль в яснах та слизовiй рота. Занедужав 2 днi тому. Об’єктивно: слизова оболонка рота гiперемована, набрякла, язик вкритий бiлим
нальотом, по краю ясен вiд 48 до 33
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- дiлянки некрозу сiрувато-бiлого кольору. Над 48 каптур слизової покритий некротичною плiвкою. Якi засоби
мiсцевої терапiї слiд призначити для
очищення вогнищ некрозу?

A. Компомер
B. Амальгама
C. Композит хiмiчної полiмеризацiї
D. Композит свiтлової полiмеризацiї
E. Силiко-фосфатний цемент

A. Протеолiтичнi ферменти
B. Антибiотики
C. Кератопластики
D. Антисептики
E. Протизапальнi засоби

11. Пацiєнт 23-х рокiв скаржиться на
бiль у яснах, що пiдсилюється пiд час
приймання їжi, неприємний запах iз
рота, погане самопочуття. Температура 38, 8oC . Занедужав 2 днi тому пiсля видалення 28. Об’єктивно: слизова оболонка ясен гiперемована, набрякла, легко кровоточить пiд час
зондування. Ясеневий край у дiлянцi
23, 24, 25, 26 та 27 вкритий брудносiрими некротичними нашаруваннями. Значнi назубнi вiдкладення. Регiонарнi лiмфовузли збiльшенi, болiснi
пiд час пальпацiї. На яке додаткове
дослiдження необхiдно направити пацiєнта?

8. Юнак 18-ти рокiв скаржиться на короткочасний бiль у 21 вiд холодного i солодкого. Об’єктивно: на медiальнiй поверхнi 21 карiозна порожнина середньої глибини, виповнена свiтлим пухким дентином. Краї
емалi бiлого кольору, крихкi. Дiагностований гострий середнiй карiєс. КПУ=14. Гiгiєнiчний iндекс за
Федоровим-Володкiною - 3,3. Який
оптимальний матерiал для пломбування в данiй клiнiчнiй ситуацiї?
A. Склоiономiрний цемент
B. Композит хiмiчного твердiння
C. Силiко-фосфатний цемент
D. Силiкатний цемент
E. Композит свiтлового твердiння
9. Жiнка 36-ти рокiв звернулася зi
скаргами на постiйний ниючий бiль
в 36, що посилюється при накушуваннi. Три днi тому 36 був запломбований
з приводу карiєсу. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 36 - пломба, перкусiя
болiсна. Зубнi ряди не змикаються в
прикусi. Термопроба безболiсна. Яка
тактика в данiй клiнiчнiй ситуацiї?
A. Провести корекцiю пломби
B. Призначити полоскання гiпертонiчним розчином
C. Призначити фiзiотерапiю
D. Призначити анальгетики
E. Провести ендодонтичну обробку
каналiв
10. Хворому 25-ти рокiв встановлено
дiагноз: хронiчний глибокий карiєс
43. Об’єктивно: карiозна порожнина
знаходиться на вестибулярнiй поверхнi 43 в пришийковiй дiлянцi, нижче за
рiвень ясен. Який оптимальний матерiал для постiйної пломби в даному
випадку?

A. Мiкроскопiя
B. Панорамна рентгенографiя
C. Прицiльна рентгенографiя комiрки
28
D. Люмiнесцентне
E. Серологiчне
12. Хворий 32-х рокiв готується до
протезування. У нього виявлена перфорацiя дна пульпарної камери 36 з
незначним розрiдженням мiжкореневої перегородки. Який метод лiкування слiд обрати, щоб зберегти 36 та використати його як опору для мостоподiбного протеза?
A. Коронаро-радикулярна сепарацiя
B. Реплантацiя зуба
C.
Пломбування перфорацiйного
отвору
D. Гемiсекцiя кореня
E. Ампутацiя кореня
13. Пацiєнт 28-ми рокiв звернувся до
лiкаря-стоматолога з метою протезування. Пiсля обстеження лiкар ухвалив рiшення виготовити мостоподiбний протез з опорою на 14, 18, 25,
27. Пiд час зняття силiконового вiдбитку в пацiєнта з’явився блювотний
рефлекс. Глибоке дихання через нiс
не допомогло. Що необхiдно зробити
в цьому випадку?
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A. Низько нахилити голову пацiєнта
вперед
B. Перенести зняття вiдбитку на iнше
вiдвiдування
C. Змазати тверде пiднебiння розчином анестетика
D. Зняти вiдбиток за допомогою
розбiрної ложки
E. Прополоскати порожнину рота
розчином антисептика
14. Пацiєнт 70-ти рокiв звернувся до
лiкаря-стоматолога наступного дня
пiсля фiксацiї повного знiмного протезу, виготовленого на нижню щелепу. Скаржиться на бiль у дiлянцi альвеолярного вiдростка нижньої щелепи пiд час жування. Об’єктивно: у дiлянцi перехiдної складки вiдзначається гiперемiя та набряклiсть слизової оболонки. Яка подальша тактика
лiкаря?
A. Провести корекцiю протеза
B. Перебазувати базис протеза
C. Провести повторну полiмеризацiю
протеза
D. Вкоротити базис протеза
E. Вкоротити межу протеза в зазначенiй дiлянцi
15. Чоловiк 47-ми рокiв звернувся на
прийом до стоматолога. Пiсля проведення анестезiї 2% розчином лiдокаїну 4 мл пацiєнт став непокоїтись i
поскаржився на бiль у животi, нудоту,
страх смертi. Свiдомiсть збережена,
шкiра на обличчi та шиї гiперемована, дихання прискорене, пульс ниткоподiбний, частий, артерiальний тиск
знижений. Який дiагноз у даного хворого?
A. Анафiлактичний шок
B. Гiпертонiчний криз
C. Серцево-судинний колапс
D. Алергiчна реакцiя на лiдокаїн
E. Зомлiння
16. До щелепно-лицевого вiддiлення
доставлений хворий 32-х рокiв з ознаками задухи. Пiсля огляду встановлено: осколковий перелом нижньої щелепи у ментальному вiддiлi, дислокацiйна асфiксiя. Якi невiдкладнi манiпуляцiї необхiдно здiйснити?
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A. Зафiксувати язик лiгатурою
B. Звiльнити просвiт ротоглотки вiд
стороннього тiла
C. Негайно накласти трахеостому
D. Зафiксувати рухомi клаптi слизової
оболонки
E. Провести конiкотомiю
17. У хворого 49-ти рокiв генералiзований пародонтит середнього ступеня важкостi. Виготовляють незнiмнi шини-протези. Який матерiал для
зняття вiдбиткiв необхiдно застосувати в даному випадку?
A. Упiн
B. Гiпс
C. Стенс
D. Сiеласт-69
E. Протакрил-М
18. Дитина 10-ти рокiв скаржиться
на наявнiсть дефекту емалi в 32 зубi.
Об’єктивно: на вестибулярнiй поверхнi 32 дефект в межах емалi з вузьким
вхiдним отвором, емаль не пiгментована, зондування дна порожнини безболiсне, ЕОД= 4 мкА, перкусiя безболiсна. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Гострий поверхневий карiєс
B. Хронiчний середнiй карiєс
C. Гострий середнiй карiєс
D. Гострий глибокий карiєс
E. Хронiчний глибокий карiєс
19. Хвора 54-х рокiв скаржиться на
шорсткуватiсть слизової оболонки
щiк, печiння при прийомi їжi. Об’єктивно: у дистальних дiлянках слизової оболонки щiк, на бiчних поверхнях язика змiни епiтелiю у виглядi
пiдвищених бiлуватих крапок (папули), смужок, мереживного малюнку
на фонi трохи гiперемованої слизової оболонки. Iнфiльтрат в основi не
виявляється. При пошкрябуваннi цей
"налiт"не знiмається. Який найбiльш
вiрогiдний дiагноз?
A. Червоний плескатий лишай
B. Папульозний сифiлiд
C. Проста лейкоплакiя С
D. Хронiчний гiперпластичний кандидоз
E. Червоний вiвчак слизової оболонки
порожнини рота
20. На хiрургiчному стоматологiчно-
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му прийомi хворий 18-ти рокiв пiд
час огляду лiкарем порожнини рота i зруйнованого зуба раптом зблiд,
знепритомнiв. Дихання поверхневе,
пульс слабкий. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Зомлiння
B. Шок
C. Колапс
D. Кома
E. Епiлептичний напад
21. Пацiєнт 14-ти рокiв протягом 2-х
рокiв знаходиться на комплексному
лiкуваннi в лiкаря-ортодонта з дiагнозом дистальний прикус. Яким методом дослiдження можна оцiнити динамiку нормалiзацiї функцiї колового
м’яза рота?
A. Електромiографiя
B. Метод Хелькiмо
C. Метод Рубiнова
D. Гнатодинамографiя
E. Мастикацiографiя
22. Пiд час планового огляду пацiєнта 42-х рокiв виявленi передчаснi
контакти в дiлянцi оклюзiйних накладок опорно-утримуючих кламерiв
бюгельного протезу на нижнiй щелепi. Опорнi зуби стiйкi. До розвитку
якого виду функцiонального перевантаження (за P.R.Stilman) пародонта
можуть призвести цi контакти?
A. Первинна травматична оклюзiя
B. Вторинна травматична оклюзiя
C. Травматична артикуляцiя
D. Функцiональний травматизм
E. Первинний травматичний синдром
23. У дитини 13-ти рокiв має мiсце вестибулярне положення 12, ширина його коронки 6 мм. У зубному рядi для
нього недостатньо мiсця - 4 мм. Оберiть план лiкування:
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A. Видалити 14, 13 перемiстити дистально, а 12 у правильне положення
B. Розширити верхнiй зубний ряд та 13
перемiстити в правильне положення
C. Розширити верхнiй та нижнiй зубнi
ряди, потiм 13 перемiстити в правильне положення
D. Перемiстити верхнi боковi зуби з
правого боку дистально, а потiм 13
перемiстити в правильне положення
E. Видалити 13, а дефект, що утвориться, самоусунеться з часом
24. Хворий 20-ти рокiв звернувся зi
скаргами на наявнiсть косметичного
дефекту на верхнiх центральних рiзцях. Об’єктивно: у пришийковiй дiлянцi 11, 21 виявленi дефекти емалi бiлого кольору. Пiд час зондування визначається шорсткiсть поверхнi;
реакцiя на холодне - болiсна, швидко
минає. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Гострий поверхневий карiєс
B. Гострий початковий карiєс
C. Гiпоплазiя емалi
D. Ерозiя емалi
E. Клиноподiбний дефект
25. Хворий 25-ти рокiв скаржиться
на постiйний бiль, що наростає, у бiчному зубi на верхнiй щелепi злiва.
Бiль посилюється пiд час накушування. Зуб непокоїть 2 днi. Об’єктивно:
у 25 глибока карiозна порожнина, що
не сполучається з порожниною зуба,
зондування дна i стiнок безболiсне,
реакцiя на холод безболiсна, перкусiя зуба болiсна. На рентгенограмi 25
змiн у перiапiкальних тканинах не виявлено. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Гострий серозний перiодонтит
B. Гострий дифузний пульпiт
C. Гострий вогнищевий пульпiт
D. Загострення хронiчного перiодонтиту
E. Гострий гнiйний перiодонтит
26. Жiнка 37-ми рокiв скаржиться на
наявнiсть норицi в дiлянцi правої половини нижньої щелепи з незначними кров’янисто-гнiйними видiленнями. Пiд час обстеження встановлено,
що нориця пов’язана з тiлом нижньої
щелепи на рiвнi 45. Коронка 45 змiнена у кольорi, зруйнована на 1/3. На
рентгенограмi альвеолярного вiдрос-
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тка на рiвнi верхiвки кореня 45 виявлене вогнище деструкцiї кiстки з нерiвними контурами. Який дiагноз можна припустити?
A. Мiгруюча гранульома обличчя
B. Хронiчний одонтогенний остеомiєлiт нижньої щелепи
C. Пiогенна гранульома обличчя
D. Нагноєна атерома щоки
E. Хронiчний надщелепний лiмфаденiт
27. За яким показником проводять
оцiнку первинної профiлактики пiсля
її проведення?
A. Прирiст карiєсу
B. Розповсюдженiсть карiєсу
C. Iнтенсивнiсть карiєсу
D. Кiлькiсть ускладненого карiєсу
E. Розповсюдженiсть захворювань
пародонта
28. Хворий 18-ти рокiв звернувся зi
скаргами на утруднене вiдкушування їжi, порушення функцiй жування
i мови, естетичний дефект. Пiд час
огляду: вистояння переднього вiддiлу
обличчя, вкорочення верхньої губи,
напруження навколоротової мускулатури. Фронтальнi зуби верхньої щелепи вистоять з-пiд верхньої губи. Змикання зубних рядiв у бiчних дiлянках
II клас за Енглем, наявнiсть сагiтальної мiжрiзцевої щiлини до 0,5 см. Який
дiагноз у хворого?
A. Прогнатiя
B. Прогенiя
C. Глибокий прикус
D. Перехресний прикус
E. Вiдкритий прикус
29. Пацiєнт 34-х рокiв скаржиться на
бiль та кровоточивiсть ясен. Об’єктивно: набряк та гiперемiя маргiнальної частини ясен на всьому протязi. В дiлянцi 16, 15 та 43-33 пародонтальнi кишенi глибиною 3-3,5 мм з
серозним ексудатом, пiд’ясеневий зубний камiнь. Рухливiсть зубiв I ступеня. Рентгенологiчно: резорбцiя мiжальвеолярних перегородок до 1/3 висоти. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
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A. Генералiзований пародонтит I ступеня, загострений перебiг
B. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
C. Генералiзований пародонтит II
ступеня, хронiчний перебiг
D. Генералiзований пародонтит, початковий ступiнь
E. Генералiзований пародонтит I ступеня, хронiчний перебiг
30. Пацiєнт 48-ми рокiв скаржиться
на кровоточивiсть та бiль в яснах, рухливiсть зубiв. Об’єктивно: набряк та
значна гiперемiя маргiнальної частини ясен. Пародонтальнi кишенi глибиною 4-5 мм з серозно-гнiйним ексудатом. Рухливiсть зубiв II ступеня.
Травматична оклюзiя в дiлянцi 43-33.
ГI- 2,6 балiв. Рентгенологiчно: вогнища остеопорозу, резорбцiя мiжальвеолярних перегородок до 1/2 їх висоти.
Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Генералiзований пародонтит II
ступеня, загострений перебiг
B. Генералiзований пародонтоз II
ступеня
C. Генералiзований пародонтит I ступеня, хронiчний перебiг
D. Генералiзований пародонтит II
ступеня, хронiчний перебiг
E. Пародонтоз I ступеня
31. У хворого дiагностували анафiлактичний шок. Пiсля проведення реанiмацiйних заходiв вдалося стабiлiзувати артерiальний тиск, вiдновити
самостiйне дихання. На цьому фонi
у хворого зберiгається астматичний
компонент, дихання утруднене. Який
препарат необхiдно ввести хворому
додатково?
A. Еуфiлiн
B. Атропiн
C. Корглiкон
D. Кофеїн
E. Кордiамiн
32. Виберiть iз нижче наведених найбiльш простий та ефективний спосiб
профiлактики западiння язика в хворих, що знаходяться тимчасово без
свiдомостi:
A. Введення S-подiбного повiтроводу
B. Введення носового повiтроводу
C. Iнтубацiя трахеї
D. Прошивання та витягнення язика
E. Трахеостомiя
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33. Хворий 58-ми рокiв звернувся
зi скаргами на болючiсть в дiлянцi
скронево-нижньощелепного суглобу
(СНЩС), шум у вухах. Iз анамнезу
вiдомо, що на ревматизм не хворiє.
Об’єктивно: пiдвищення нижньої третини обличчя. Пальпаторно вiдмiчається потрiскування у СНЩС. В ротовiй порожнинi мостоподiбний металопластмасовий протез з опорами на 46,
43, 42, 33, 35, 37. Пiсля протезування
минуло 3 мiсяцi. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

транспортної iммобiлiзацiї для транспортування постраждалого до вiддiлення щелепно-лицевої хiрургiї:

A. Дисфункцiя СНЩС
B. Неоартроз СНЩС
C. Артрит СНЩС
D. Мiогенний остеоартроз
E. Деформуючий остеоартроз

37. Хворий 34-х рокiв скаржиться на
раптовий бiль у 46. Бiль виникає вiд
холодного i гарячого, триває ще 2-3
хвилини пiсля усунення подразника.
Об’єктивно: у 46 визначається карiозна порожнина у межах навколопульпарного дентину. Зондування дна чутливе. Вертикальна перкусiя больової реакцiї не дає. ЕОД=12 мкА. Який
найбiльш вiрогiдний дiагноз?

34. Дитина 8-ми рокiв скаржиться на
бiль в 26, який посилюється вiд термiчних та хiмiчних подразникiв. Бiль
не вщухає пiсля усунення подразника протягом 4-5 хвилин. Зуб болить
три днi. Безбольовi промiжки короткотривалi. Перкусiя болiсна, зондування болiсне по всьому дну. Який метод лiкування слiд обрати, враховуючи ступiнь формування коренiв?
A. Вiтальна ампутацiя
B. Девiтальна екстирпацiя
C. Бiологiчний метод
D. Девiтальна ампутацiя
E. Вiтальна екстирпацiя
35. У хворого 35-ти рокiв внаслiдок травми з’явився бiль у дiлянцi
скронево-нижньощелепного суглоба
(СНЩС), утруднене жування i вiдкривання рота. Хворому було встановлено дiагноз: травматичний артрит СНЩС. Який метод обстеження необхiдно застосувати для диференцiйної дiагностики з переломом нижньої щелепи у дiлянцi виросткового вiдростка?
A. Рентгенографiя СНЩС
B. Загальний аналiз кровi
C. Рентгенографiя придаткових пазух
носа
D. Рентгенограма нижньої щелепи у
боковiй проекцiї
E. Сiалографiя
36. У хворого внаслiдок ДТП виник перелом тiла нижньої щелепи зi
змiщенням вiдламкiв. Вкажiть метод

A. Кругова тiм’яно-пiдборiдна пов’язка
B. Шинування за допомогою шини
Васильєва
C. Шинування за допомогою шин
Тiгерштедта
D. Шинування за допомогою гладенької шини-скоби
E. Мiжщелепне лiгатурне крiплення

A. Гiперемiя пульпи
B. Гострий обмежений пульпiт
C. Гострий вогнищевий пульпiт
D. Гострий перiодонтит
E. 38. Дитина 3-х рокiв не вимовляє деякi зубо-ясеневi звуки. При оглядi має
мiсце парусоподiбний тяж, який крiпиться не тiльки до основи нижньої
поверхнi язика, а й до передньої дiлянки кiнчика язика. Рухомiсть язика
обмежена. Який найбiльш вiрогiдний
дiагноз?
A. Коротка вуздечка язика
B. Ранула
C. Перенесена травма язика
D. Аномалiя розвитку язика
E. 39. У дитини 3-х рокiв рiдина з порожнини рота попадає в носовi ходи.
Мова гугнява. При оглядi пiднебiння
вiдмiчається щiлиноподiбний дефект,
який не доходить до альвеолярного
гребня. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Неповне незрощення пiднебiння
B. Паралiч м’якого пiднебiння
C. Перенесена травма пiднебiння
D. Повне незрощення пiднебiння
E. 40. Жiнка 25-ти рокiв звернулася зi
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скаргами на гострий напад мимовiльного болю тривалiстю 15-20 хвилин,
що виник 2 години тому в 25. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 25 глибока карiозна порожнина, не з’єднана з порожниною зуба; реакцiя на холодовий подразник - больовий напад.
Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Гострий обмежений пульпiт
B. Гострий глибокий карiєс
C. Гiперемiя пульпи
D. Гострий гнiйний пульпiт
E. Гострий дифузний пульпiт
41. Хворий 52-х рокiв скаржиться на
вiдсутнiсть зубiв на нижнiй щелепi в
бiчних вiддiлах. Вiдсутнi 35, 36, 37, 44,
45, 46, 47. Зуби, що залишилися, стiйкi.
34 має нахил в оральну сторону. Хворому виготовляють бюгельний протез. Який тип кламера NEY необхiдно
використати на 34?
A. Кламер III типу
B. Кламер IV типу
C. Кламер V типу
D. Кламер II типу
E. Кламер I типу
42. Хворий 29-ти рокiв скаржиться на
iнтенсивний бiль зубiв на нижнiй щелепi, онiмiння нижньої губи злiва, загальну слабкiсть, пiдвищення температури тiла до 38, 0o C , безсоння, вiдсутнiсть апетиту. Хворiє 5 днiв. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку м’яких тканин лiвої
пiдщелепної дiлянки. Вiдкривання рота обмежене, регiонарнi лiмфовузли
збiльшенi, болючi. При оглядi порожнини рота коронка 36 зруйнована на
1/3, сiрого кольору, рухомiсть зуба I
ступеня. Перехiдна складка на нижнiй
щелепi злiва згладжена, слизова набрякла, гiперемована, альвеолярний
вiдросток деформований з обох бокiв.
На рентгенограмi - ознаки хронiчного перiодонтиту 36. Який найбiльш
A. Гострий одонтогенний остеомiєлiт
B. Хронiчний одонтогенний остеомiєлiт
C. Гострий гнiйний перiостит
D. Хронiчний перiостит, осифiкуюча
форма
E. Загострення хронiчного одонтогенного остеомiєлiту
43. Дитина 6-ти рокiв з’явилася до

7

лiкаря-стоматолога з метою профiлактичного огляду. Об’єктивно: в 16,
26, 36, 46 фiсури та слiпi ямки вузькi,
глибокi. Оберiть найдоцiльнiший метод профiлактики карiєсу:
A. Герметизацiя фiсур
B. Профiлактичне пломбування
C. Покриття зубiв фтор-лаком
D. Обробка зубiв розчином ремоденту
E. Електрофорез з глiцерофосфатом
кальцiю
44. До лiкаря-стоматолога звернулась
жiнка 40-ка рокiв зi скаргами на iнтенсивний, рвучкий, пульсуючий бiль
в дiлянцi 16, який виник вперше i триває 3-ту добу. Перкусiя 16 рiзко болюча в будь-якому напрямку, зуб рухомий, слизова оболонка навколо 16 гiперемована, набрякла, пальпацiя перехiдної складки в проекцiї верхiвок
коренiв болюча. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Гострий гнiйний перiодонтит
B. Загострення хронiчного перiодонтиту
C. Гострий серозний перiодонтит
D. Гострий дифузний пульпiт
E. Гострий гнiйний пульпiт
45. У хворого 49-ти рокiв напади гострого самочинного болю тривалiстю бiльше години у дiлянцi верхньої
щелепи злiва, з iррадiацiєю до вуха.
Бiль посилюється вночi. У 26 дефект
пломби. ЕОД=25 мкА, реакцiя на температурнi подразники рiзко болiсна.
Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Гострий дифузний пульпiт
B. Гострий обмежений пульпiт
C. Невралгiя другої гiлки лiвого трiйчастого нерва
D. Загострення хронiчного перiодонтиту
E. 46. Хворий 32-х рокiв звернувся з метою санацiї. У 47 на апроксимальнiй
поверхнi глибока карiозна порожнина, перкусiя та зондування дна карiозної порожнини безболiснi. Рентгенологiчно: резорбцiя кiстки у дiлянцi верхiвки кореня з чiткими межами
округлої форми розмiром 0,5 см. Який
найбiльш вiрогiдний дiагноз?
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A. Хронiчний гранулематозний перiодонтит
B. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
C. Хронiчний фiброзний перiодонтит
D. Загострення хронiчного перiодонтиту
E. 47. Хворий 40-ка рокiв звернувся зi
скаргами на бiль пiд базисом часткового знiмного протезу на нижнiй щелепi. З анамнезу: протез виготовлений 1,5 тижнi тому, на корекцiю протезу хворий не приходив. Об’єктивно:
пiд базисом протезу злiва гiперемiя
протезного ложа, виразка з набряклими краями i дном, що кровоточить.
Який дiагноз можна припустити?
A. Гостра декубiтальна виразка
B. Хронiчна декубiтальна виразка
C. Токсичний стоматит
D. Алергiчний стоматит
E. Кандидоз
48. Пацiєнт 20-ти рокiв звернувся зi
скаргами на вiдсутнiсть 24. З анамнезу: зуб видалений внаслiдок травми 3
мiсяцi тому. Об’єктивно: слизова у дiлянцi видаленого зуба без патологiї,
зуби по боках дефекту iнтактнi. Якiй
конструкцiї слiд надати перевагу?
A. Адгезивний протез
B. Iмедiат-протез
C. Мостоподiбний паяний протез
D. Суцiльнолитий протез
E. 49. До стоматолога за мiсцем проживання звернувся пацiєнт 36-ти рокiв зi
скаргами на бiль у яснi бiля 27 зуба. З
анамнезу: три тижнi тому виготовлена металева коронка на 27 зуб. Об’єктивно: ясна навколо штучної коронки набрякла, гiперемована, край коронки пiд час зондування не визначається. Яка iмовiрна причина даного
стану?
A. Подовжений край штучної коронки
B. Токсична реакцiя на метал
C. Алергiчна реакцiя на метал
D. Розцементування штучної коронки
E. Алергiчна реакцiя на цемент
50. Хворий 32-х рокiв скаржиться на
самочинний нападоподiбний бiль у бiчному зубi на нижнiй щелепi злiва,
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який посилюється вночi та вiд холодного. Бiль з’явився добу тому. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 44 глибока карiозна порожнина, виповнена свiтлим розм’якшеним дентином.
Зондування дна рiзко болiсне в однiй
точцi. Реакцiя на холодне рiзко болiсна. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Гострий вогнищевий пульпiт
B. Гострий глибокий карiєс
C. Гострий дифузний пульпiт
D. Гострий гнiйний пульпiт
E. Загострення хронiчного пульпiту
51. У пораненого з пошкодженням
щелепно-лицевої дiлянки у сполученнi з закритою черепно-мозковою
травмою є вiрогiднiсть розвитку аспiрацiйної асфiксiї. Якi попереджувальнi заходи необхiдно застосувати на полi бою?
A. Очистка порожнини рота та транспортування хворого в положеннi
лежачи на животi
B. Фiксування язика в передньому
положеннi
C. Введення дихальної трубки (повiтроводу)
D. Накладення трахеостоми
E. Трахеотомiя
52. До лiкаря-стоматолога звернувся хворий 38-ми рокiв зi скаргами на
бiль i кровотечу з носа, що виникли
пiсля травми. Об’єктивно: асиметрiя
обличчя за рахунок ущiльнення правої виличної дiлянки, гематома у клiтковину повiк правого ока. Вiдкривання рота в неповному обсязi. Прикус не порушений. Пiд час пальпацiї визначається сходинка по правому
нижньоочному краю. Тактильна чутливiсть трохи знижена в правiй пiдочнiй дiлянцi. Який з методiв лiкування
показаний даному хворому в першу
чергу?
A. Репозицiя кiстки
B. Остеосинтез
C. Остеотомiя
D. Реплантацiя
E. Позаротове витягнення
53. Хворий 42-х рокiв звернувся до
стоматолога зi скаргами на припухлiсть в дiлянцi кута нижньої щелепи
праворуч, що повiльно збiльшується.
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Помiтив її близько року тому. Об’єктивно: незначна асиметрiя обличчя.
Кiстка за 47 стовщена, слизова оболонка не змiнена, пальпацiя безболiсна. 48 вiдсутнiй. На рентгенограмi половини нижньої щелепи в бiчнiй
проекцiї визначається вогнище просвiтлiння кiсткової тканини округлої
форми до 2,5 см у дiаметрi з чiткими рiвними контурами, по периферiї склерозування. У вогнищi просвiтлiння визначається тiнь коронкової частини 48. Який остаточний дiагноз?
A. Фолiкулярна кiста
B. Остеобластокластома
C. Саркома
D. Радикулярна кiста
E. Адамантинома
54. У пацiєнта 65-ти рокiв, що страждає на iшемiчну хворобу серця, пiд
час стоматологiчного прийому з’явився сильний загруднинний бiль, що iррадiює в лiву лопатку та руку. Хворий
зблiд, на чолi виступили краплини поту. Об’єктивно: АТ- 80/55 мм рт.ст., Ps50/хв, ритмiчний. Лiкар-стоматолог
припинив манiпуляцiї в порожнинi рота, дав хворому таблетку нiтроглiцерину, але стан пацiєнта не покращився. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Iнфаркт мiокарда
B. Стенокардiя напруги
C. Гiпертонiчний криз
D. Тромбоемболiя легеневої артерiї
E. Кардiогенний шок
55. Пацiєнтцi 75-ти рокiв виготовляється повний знiмний протез на верхню щелепу. При припасовуваннi iндивiдуальної ложки за методикою Гербста лiкар-стоматолог виявив, що ложка скидається при витягненнi губ трубочкою. На якiй дiлянцi необхiдно
провести корекцiю ложки?
A. Вестибулярно мiж iклами
B. Дистально по лiнiї А
C. По всьому вестибулярному краю
D. Позаду верхньощелепних горбiв
E. У дiлянцi щiчних тяжiв
56. Пацiєнту 55-ти рокiв виготовляються повнi знiмнi протези. Пiд час
перевiрки конструкцiї протезу виявилось, що мiж фронтальними зубами щiлина, у бiчних дiлянках одного боку
вiдзначається горбиковий мiжзубний
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контакт, з iншого боку мiж зубами горизонтальна щiлина; центральна лiнiя
змiщена. Яка помилка була допущена
пiд час клiнiчних етапiв?
A. Визначена бiчна оклюзiя
B. Визначена передня оклюзiя
C. Збiльшена мiжальвеолярна висота
D. Нерiвномiрно розм’якшенi прикуснi валики
E. Деформованi восковi шаблони
57. Пацiєнтка 25-ти рокiв звернулася в
клiнiку з метою протезування. Об’єктивно: 11 змiнений в кольорi, ранiше лiкувався з приводу ускладненого
карiєсу. Прикус прямий. Лiкар запропонував виготовити металокерамiчну
коронку. На яку товщину необхiдно
зiшлiфувати твердi тканини опорного
зуба пiд обрану конструкцiю?
A. 1,5-1,8 мм
B. 0,8-1,2 мм
C. 1,0-1,5 мм
D. 2,0-2,5 мм
E. 0,5-1,0 мм
58. Дитина 7-ми рокiв скаржиться на
припухлiсть щоки, бiль у зубi на верхнiй щелепi злiва, загальну слабкiсть.
Вважає себе хворою два днi. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку лiвої щоки, шкiра не
гiперемована, у порожнинi рота 63
зруйнований, перкусiя рiзко болiсна,
перехiдна складка згладжена, рiзко гiперемована, флюктуацiя в дiлянцi 63.
Встановлено дiагноз: гострий гнiйний
перiостит верхньої щелепи лiворуч
вiд 63. Яка тактика лiкування?
A. Видалення 63, розкриття гнiйника
B. Видалення 63, антибiотикотерапiя
C. Розкриття гнiйника, загальнозмiцнююча терапiя
D. Розкриття гнiйника, протизапальна
терапiя
E. Ендодонтичне лiкування 63, вiтамiнотерапiя
59. Хворий 40-ка рокiв скаржиться
на неможливiсть пережовування їжi
в зв’язку з втратою 48, 47, 46, 45, 36, 37,
38. Iншi зуби нижньої щелепи мають
рухливiсть I ступеня. Пiсля проведеного рентгенологiчного дослiдження пацiєнту поставлений дiагноз: генералiзований пародонтит I ступеня
важкостi, хронiчний перебiг. Яка най-
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бiльш рацiональна конструкцiя протезу в даному випадку?
A. Шинуючий бюгельний протез
B. Протези з металевим базисом
C. Незнiмнi мостоподiбнi протези
D. Знiмний пластинковий протез
E. Волоконна адгезивна шина фронтальних зубiв
60. Дiвчинцi 12-ти рокiв лiкар вирiшив провести неiнвазивну герметизацiю фiсур. При який будовi фiсур така
процедура буде доречною?
A. Конусоподiбнi
B. Краплеподiбнi
C. Зiгнутi
D. Закритi
E. Полiпоподiбнi
61. Лiкар-iнтерн отримав завдання
пiдготувати лекцiю про профiлактику карiєсу i прочитати її у школi. Який
рiвень подачi iнформацiї при проведеннi санпросвiтроботи буде ним використаний?
A. Груповий
B. Популяцiйний
C. Глобальний
D. Iндивiдуальний
E. 62. Показник iнтенсивностi карiєсу
(КПВ) у 12-ти рiчних дiтей становить
3,0. Який рiвень оцiнки iнтенсивностi
карiєсу зубiв за ВООЗ?
A. Середнiй
B. Низький
C. Дуже низький
D. Високий
E. Дуже високий
63. До ортодонтичної клiнiки звернувся пацiєнт 22-х рокiв зi скаргами на вiдсутнiсть зуба та естетичний
дефект. При обстеженнi: спiввiдношення щелеп нейтральне, вiдсутнiй 43
зуб з дефiцитом мiсця в зубному ряду. Який додатковий метод обстеження потрiбно використати для встановлення остаточного дiагнозу?
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A. Ортопантомографiя
B.
Рентгенографiя
скроневонижньощелепного суглоба
C. Рентгенографiя гайморових пазух
D. Вимiрювання iндексу Пона
E. Телерентгенографiя
64. Хворий 25-ти рокiв звернувся до
лiкаря зi скаргами на обмежене вiдкривання рота. Об’єктивно: змiщення
середньої лiнiї обличчя вправо. Визначається сплощення тканин в дiлянцi тiла нижньої щелепи злiва та вибухання їх з правого боку, вiдсутнiсть
рухiв у правому СНЩС, а в лiвому
- їх обмеження. В ротовiй порожнинi вiдзначається численне зруйнування зубiв, явища гiнгiвiту. На Ro-грамi:
нерiвномiрне розширення суглобової
щiлини внаслiдок наявностi фiброзних спайок. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Анкiлоз правого верхньощелепного суглоба
B. Вивих СНЩС
C. Артроз
D. Артрит
E. Синдром Костена
65. Хворий звернувся зi скаргами на
бiль i важкiсть в правiй половинi
обличчя, що пiдсилюються при нахилах голови, видiлення з носа. Цi симптоми з’явилися пiсля тривалого болю в 16. Об’єктивно: набряк правої
щоки, 16 частково зруйнований, перкусiя його рiзко болiсна. На рентгенограмi гомогенне затемнення правої гайморової пазухи. Якому захворюванню вiдповiдають такi клiнiчнi
ознаки?
A. Гострий одонтогенний гайморит
справа
B. Гострий етмоїдит
C. Хронiчний одонтогенний гайморит
справа
D. Гострий риногенний гайморит справа
E. Кiста правої верхньощелепної пазухи справа
66. Хлопчику 4,5 роки. Батькiв хвилює мляве жування та пташиний профiль обличчя у дитини. В анамнезi
- штучне вигодовування. Об’єктивно: сагiтальна щiлина 4,5 мм. Форма
верхньої i нижньої щелеп - пiвколо.
Який метод лiкування в цьому вiцi
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найбiльш доцiльний?
A. Мiотерапевтичний
B. Апаратурний
C. Видалення зубiв
D. Ортопедичний
E. Фiзiотерапевтичний
67. На якому етапi медичної евакуацiї
надається перша медична допомога?
A. МПП
B. МПБ
C. ОМедБ
D. МПР
E. 68. На стоматологiчному прийомi
знаходиться хворий, що iнфiкований
ВIЛ; пiд час лiкування сумiш рiдини
з порожнини рота хворого випадково
потрапила в око лiкарю. Що в першу
чергу необхiдно зробити лiкарю?
A. Промити око 2% розчином борної
кислоти
B. Промити око великою кiлькiстю
води
C. Промити око слабким розчином
лугу
D. Промити око iзотонiчним розчином
E. Закапати око 1% розчином атропiну
69. Хворий 45-ти рокiв звернувся зi
скаргами на постiйний ниючий бiль у
зубi, що пiдсилюється при накушуваннi. 3 днi тому зуб було запломбовано
з приводу глибокого карiєсу. Вертикальна перкусiя болiсна. Термопроба
болiсна, ЕОД- 120 мкА. На рентгенограмi - тканини перiодонту не змiненi.
Що повинен зробити лiкар у першу
чергу?
A. Вiдкрити порожнину зуба i створити вiдтiк ексудату
B. Видалити пломбу
C. Призначити антисептичнi полоскання
D. Призначити фiзпроцедуру
E. Провести корекцiю пломби
70. Пiсля аварiї в стацiонар було доставлено хворого 37-ми рокiв. При обстеженнi виявлено рухомiсть кiсток
носа, симптом сходинки по нижньому
краю орбiти з обох бокiв та в дiлянцi
вилицелобного шва злiва. Пiсля рентгенографiчного дослiдження був поставлений дiагноз: перелом верхньої
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щелепи за Ле-Фор III з уламками. Виберiть оптимальний сучасний метод
хiрургiчного лiкування:
A. Остеосинтез з використанням титанових мiнiпластин
B. Остеосинтез за ФальтиномАдамсом
C. Двощелепне шинування з використанням пращеподiбної пов’язки
D. Остеосинтез за Фiдершпiлем
E. Остеосинтез за Збаржем
71. При судорожному синдромi у дiтей для досягнення найбiльш швидкого ефекту необхiдно вводити:
A. Дiазепам
B. Амiназин
C. Платифiлiн
D. Дибазол
E. Атропiн
72. Хворий 47-ми рокiв звернувся до
клiнiки зi скаргами на наявнiсть виразки у дiлянцi нижньої губи, що не
загоюється. Хворiє близько року. Палить. До лiкаря не звертався. Об’єктивно: у дiлянцi червоної облямiвки нижньої губи злiва виразка округлої форми дiаметром до 2 см. Краї
виразки припiднятi у виглядi валика
бiлуватого кольору, ущiльненi. У лiвiй пiднижньощелепнiй дiлянцi пальпуються збiльшенi щiльнi безболiснi
лiмфовузли, обмежено рухомi. Який
дiагноз найбiльш вiрогiдний?
A. Рак нижньої губи
B. Кератоакантома
C. Лейкоплакiя, верукозно-виразкова
форма
D. Туберкульозна виразка
E. Сифiлiтична виразка
73. У дитини 2-х рокiв є вроджена вада
м’якого i твердого пiднебiння, яка переходить через альвеолярний вiдросток верхньої щелепи. М’якi тканини
губи без деформацiй. Який найбiльш
вiрогiдний дiагноз?
A. Iзольоване повне незрощення пiднебiння
B. Iзольоване неповне незрощення
пiднебiння
C. Комбiноване незрощення пiднебiння
D. Приховане незрощення пiднебiння
E. Часткове незрощення пiднебiння
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74. З метою профiлактичного огляду до стоматолога звернулась дiвчинка 6,5 рокiв. Об’єктивно: зуби iнтактнi, гiгiєнiчний iндекс за ФедоровимВолодкiною дорiвнює 1 балу. Який з
методiв профiлактики карiєсу оптимальний в даному випадку?
A. Герметизацiя фiсур
B. Електрофорез з 1% розчином
фтористого натрiю
C. Електрофорез з 10% розчином
глюконату кальцiю
D. Аплiкацiя 10% розчином глюконату кальцiю
E. Полоскання 0,2% розчином фториду натрiю
75. Хвора 35-ти рокiв звернулася
до стоматолога зi скаргами на рiзке пiдвищення температури тiла до
38, 0o C , появу пухирiв та ерозiй на
слизовiй оболонцi порожнини рота,
кон’юнктивiт. Лiкувалася самостiйно, приймала сульфанiламiди. Об’єктивно: на червонiй облямiвцi губ,
язицi, пiднебiннi пухирi з серозногеморагiчним ексудатом, ерозiї, болiснi пiд час пальпацiї. На шкiрi полiморфна висипка. Кон’юнктивiт. Який
найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Синдром Стiвенса-Джонсона
B. Синдром Лайєла
C. Багатоформна ексудативна еритема
D. Пухирчаста хвороба
E. Неакантолiтична пухирчатка
76. Пацiєнтка 28-ми рокiв звернулася
зi скаргами на бiль у зубi при прийомi
кислої або солодкої їжi, який зникає
пiсля усунення подразникiв. Скарги
з’явилися 2 тижнi тому. До лiкаря не
зверталася. Об’єктивно: в пришийковiй дiлянцi 23 - дефект емалi розмiром
2-3 мм, з шорстким дном, фарбується
1% розчином метиленового синього.
Який остаточний дiагноз?
A. Гострий поверхневий карiєс
B. Гострий початковий карiєс
C. Гiпоплазiя емалi
D. Ерозiя твердих тканин зуба
E. Клиноподiбний дефект
77. У дитини 12-ти рокiв пiд час профiлактичного обстеження ротової порожнини виявлено зубний камiнь в
пришийкових дiлянках фронтальних
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зубiв нижньої щелепи. Який з методiв
є оптимальним для усунення даного
зубного вiдкладення?
A. Професiйна гiгiєна ротової порожнини
B. Полоскання ротової порожнини
зубним елiксиром
C. Iндивiдуальна гiгiєна ротової порожнини зубним порошком
D. Iндивiдуальна гiгiєна ротової порожнини зубною пастою
E. Вживання твердої їжi
78. Новонародженiй дитинi встановлено дiагноз: однобiчне повне незрощення верхньої губи з деформацiєю шкiрно-хрящового вiддiлу носа. В
якому вiцi слiд провести оперативне
лiкування?
A. 6 мiсяцiв
B. 2 мiсяцi
C. 10 дiб
D. 1,5 роки
E. 3 роки
79. Хвора 66-ти рокiв доставлена до
реанiмацiйного вiддiлення без свiдомостi. Швидку викликали сусiди, тому
що вiдчули запах диму. Хвора живе
в частинi будинку, який опалюється
дровами. Об’єктивно: шкiра обличчя i
слизовi оболонки багряно-вишневого
кольору. Зiницi на свiтло не реагують.
Корнеальнi та сухожилковi рефлекси пригнiченi. ЧДР- 26/хв, Ps- 102/хв,
слабкого наповнення, АТ- 90/50 мм
рт.ст. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Гостре отруєння окисом вуглецю
B. Гостре отруєння метаном
C. Гостре отруєння соляною кислотою
D. Гостре отруєння хлором
E. Гостре отруєння сiрчистим газом
80. Пацiєнт 28-ми рокiв, який чекав у
прийомнiй стоматолога, раптом поскаржився на дуже сильний бiль у
верхнiй третинi живота, зблiд та знепритомнiв. Пiд час пальпацiї живiт
твердий "як дошка". Прийшовши до
свiдомостi, хворий стогне. Розповiв,
що страждає на виразкову хворобу
12-ти палої кишки 6 рокiв. Який попереднiй дiагноз невiдкладного стану?
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A. Перфорацiя виразки
B. Шлунково-кишкова кровотеча
C. Ниркова колiка
D. Шок
E. Гострий апендицит
81. Хвора звернулася з приводу протезування в зв’язку з руйнуванням
коронкової частини зубiв у фронтальнiй дiлянцi. Об’єктивно: коронковi частини 11, 21 повнiстю вiдсутнi, коренi стiйкi, перкусiя безболiсна. На рентгенограмi: коренi прямi
i запломбованi по всiй довжинi, стан
перiапiкальних тканин без патологiчних змiн. Планується виготовлення
куксо-кореневих вкладок на коренi
11, 21. На яку глибину необхiдно розширити канал i якої форми вiн має
бути?
A. На 2/3 довжини
асиметрична
B. На 1/3 довжини
неправильна
C. На 2/3 довжини
трикутна
D. На 1/3 довжини
конуса
E. На 1/2 довжини
чотирикутна

кореня, форма
кореня, форма
кореня, форма
кореня, форма
кореня, форма

82. До клiнiки звернувся пацiєнт з метою корекцiї знiмного пластинкового
апарата з кламерами Адамса. Пiд час
огляду виявлена його погана фiксацiя.
Яким iнструментом повинна проводитись корекцiя кламерiв?
A. Крампоннi щипцi
B. Москiтний затискач
C. Пiнцет
D. Щипцi Адамса
E. Дистальнi кусачки
83. Дитина 5-ти рокiв скаржиться на
нападоподiбний самочинний бiль у
дiлянцi верхньої щелепи злiва. Бiль
посилюється у нiчний час, а також
вiд температурних подразникiв. Об’єктивно: у 64 карiозна порожнина у
межах навколопульпарного дентину.
Порожнина зуба закрита. Зондування
дна карiозної порожнини 64 болiсне,
перкусiя болiсна. Регiонарнi лiмфатичнi вузли збiльшенi, пiд час пальпацiї
болiснi. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
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A. Гострий пульпiт, ускладнений перiодонтитом
B. Гострий дифузний пульпiт
C. Гострий серозний перiодонтит
D. Загострення хронiчного пульпiту
E. Гострий гнiйний перiодонтит
84. У хворого 32-х рокiв на пiднебiннi виразка округлої форми, глибока,
її дно вкрите некротичними масами
жовтого кольору, незначний гнiйний
вмiст. Яке обстеження необхiдно провести в першу чергу для уточнення
дiагнозу?
A. Реакцiя Вассермана
B. Бiохiмiчний комплекс
C. Рентгенограма верхньої щелепи
D. Цитологiчне
E. Загальний аналiз кровi
85. Через мiсяць пiсля протезування
зубiв пацiєнт звернувся до стоматолога зi скаргами на почервонiння та
набряк слизової ротової порожнини.
Встановлено дiагноз: алергiчний стоматит. Який тип алергiчної реакцiї за
Джелом та Кумбсом лежить в основi
цього захворювання?
A. Гiперчутливiсть сповiльненого типу
B. Iмунокомплексний
C. Стимулюючий
D. Реагiновий
E. Цитотоксичний
86. До лiкаря-стоматолога звернулася жiнка 49-ти рокiв зi скаргами на
сухiсть червоної облямiвки губ, що
виникла пiсля перебування на сонцi.
Об’єктивно: червона облямiвка нижньої губи яскраво-червоного кольору. Призначте мiсцеве лiкування:
A. Мазi, що мiстять кортикостероїди
B. Мазi, що мiстять антибiотики
C. Протигрибковi мазi
D. Фiзiопроцедури
E. Кератопластики
87. У пацiєнта постiйний ниючий бiль
у зубi, який посилюється пiд час накушування. Тиждень тому зуб лiкований з приводу глибокого карiєсу.
Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 37
пломба, перкусiя болiсна. Зубнi ряди
не змикаються. На Ro-грамi - перiодонт без змiн. Яка тактика лiкаря?
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A. Провести корекцiю пломби
B. Призначити фiзiотерапевтичне
лiкування
C. Провести ендодонтичне лiкування
D. Призначити анальгетики
E. -

A. Саркома
B. Рак
C. Остеобластокластома
D. Радикулярна кiста
E. Загострення хронiчного остеомiєлiту

88. У хворого 45-ти рокiв пiсля проведеного оперативного лiкування з
приводу рака нижньої губи утворився дефект її середньої третини. У який
спосiб можна усунути дефект нижньої
губи?

91. На прийом до стоматолога звернувся хворий 43-х рокiв зi скаргами
на бiль у правiй половинi обличчя, появу висипань на шкiрi та слизовiй оболонцi правої щоки. Об’єктивно: права половина щоки набрякла, на шкiрi
визначаються дрiбнi пухирцi iз серозним вмiстом, що зливаються в смуги
за ходом лицевого нерва. На слизовiй оболонцi правої щоки ерозiї з фестончастими краями. Який найбiльш
вiрогiдний дiагноз?

A. Пластика мiсцевими тканинами
B. Пластика клаптем на нiжцi
C. Пластика вiльним клаптем
D. Пластика Фiлатовським стеблом
E. Пластика зустрiчними трикутниками
89. Хвора 36-ти рокiв скаржиться на
бiль i кровоточивiсть ясен. Об’єктивно: ясна гiперемованi, кровоточать,
у дiлянцi зубiв обох щелеп парондотальнi кишенi до 4 мм з гнiйним вмiстом, рухливiсть зубiв II ступеня. На
Rо-грамi: резорбцiя мiжзубних перегородок у межах середньої третини
коренiв зубiв. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Генералiзований пародонтит II
ступеня, стадiя загострення
B. Пародонтоз II ступеня
C. Локалiзований пародонтит
D. Генералiзований пародонтит III
ступеня, стадiя загострення
E. 90. Хворий 35-ти рокiв звернувся зi
скаргами на наявнiсть припухлостi в
дiлянцi нижньої щелепи, рухливiсть
зубiв, бiль, що турбує переважно вночi. Пухлину помiтив 2 мiсяцi тому, тиждень назад з’явилося онiмiння нижньої губи. Об’єктивно: пухлина нерухома, щiльної консистенцiї, слизова
оболонка над нею блiда. На рентгенограмi: значнi дiлянки ущiльнення
кiстки з нечiткими межами та наявнiсть кiсткових голок, розташованих
перпендикулярно до поверхнi щелепи. Який остаточний дiагноз?

A. Оперiзуючий лишай
B. Герпетиформний дерматит Дюрiнга
C. Гострий герпетичний стоматит
D. Хронiчний рецидивуючий герпес
E. Вульгарна пухирчатка
92. Органiзовується нова стоматологiчна полiклiнiка у мiстi з населенням
бiльш 25 000 чоловiк. Як встановлюється посада завiдуючого ортопедичним вiддiленим згiдно наказу № 33
МОЗ України вiд 23.02.2000 р.?
A. На 4 лiкарськi посади
B. На 3 лiкарськi посади
C. На 5 лiкарських посад
D. На 10 лiкарських посад
E. На розсуд головного лiкаря полiклiнiки
93. Хворому 42-х рокiв пiсля комплексного обстеження лiкар-стоматолог
встановив дiагноз: хронiчний генералiзований пародонтит II ступеня, загострений перебiг. Останнiм часом
хворий вiдзначає погiршення самопочуття, спрагу, сухiсть у порожнинi рота, шкiрний свербiж. Яке додаткове
обстеження необхiдно провести даному пацiєнту в першу чергу?
A. Визначення вмiсту цукру в кровi
B. Загальний розгорнутий аналiз кровi
C. Iмунологiчне дослiдження кровi
D. Визначення вмiсту вiтамiну C в
кровi
E. Визначення вмiсту залiза в кровi
94. У хворої 24-х рокiв дiагностовано
хронiчний поверхневий карiєс 12 - V
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клас за Блеком. Який композитний
матерiал доцiльнiше обрати для заповнення порожнини?
A. Текучий композитний матерiал
B. Макронаповнений хiмiчного затвердiння
C. Мiкронаповнений хiмiчного затвердiння
D. Макронаповнений свiтлового затвердiння
E. Гiбридний свiтлового затвердiння
95. У пологовому будинку дитина народилася з повним незрощенням пiднебiння. Щелепно-лицевий хiрург рекомендував виготовити обтуратор.
Коли слiд виготовити та розпочати
носити обтуратор, враховуючи цю патологiю?
A. В пологовому будинку
B. В будь якому вiцi
C. У вiцi 1-2 роки
D. У вiцi 3-4 роки
E. У вiцi 5-6 рокiв
96. У хворого 28-ми рокiв гематома,
незначна припухлiсть правої пiдочної
дiлянки, симптом "сходинки"по нижньому краю орбiти. Скарги на парестезiю верхньої губи злiва i лiвого
крила носа, кровотечу з лiвого носового хода. В анамнезi - побутова
травма. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Перелом лiвої виличної кiстки
B. Забiй лiвої виличної кiстки
C. Перелом лiвої верхньої щелепи
D. Травматичний гайморит злiва
E. 97. У хворої 64-х рокiв проводиться лiкування загострення хронiчного пульпiту 42, канал облiтерований. Який
iнструмент найдоцiльнiше обрати для
розширення кореневого каналу?
A. Патфiндер
B. Н-файл
C. К-файл
D. Ларго
E. А-файл
98. У хворого пiд час видалення зуба мудростi нижньої щелепи прямим
елеватором сталося ушкодження язика. При оглядi на боковiй поверхнi
язика має мiсце рана до 5 мм, зонд
проходить вглиб язика в напрямку до
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кореня до 5 мм. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Колота рана язика
B. Забита рана язика
C. Рiзана рана язика
D. Скальпована рана язика
E. Рубана рана язика
99. У потерпiлого 32-х рокiв скарги
на бiль у верхнiй щелепi, порушення
прикусу, рухливiсть верхнiх зубiв, кровотеча з носа. При оглядi вiдмiчається
вiдкритий прикус, мануально - рухомiсть верхньої щелепи. Рентгенологiчно: лiнiя перелому по дну верхньощелепних пазух та краю грушоподiбного отвору. Який дiагноз найбiльш
вiрогiдний?
A. Перелом верхньої щелепи за ЛеФор I
B. Перелом верхньої щелепи за ЛеФор II
C. Перелом альвеолярного вiдростка
D. Перелом верхньої щелепи за ЛеФор III
E. Перелом виличної кiстки
100. Хворий 57-ми рокiв скаржиться
на тупий, ниючий бiль у дiлянцi СНЩС, хрускiт, закладенiсть у вусi, якi
посилюються пiд час жування. Об’єктивно: вiдкривання рота обмежене
до 2-3 см. На рентгенограмi вiдмiчається деформацiя суглобової головки
та ямки нижньощелепної кiстки, звуження суглобової щiлини. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Деформуючий артроз СНЩС
B. Перелом суглобного вiдростка
нижньої щелепи
C. Артрит СНЩС
D. Лiвобiчний отит
E. Склерозуючий артроз СНЩС
101. У пацiєнтки пiд час видалення зубу виникли головний бiль, тремор,
серцебиття, нудота, з’явилися "мушки"та темнi плями перед очима. АТ190/125 мм рт.ст. В анамнезi гiпертонiчна хвороба впродовж 5-ти рокiв.
Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Гiпертонiчний криз
B. Анафiлактичний шок
C. Непритомнiсть
D. Колапс
E. Набряк Квiнке
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102. Хворому виготовляється металокерамiчний мостоподiбний протез на
бiчнiй дiлянцi верхньої щелепи з опорою на 14 та 17 зуби. Проводиться перевiрка оклюзiї в дiлянцi дiї протезу.
При змиканнi зубiв у положеннi центральної оклюзiї отримано вiдбиток
копiювального паперу на щiчних горбиках, контактних поверхнях та центральних ямках нижнiх молярiв. Це
свiдчить про те, що мають (має) мiсце:
A. Правильнi мiжгорбиковi спiввiдношення верхнiх та нижнiх зубiв
B. Неправильнi мiжгорбиковi спiввiдношення верхнiх та нижнiх зубiв
C. Передчасний мiжгорбиковий контакт
D. Недостатнiй мiжгорбиковий контакт верхнiх та нижнiх зубiв
E. 103. При визначеннi характеру контактiв мiж зубами та протезом в положеннi центральної оклюзiї хворому наклали на зуби розiгрiтий вiск i
декiлька разiв попросили накусити.
В окремих мiсцях вiск був прокушений до дiрок. Що було внаслiдок цього встановлено?
A. Точки передчасного контакту
B. Нормальне спiввiдношення контактiв зубiв
C. Змiщення нижньої щелепи пiд час
обстеження
D. Завищення прикусу в мiсцях прокусу
E. 104. Хворому виготовляється металокерамiчний мостоподiбний протез
на боковiй дiлянцi верхньої щелепи з
опорою на 14 та 17 зуби. Проводиться
перевiрка оклюзiї в дiлянцi дiї протезу. При висуваннi нижньої щелепи
вперед на фiсурах штучних коронок
та зубiв отримано вiдбиток копiювального паперу. Про що це свiдчить?
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A. Про правильне спiввiдношення
опорних горбикiв нижнiх зубiв iз протезом
B. Про неправильне спiввiдношення
опорних горбикiв нижнiх зубiв iз протезом
C. Про недостатнiй контакт мiж горбиками i фiсурами верхнiх та нижнiх
зубiв
D. Правильних вiдповiдей немає
E. 105. До обласної клiнiчної лiкарнi надiйшов хворий, у якого пiсля опiку
окропом в щелепно-лицевiй дiлянцi
з’явилося почервонiння та невеликий
набряк шкiри. У хворого має мiсце
опiк шкiри обличчя:
A. I ступеня
B. II ступеня
C. III А ступеня
D. III Б ступеня
E. IV ступеня
106. У пацiєнта 45-ти рокiв через 6
днiв пiсля фiксацiї мостоподiбного
протезу з’явився ниючий бiль у дiлянцi опорного 45, що посилюється вiд
термiчних подразникiв. Об’єктивно:
45 та 48 зуби є опорами суцiльнолитого мостоподiбного протеза, який вiдповiдає усiм клiнiчним вимогам. Яка
помилка допущена лiкарем при виготовленнi протеза?
A. Неадекватне препарування опорних зубiв
B. Неправильний вибiр конструкцiї
протезу
C. Функцiональне перевантаження
опорного зуба
D. Травмування маргiнального пародонту
E. Завищення висоти прикусу на 45
зубi
107. Пацiєнт 60-ти рокiв звернувся зi
скаргами на вiдсутнiсть 34, 35, 36, 37,
45, 46. На ортопантомограмi у зубiв,
що залишились, резорбцiя альвеолярного вiдростка в межах 1/3 висоти
мiжзубних перегородок. Яку конструкцiю доцiльно запропонувати пацiєнту?
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A. Бюгельний протез
B. Шину Ван-Тiля
C. Ковпачкову шину
D. Частковий знiмний пластинковий
протез
E. Мостоподiбнi протези в дiлянцi
жувальних зубiв
108. У дитини 13-ти рокiв скарги на
зяяння ротової щiлини. З-пiд верхньої губи виступаючi рiзцi з наявнiстю дiастеми i трем мiж ними. Вiдсутнiй рiжуче-горбиковий контакт, сагiтальна щiлина 4 мм. Бiчнi зуби змикаються вiдповiдно нормi. Нижнiй зубний ряд має форму параболи. Яка
конструкцiя апарату дозволить усунути дану аномалiю?
A. Пластинковий апарат з вестибулярною дугою
B. Апарат Катца
C. Апарат Хургiної
D. Апарат Гуляєвої
E. Апарат Андрезена-Гойпля
109. Дитина 4,5 рокiв. Вiдзначається
незначне випинання уперед нижньої
губи. Нижнi переднi зуби перекривають верхнi, бiчнi зуби змикаються рiзнойменними горбами, добре вираженi горби iклiв. Верхнiй та нижнiй зубнi
ряди мають форму пiвкола. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Вимушений прогенiчний прикус
B. Надмiрний розвиток передньої
дiлянки нижньої щелепи
C. Недорозвинення передньої дiлянки
верхньої щелепи
D. Верхня мiкрогнатiя
E. Нижня макрогнатiя
110. Дитинi 7 рокiв. Пiд час профiлактичного огляду виявлено передчасне
видалення усiх тимчасових молярiв на
верхнiй щелепi. Нижнi рiзцi контактують зi слизовою оболонкою пiднебiння. Визначте тактику лiкаря:
A. Виготовити знiмний пластинковий
протез
B. Спостерiгати 1 раз на мiсяць до
прорiзування постiйних зубiв
C. Спостерiгати 1 раз на пiвроку до
прорiзування постiйних зубiв
D. Втручання лiкаря не потрiбнi
E. Виготовити ортодонтичний апарат
для лiкування глибокого прикусу
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111. Хворий 43-х рокiв звернувся зi
скаргами на болiснiсть злiва пiд час
жування, кровоточивiсть i запалення ясеневого краю. Декiлька мiсяцiв
тому був протезований з приводу вiдсутностi 36. Зуби по боках дефекту
iнтактнi. Яка вiрогiдна причина скарг,
що виникли?
A. Пiдвищення прикусу на мостоподiбному протезi
B. Бруксизм
C. Хронiчний перiодонтит
D. Локалiзований пародонтит
E. Локалiзований гiнгiвiт
112. Хворий 53-х рокiв звернувся зi
скаргами на хрускiт у СНЩС, бiль у
м’язах, шум у вухах. Об’єктивно: генералiзована патологiчна стираннiсть
твердих тканин зубiв зi зниженням висоти прикусу на 3 мм. До якого виду
порушень вiдноситься дана симптоматика за класифiкацiєю Петросова?
A. Оклюзiйно-артикуляцiйний синдром
B. Артрит гострий травматичний
C. Нейромускулярний дисфункцiональний синдром
D. Анкiлоз
E. Пiслятравматичний остеоартроз
113. Хворий 37-ми рокiв скаржиться
на наявнiсть пухлини на обличчi. Клiнiчний дiагноз: атерома пiдборiддя.
Яке знеболення найбiльш доцiльно
провести при видаленнi цiєї пухлини?
A. Iнфiльтрацiйна анестезiя
B. Мандибулярна анестезiя
C. Ментальна однобiчна анестезiя
D. Аплiкацiйна анестезiя
E. Короткочасний наркоз
114. Студентка 19-ти рокiв звернулася
з метою профогляду. В анамнезi - шкiдлива звичка (прикушування слизової
оболонки щiк). Об’єктивно: на слизовiй оболонцi щiк по лiнiї змикання
зубiв виявляються нечiтко обмеженi бiлуватi ворсинчастi дiлянки у виглядi бахроми. Епiтелiй нерiвномiрно
злущений, при пошкрябуваннi знiмається. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
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A. М’яка лейкоплакiя
B. Лейкоплакiя, плоска форма
C. Хронiчний гiперпластичний кандидоз
D. Лейкоплакiя курця
E. Червоний плоский лишай, типова
форма

A. Крiодеструкцiя
B. Аплiкацiя кератопластичних засобiв
C. Обробка антисептичними засобами
D. Iн’єкцiї вiтамiну B1 пiд елементи
ураження
E. Постiйне гiгiєнiчне очищення язика

115. Хвора 45-ти рокiв скаржиться на
свербiж, бiль, почервонiння шкiри на
обличчi, пiдвищення температури тiла до 38, 0o C , головний бiль, слабкiсть,
що тривають 2 доби. Об’єктивно: на
шкiрi щоки та бокової поверхнi носа
еритоматозна пляма у виглядi "язикiв
полум’я", рiзко болiсна, краї валикоподiбнi. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

118. Хвора 62-х рокiв, скаржиться на
наявнiсть болiсної виразки в порожнинi рота, яку лiкує самостiйно. Виразка виникла 2 тижнi тому, поступово збiльшується в розмiрах. Об’єктивно: на нижнiй щелепi знiмний протез,
на верхнiй - поодинокий 16 зуб. На
слизовiй щоки праворуч в проекцiї 16
є глибокий дефект слизової розмiром
1,5х2 см. Краї виразки м’якi, трохи болiснi пiд час пальпацiї. Дно вкрите нальотом, який легко знiмається. Слизова навколо виразки блiдо-рожевого
кольору, набрякла. Регiонарнi лiмфовузли збiльшенi, ледь болiснi. Встановлено дiагноз травматичної виразки. Якi першочерговi дiї лiкаря?

A. Бешиха
B. Полiморфна ексудативна еритема
C. Оперiзуючий лишай
D. Простий мiхурний лишай
E. Туберкульоз
116. У дитини 8-ми рокiв спортивна
травма. Локально: на шкiрi нижньої
губи синець, помiрно виражений набряк. По серединнiй лiнiї визначається тугорухомiсть фрагментiв нижньої щелепи, рiзка болiснiсть, прикус не порушено, мiж 31 та 41 зубами
розрив слизової оболонки; рухомiсть
31 зуба I ступеня. Який вид фiксацiї
слiд застосувати?
A. Гладка однощелепна шина-скоба
B. Двощелепнi шини з зачiпними
петлями
C. Остеосинтез
D. Шина Порта
E. Шина Вебера
117. Хворий звернувся зi скаргами на
наявнiсть утворення на язицi та болiснiсть при прийомi їжi. Об’єктивно: язик звичайної форми та розмiрiв. В заднiй третинi по середнiй лiнiї
є осередок ураження довгастої форми, розмiром 2х1 см. Утворення чiтко
вiдмежоване, щiльне, яскраво забарвлене. На поверхнi осередку ураження
5 утворень овальної форми, якi пiдвищуються над поверхнею. Встановлено дiагноз ромбоподiбного глоситу,
папiломатозна форма. Яке лiкування
слiд призначити?

A. Видалення 16, наступне протезування
B. Призначення антисептичних препаратiв для полоскання
C. Крiодеструкцiя виразки
D. Призначення ферментних засобiв
мiсцево
E. Призначення ферментiв та антисептичних засобiв мiсцево
119. Хворий 60-ти рокiв скаржиться
на неможливiсть користування повними знiмними протезами. Протези
виготовленi 2 мiсяцi тому. Об’єктивно: згладженiсть носогубних i пiдборiдних складок, пiд час розмовної проби чути "стукiт"зубiв, вiдсутнiй промiжок мiж зубами у станi фiзiологiчного спокою. На якому етапi виготовлення протезiв була допущена помилка?
A. Визначення центральної оклюзiї
B. Перевiрка воскової композицiї
C. Постановка штучних зубiв
D. Функцiональнi вiдбитки
E. Накладання протезiв
120. У хворої 23-х рокiв вперше при
загостреннi ревматичного процесу
з’явився бiль, важкорухомiсть та хрускiт у скронево-нижньощелепних суглобах (СНЩС). Визначається гiперемiя та набряк шкiри у дiлянцi сугло-
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бiв. На томограмi: суглобовi щiлини
розширенi. Який найбiльш вiрогiдний
дiагноз?
A. Гострий ревматоїдний двобiчний
артрит СНЩС
B. Гострий неспецифiчний двобiчний
артрит СНЩС
C. Больова дисфункцiя СНЩС
D. Склерозуючий двобiчний артроз
СНЩС
E. Фiброзний двобiчний анкiлоз СНЩС
121. Дитина 14-ти рокiв скаржиться
на бiль у зубi вiд гарячої їжi, неприємний запах з рота. При оглядi виявлена
велика карiозна порожнина у 46, яка
має сполучення з порожниною зуба.
Поверхневе зондування сполучення
безболiсне, глибоке - болiсне. Перкусiя зуба безболiсна. Слизова оболонка у дiлянцi зуба не змiнена. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Хронiчний гангренозний пульпiт
B. Хронiчний фiброзний пульпiт
C. Хронiчний фiброзний перiодонтит
D. Хронiчний гiпертрофiчний пульпiт
E. Загострення хронiчного перiодонтиту
122. У дитини 7-ми рокiв пiд час профiлактичного огляду на жувальнiй
поверхнi 36 визначаються слабко мiнералiзованi, закритi фiсури. Реакцiя на хiмiчнi та температурнi подразники вiдсутня. При зондуваннi
емалево-дентинне з’єднання не порушене. Якою повинна бути лiкувальна
тактика в даному випадку?
A. Неiнвазивна герметизацiя
B. Iнвазивна герметизацiя
C. Оперативне лiкування
D. Профiлактичне пломбування
E. 123. Батьки 4,5-рiчної дитини звернулися до лiкаря-стоматолога з метою
санацiї порожнини рота. Об’єктивно:
на контактних i жувальних поверхнях
75, 74 та 85 виявленi карiознi порожнини в межах плащового дентину,
щiльного, темно-коричневого кольору. Препарування емалево-дентинної
межi болiсне. Який пломбувальний
матерiал найбiльш доцiльно використати в даному випадку?
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A. Склоiономiрний цемент
B. Полiкарбоксилатний цемент
C. Композитний матерiал
D. Силiкатний цемент
E. Цинк-фосфатний цемент
124. Дитина 12-ти рокiв впродовж пiвроку скаржиться на наявнiсть карiозної порожнини i бiль вiд холодного у верхньому зубi злiва. При оглядi
на медiально-контактнiй поверхнi 26
виявлена карiозна порожнина, розташована в межах навколопульпарного дентину. Дно i стiнки карiозної порожнини пiгментованi, щiльнi, безболiснi при зондуваннi. Реакцiя на температурнi подразники болiсна. Який
найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Хронiчний глибокий карiєс
B. Гострий глибокий карiєс
C. Хронiчний середнiй карiєс
D. Хронiчний перiодонтит
E. 125. Хворий 23-х рокiв звернувся пiсля
травми обличчя зi скаргами на бiль,
утруднене вiдкривання рота. Щелепи
зведенi, у контактi рiзцями. Рот вiдкрити неможливо. Донизу вiд зовнiшнього слухового проходу пальпується твердий округлий утвiр, що визначається праворуч та лiворуч. Який
остаточний дiагноз?
A. Заднiй вивих нижньої щелепи
B. Переднiй вивих нижньої щелепи
C. Двостороннiй перелом нижньої
щелепи
D. Больова контрактура нижньої
щелепи
E. Тризм
126. Хвора 62-х рокiв лiкується у
стоматолога з приводу ерозивновиразкової форми червоного плескатого лишаю. Комплексна консервативна терапiя впродовж мiсяця ефекту не дала. Який найбiльш рацiональний метод лiкування слiд обрати
для цiєї хворої?
A. Крiодеструкцiя
B. УФ-опромiнення
C. УВЧ-терапiя
D. Гелiй-неоновий лазер
E. Фонофорез iз солкосерiлом
127. Пацiєнтка 48-ми рокiв звернулася
до стоматолога зi скаргами на мета-
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левий присмак в ротi, бiль в яснах, що
наростає. Об’єктивно: ясна набряклi,
гiперемованi; легко кровоточать при
доторканнi; по маргiнальному краю вузька чорна смужка; гiперсалiвацiя.
Жiнка працює в цеху по виробництву
дзеркал. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Ртутний гiнгiвiт
B. Свинцевий гiнгiвiт
C. Вiсмутовий гiнгiвiт
D. Гiнгiвiт Венсана
E. Катаральний гiнгiвiт
128. Жiнка 65-ти рокiв скаржиться
на неможливiсть пережовування їжi
у зв’язку з повною вiдсутнiстю зубiв
на верхнiй щелепi. Об’єктивно: комiрковi вiдростки атрофованi рiзко,
верхньощелепнi горби вiдсутнi, перехiднi складки розмiщенi в однiй горизонтальнiй площинi з твердим пiднебiнням. Якому типу беззубих щелеп
вiдповiдає клiнiчна картина верхньої
щелепи?
A. Третiй тип за Шредером
B. Четвертий тип за Дойнiковим
C. Третiй тип за Келлером
D. Перший тип за Оксманом
E. Другий тип за Гавриловим
129. Пiд час прийому у лiкарястоматолога в хворого раптово з’явилися експiраторна задишка, страх, вiн
вкрився холодним потом. Об’єктивно: хворий збуджений, в положеннi
ортопное, на вiдстанi чути свистячi
хрипи. ЧДР- 32/хв., в легенях вислуховуються сухi хрипи. ЧСС- 100/хв.
Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Напад бронхiальної астми
B. Набряк легень
C. Тромбоемболiя легеневої артерiї
D. Спонтанний пневмоторакс
E. Гострий плеврит
130. Хворий 54-х рокiв звернувся в
клiнiку ортопедичної стоматологiї
для протезування. Об’єктивно: вiдсутнi 45, 46. Центральна лiнiя верхнього
та нижнього зубних рядiв збiгається,
верхнi переднi зуби перекривають нижнi на 1/3 висоти коронки нижнiх зубiв. Переднiй щiчнiй горб 26 потрапляє в щiчну борозну 36. Для якого
виду оклюзiї характернi цi ознаки?
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A. Центральна оклюзiя
B. Передня оклюзiя
C. Бiчна оклюзiя
D. Задня оклюзiя
E. 131. В мiстi з населенням 95 тисяч
жителiв (доросле населення - 60 тисяч жителiв) буде органiзована мiська
стоматологiчна полiклiнiка, в якiй буде утворено ортопедичне вiддiлення.
Скiльки посад лiкарiв стоматологiвортопедiв повинно бути передбачено
в даному ортопедичному вiддiленнi?
A. 6
B. 5
C. 3
D. 9
E. 10
132. Пацiєнтцi 24-х рокiв планується
виготовлення куксової вкладки та металокерамiчної коронки на 22. Пiд
час розширення каналу пацiєнтка вiдчула рiзкий бiль, нiби опiк. При ревiзiї каналу на ватному тампонi кров.
Яке ускладнення трапилось при розширеннi кореня?
A. Перфорацiя стiнки кореня
B. Перелом стiнки кореня
C. Травма ясеневого краю
D. Скол стiнки кукси
E. Розпломбування каналу кореня
133. Пацiєнтка звернулася до стоматолога зi скаргами на незручностi в
зв’язку з поломкою штифтової конструкцiї на верхнiй щелепi праворуч.
Протез виготовлений 4 роки тому.
Об’єктивно: в 13 штифтова конструкцiя вiльно виводиться iз кореня, нещiльно прилягає до ясеневого краю
та стiнок кореня; з дистальної поверхнi скол частини штифтової конструкцiї. За даними рентгенограми канал
13 пломбований на 1/3 вiд верхiвки,
патологiчних змiн в перiапiкальних
тканинах немає. Пацiєнтка просить
замiнити конструкцiю в найкоротший
термiн у зв’язку iз вiдрядженням. Яку
конструкцiю доцiльно виготовити?
A. Пластмасовий штифтовий зуб
B. Литий штифтовий зуб
C. Комбiнований штифтовий зуб
D. Штампований штифтовий зуб
E. –
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134. Хвора 38-ми рокiв скаржиться на
косметичний дефект емалi у виглядi
темних плям, якi з’явилися близько
року тому. Об’єктивно: на апроксимальних контактних поверхнях 11 та
12 порожнини в межах емалi, III класу за Блеком, з пiгментованим дном
i краями, гладенькими стiнками. На
термiчнi подразники та зондування
реакцiя вiдсутня. ЕОД=4 мкА. Який
найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Хронiчний поверхневий карiєс
B. Гострий середнiй карiєс
C. Гiпоплазiя емалi
D. Клиноподiбний дефект
E. Деструктивна форма флюорозу
135. Хворий 40-ка рокiв скаржиться
на незначнi больовi вiдчуття вiд термiчних подразникiв та затримку їжi
в зубi на верхнiй щелепi з правого
боку. Об’єктивно: на апроксимальнодистальнiй поверхнi 16 карiозна порожнина II класу за Блеком в межах
емалево-дентинного з’єднання. Зондування болiсне, реакцiя на перкусiю
безболiсна, на термiчнi подразники
незначна больова реакцiя. ЕОД=4-6
мкА. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Гострий середнiй карiєс
B. Некроз тканин зуба
C. Гiпертрофiчний пульпiт
D. Клиноподiбний дефект
E. Ендемiчний флюороз
136. У пацiєнта 22-х рокiв без соматичної патологiї заплановано лiкування
загострення хронiчного пульпiту 36
методом вiтальної екстирпацiї. Який
вид знеболення доцiльно обрати?
A. Провiдникове
B. Аплiкацiйне
C. Iнфiльтрацiйне
D. Загальне
E. 137. Хворий 68-ми рокiв звернувся iз
скаргами на прогресуючу асиметрiю
обличчя, першi прояви якої з’явилися близько 3-х тижнiв тому. Останнiми днями вiдчуває бiль у привушножувальнiй дiлянцi з лiвого боку. Пiд
час огляду: паралiч мiмiчної мускулатури з лiвого боку по периферичному
типу. Шкiра в лiвiй привушнiй дiлянцi
синюшна, втягнута, нерухома. Паль-
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паторно: болiсна iнфiльтрацiя тканин
залози без чiткої межi, розмiром до 45 см, пальпуються два збiльшених до
2 см верхнiх шийних лiмфовузли лiворуч. Контрактура жувальних м’язiв.
Який метод дiагностики є головним в
даному випадку?
A. Пункцiйна бiопсiя
B. Рентгенологiчний метод
C. Комiсiйний огляд хворого
D. Ангiографiя
E. Ультразвукове дослiдження
138. Хворий скаржиться на новоутворення у правiй пiднижньощелепнiй
дiлянцi, яке виникло три тижнi тому пiсля ангiни, пiдвищення температури до 37, 0oC . Об’єктивно: у правiй пiднижньощелепнiй дiлянцi пiд час
пальпацiї визначається новоутворення округлої форми, слабкоболiсне,
щiльно-еластичної консистенцiї з рiвними контурами, не спаяне зi шкiрою. З вивiдної протоки пiднижньощелепної слинної залози видiляється
прозора слина. Пiд’язиковий валик не
змiнений. Який найбiльш вiрогiдний
дiагноз?
A. Хронiчний лiмфаденiт
B. Хронiчний сiалоаденiт
C. Слинокам’яна хвороба
D. Атерома
E. Змiшана пухлина слинної залози
139. Пiд час огляду дитини 8-ми рокiв на вестибулярнiй поверхнi 11, 12,
21, 22, на тлi щiльної емалi, виявленi
плями перлинно-бiлого кольору, блискучi, безболiснi пiд час зондування,
якi поступово переходять в незмiнену емаль. При УФ-опромiненнi плями
флюоресцують блакитним кольором.
Дитина до 3-х рокiв мешкала у зонi,
де вмiст фтору у питнiй водi становив
2 мг/л. Про яке некарiозне ураження
iде мова?
A. Плямиста форма флюорозу
B. Штрихова форма флюорозу
C. Ерозивна форма флюорозу
D. Мiсцева гiпоплазiя
E. Системна гiпоплазiя
140. До лiкаря-стоматолога звернулися батьки з дитиною 9-ти рокiв зi
скаргами на мляве пережовування
їжi. Об’єктивно: перiод прикусу змiнний. У вертикальному напрямку верх-
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нi рiзцi повнiстю перекривають нижнi; нижнi рiзцi впираються у шийки
верхнiх. У сагiтальному i трансверзальному напрямках змiни не визначаються. Який найбiльш вiрогiдний
дiагноз?
A. Глибокий прикус
B. Дистальний прикус
C. Мезiальний прикус
D. Звуження верхнього ряду
E. Звуження нижнього ряду
141. У хворого 24-х рокiв при Roобстеженнi нижньої щелепи виявлене
вогнище деструкцiї кiсткової тканини. При подальшому обстеженнi хворому було встановлено дiагноз амелобластоми тiла нижньої щелепи. Оберiть найбiльш правильний спосiб оперативного втручання:
A. Резекцiя щелепи
B. Цистотомiя
C. Кюретаж пухлини
D. Екзартикуляцiя нижньої щелепи
E. 142. Хворий 54-х рокiв висловлює
скарги на пiдвищену чутливiсть усiх
зубiв при дiї холодного, чищеннi зубiв,
свербiж ясен. Об’єктивно: ясна щiльнi, блiдо-рожевого кольору, на зубах
клиноподiбнi дефекти, рецесiя ясни
на 2-3 мм, пальпацiя безболiсна. На
Rо-грамi: горизонтальна деструкцiя
мiжзубних перегородок на 1/2 довжини, остеосклероз. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Пародонтоз II ступеня
B. Генералiзований пародонтит II
ступеня, хронiчний перебiг
C. Пародонтоз I ступеня
D. Атрофiчний гiнгiвiт
E. Генералiзований пародонтит I ступеня, хронiчний перебiг
143. Хвора 47-ми рокiв скаржиться
на кровоточивiсть, болiснiсть, припухлiсть ясен, рухливiсть зубiв, неприємний запах з рота. Об’єктивно: пiдщелепнi лiмфовузли збiльшенi, болiснi пiд час пальпацiї, ясна гiперемованi з синюшним вiдтiнком, пiд час зондування кровоточать. Пародонтальна
кишеня 5-6 мм з серозним, гнилiсним
ексудатом. Рецесiя ясни 2-3 мм. Rограма: дифузний остеопороз зi змiшаною резорбцiєю мiжальвеолярних
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перегородок до 2/3 довжини коренiв.
Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Генералiзований пародонтит III
ступеня, загострений перебiг
B. Генералiзований пародонтит II
ступеня, хронiчний перебiг
C. Пародонтоз III ступеня
D. Хвороба Гоше
E. Генералiзований пародонтит I ступеня, хронiчний перебiг
144. До лiкаря звернувся хворий 45-ти
рокiв зi скаргами на кровоточивiсть
i болiснiсть ясен пiд час прийому їжi.
Хворий страждає на виразкову хворобу шлунка. Об’єктивно: ясеневi сосочки гiперемованi з цiанотичним вiдтiнком. Пiд- i над’ясенний зубний камiнь, пародонтальнi кишенi 4 мм. Горизонтальна i вертикальна деструкцiя
кiстки на 1/3 її висоти. Який найбiльш
вiрогiдний дiагноз?
A. Хронiчний генералiзований пародонтит легкого ступеня
B. Хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт
C. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
D. Хронiчний генералiзований пародонтит середнього ступеня
E. Хронiчний генералiзований пародонтит тяжкого ступеня
145. Хвора 27-ми рокiв, медична сестра, скаржиться на загальне нездужання, пiдвищення температури тiла,
появу двобiчного регiонарного лiмфангоїту. На 2-3 день хвороби з’явилися пухирi на слизовiй. При оглядi
на слизовiй порожнини рота - болiснi ерозiї, по периферiї яких є клаптi
епiтелiю. У зiскобi з дна пухирцiв гiгантськi балонуючi клiтини. Який
найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Гострий герпетичний стоматит
B. Ящур
C. Афтозний стоматит
D. Круглий лишай
E. Ерозивний стоматит
146. До хiрурга-стоматолога звернулася жiнка 35-ти рокiв зi скаргою на
виразку нижньої губи, що тривало не
загоюється. Об’єктивно: на нижнiй
губi безболiсна виразка, розмiром
0,5х0,7 см, округла, поверхня її гладенька, червоного кольору, блищить,
краї рiвнi, пiдвищуються над здоровою слизовою, у основи - щiльний
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(хрящоподiбний) iнфiльтрат. Який
найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Сифiлiтична виразка
B. Туберкульозна виразка
C. Ракова виразка
D. Актиномiкоз
E. 147. У хворого внаслiдок нападу епiлепсiї вiдбувся подвiйний перелом нижньої щелепи у дiлянцi пiдборiддя i
правого суглобового вiдростка з пiдвивихом суглобової голiвки. Який метод лiкування показаний даному хворому?
A. Остеосинтез
B. Мiжщелепне зв’язування за Айвi
C. Пращеподiбна пов’язка
D. Шинування за Тiгерштедтом з
накладенням накусочної пластинки
E. Шинування шинами Васильєва
148. Хворий 59-ти рокiв звернувся
до хiрурга-стоматолога зi скаргами
на наявнiсть виразки на верхнiй губi. Об’єктивно: на верхнiй губi злiва
виразка з нерiвними м’якими краями,
дно якої вкрите зернинами Треля. Регiонарнi лiмфовузли безболiснi, збiльшенi, ущiльненi, спаянi з навколишнiми тканинами. Хворий впродовж 9ти рокiв перебуває на диспансерному
облiку з приводу цукрового дiабету.
Яка тактика лiкаря?
A. Лiкування у фтизiатра
B. Лiкування у дерматовенеролога
C. Лiкування у онколога
D. Лiкування у хiрурга
E. Лiкування у стоматолога
149. У хворого 37-ми рокiв прямий
прикус, рiжучi краї i жувальнi поверхнi усiх зубiв стертi, висота коронкової
частини зубiв верхньої i нижньої щелеп зменшена. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Патологiчна стираннiсть
B. Гiпоплазiя емалi
C. Дисплазiя Капдепона
D. Некроз емалi
E. Ерозiя емалi
150. Пiд час планової щорiчної санацiї
у програмiста 22-х рокiв у пришийковiй дiлянцi 35 виявлено пiгментовану пляму овальної форми з щiльною
матовою поверхнею i чiткими межа-

23

ми. Зi слiв пацiєнта, пляма з’явилася
близько двох рокiв тому i з тих пiр не
змiнювалася. Який дiагноз необхiдно
зафiксувати у медичнiй книжцi?
A. Хронiчний початковий карiєс
B. Хронiчний поверхневий карiєс
C. Флюороз, крейдоподiбно-крапчаста
форма
D. Комп’ютерний некроз
E. Гiпоплазiя емалi, плямиста форма
151. Хворiй 34-х рокiв тиждень тому
проведене атипове видалення 38 зуба.
Скарги на перiодичний бiль у дiлянцi
нижньої щелепи, який iррадiює у вухо, пiдборiддя, нижню губу, пiдщелепну дiлянку злiва. Бiль посилюється у
нiчний час. Шви знятi. Комiрка загоюється, ознак мiсцевого запалення не
вiдзначається. Набряку немає, вiдкривання рота незначно утруднене. Який
найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Неврит нижньощелепного нерва
B. Альвеолiт комiрки 38 зуба
C.
Пiслятравматичний
артрит
скронево-нижньощелепного суглоба
D. Невралгiя III гiлки трiйчастого
нерва
E. Пiсляекстракцiйний комiрковий
бiль
152. Хвора 56-ти рокiв скаржиться на
перiодичний тупий бiль у скроневiй
дiлянцi злiва, вiдчуття "хрускоту"у суглобi, ранкову тугорухомiсть щелепи.
Вважає себе хворою 5-6 рокiв. На томограмi визначається сплощення суглобової голiвки, звуження суглобової щiлини. Вiдзначається часткова
вторинна адентiя з деформацiєю зубних рядiв. Який найбiльш вiрогiдний
дiагноз?
A. Деформуючий артроз СНЩС I
стадiї
B. Хронiчний артрит СНЩС
C. Синовiїт СНЩС
D. Синдром больової дисфункцiї СНЩС
E. Первинний склерозуючий остеоартроз
153. Хворий 15-ти рокiв звернувся зi
скаргами на розростання ясен, їх кровоточивiсть i бiль пiд час прийому їжi.
Об’єктивно: у дiлянцi фронтальних
зубiв верхньої i нижньої щелеп ясеневi сосочки гiпертрофованi, пере-
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кривають коронки зубiв на 1/3, кровоточать при доторканнi, болiснi пiд
час пальпацiї. Був встановлений дiагноз: хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт. Який препарат для мiсцевого
застосування цитотоксичної дiї слiд
призначити в комплексi лiкувальних
заходiв?
A. Бефунгiн
B. Ромазулан
C. Гепарин
D. Бiсептол
E. Ваготiл
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стезiя твердих тканин зубiв. Якi зубнi
щiтки оптимальнi для даного хворого?
A. Мануальнi щiтки з м’якою щетиною i заокругленими кiнчиками
B. Мануальнi щiтки зi щетиною середньої жорсткостi
C. Мануальнi щiтки з жорсткою щетиною
D. Мануальнi щiтки з силовим виступом у виглядi монопучка
E. Мануальнi щiтки з дворiвневою
щетиною

154. Батьки хлопчика 2-х рокiв звернулися зi скаргами на кровоточивiсть
ясен у дитини протягом доби, блiдiсть
шкiрних покривiв, наявнiсть дiлянки
крововиливу в шкiру щоки. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота блiда, у дiлянцi 65 ясна кровоточать, 65 прорiзався на 1/2 коронки.
Час згортання кровi по Лi-Уайту - 12
хвилин, час рекальцифiкацiї - бiльше
280 сек., пiдвищення толерантностi
плазми до гепарину - 200 сек. Який
найбiльш вiрогiдний дiагноз?

157. У хворого 33-х рокiв пiдвищена чутливiсть зубiв до холодної, кислої та твердої їжi. Пiсля огляду встановлено дiагноз: патологiчна стираннiсть, гiперестезiя твердих тканин зубiв. Яка зубна паста може бути рекомендована цьому хворому?

A. Гемофiлiя
B. Анемiя
C. Гострий лейкоз
D. Хвороба Верльгофа
E. -

158. У пацiєнта 65-ти рокiв вiдмiчається висока чутливiсть до сонячних
променiв. На шкiрi обличчя червонi
плями, на яких розвинулися атрофiчнi змiни. Шкiра в цих дiлянках стала
тонкою та блискучою, з’явилися плями, що нагадують листя, бородавчастi
розростання. При гiстологiчному дослiдженнi бородавчастих розростань
- акантоми. Який найбiльш вiрогiдний
дiагноз?

155. Хвора 45-ти рокiв страждає на
хронiчний генералiзований пародонтит II ступеня важкостi. Пiд час
проведення мiкробiологiчного дослiдження вмiсту пародонтальних кишень було виявлене значне обсiменiння трихомонадами. Який з перелiчених препаратiв найбiльш доцiльно
застосувати для iнстиляцiй у пародонтальнi кишенi у цiєї хворої?
A. Метрогiл-дента
B. Хлоргексидину бiглюконат
C. Хлорофiлiпт
D. Парагель
E. Ротокан
156. Хворий 35-ти рокiв скаржиться
на пiдвищену чутливiсть зубiв до холодного, кислого, твердого. Пiд час
огляду виявленi дiлянки оголення
дентину на горбах премолярiв i молярiв, рiжучих країв рiзцiв та iклiв. Пiсля обстеження був встановлений дiагноз: патологiчна стираннiсть, гiпере-

A. Сенсодин
B. Парадонтакс
C. Лiсна
D. Лакалут актив
E. Пародонтол

A. Пiгментна ксеродерма
B. Хвороба Боуена
C. Эритроплазiя Кейра
D. Бешиха
E. Старечий кератоз
159. Пацiєнтка 25-ти рокiв звернулася до стоматолога зi скаргами на появу плям у пришийковiй дiлянцi фронтальних зубiв верхньої щелепи. При
обстеженнi 12, 11, 21, 22 в пришийковiй дiлянцi свiтлi дiлянки демiнералiзацiї емалi, матовi при висушуваннi,
фарбуються 2% р-ном метиленового синього. При просвiчуваннi зуба
FOTI (фототрансiлюмiнацiя) - контури дефекту визначаються в пiдповерхневих шарах емалi. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
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A. Гострий початковий карiєс
B. Хронiчний початковий карiєс
C. Гострий поверхневий карiєс
D. Хронiчний поверхневий карiєс
E. Хронiчний середнiй карiєс
160. Хворий 45-ти рокiв 2 тижнi тому
внаслiдок падiння одержав травму переднього зуба. Об’єктивно: 21 змiнений у кольорi, перкусiя рiзко болiсна,
ЕОМ- 60 мкА. Встановлений дiагноз:
гострий серозний травматичний перiодонтит 21. Яка тактика лiкаря в даному випадку?
A. Ендодонтичне лiкування 21
B. Фiзiотерапевтичне лiкування 21
C. Видалення 21
D. Розтин у дiлянцi перехiдної складки
вздовж 21
E. Резекцiя верхiвки кореня 21
161. Пацiєнту 35-ти рокiв був поставлений дiагноз: загострення хронiчного фiброзного пульпiту 46. Пiсля знеболення стоматолог здiйснив
розкриття порожнини 46. Устя яких
кореневих каналiв повинен визначити лiкар на днi порожнини 46 зуба?
A. Дистальний i два медiальних: язиковий i щiчний
B. Пiднебiнний i два щiчних: медiальний i дистальний
C. Щiчний i пiднебiнний
D. Устя одного каналу
E. Медiальний i два дистальних: язиковий i щiчний
162. Пацiєнту 50-ти рокiв був поставлений дiагноз: загострення хронiчного перiодонтиту 16. Ранiше зуб був лiкований ендодонтично. На рентгенограмi: кореневi канали недопломбованi на 3-4 мм, перiодонтальнi щiлини
розширенi. Пiсля зняття пломби стоматолог знайшов в устях кореневого каналу гутаперчу. Який iнструмент
краще вибрати для розпломбування
кореневого каналу?
A. Н-файл
B. К-файл
C. Ример
D. Пульпекстрактор
E. Флексоример
163. Хворий звернувся зi скаргами на
незвичайний вигляд язика, що має волосисту поверхню i змiнений у кольо-
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рi. При оглядi на спинцi язика дiлянка
трикутної форми з подовженими ниткоподiбними сосочками. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Чорний (волохатий) язик
B. Складчастий язик
C. Десквамативний глосит
D. Ромбовидний глосит
E. 164. У хворого пiсля розкриття заглоткового абсцесу з’явилися занепокоєння, часте дихання, набряк слизової
оболонки глотки та шкiри обличчя.
Вiдмiчається осиплiсть голосу, незначний бiль пiд час ковтання. При непрямiй ларингоскопiї, що проведена
черговим ЛОР-лiкарем, виявленi гiперемiя та набряк слизової оболонки
в дiлянцi голосових зв’язок. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Набряк гортанi
B. Обтурацiйна асфiксiя
C. Аспiрацiйна асфiксiя
D. Напад бронхiальної астми
E. Гострий ларингiт
165. Вагiтна 39-40 тижнiв звернулася до хiрурга-стоматолога зi скаргами на гострий бiль у 45. Лiкар почав
огляд порожнини рота. Раптово у жiнки погiршився загальний стан, шкiрнi покриви блiдi, дихання часте, спазми внизу живота. Лiкар констатував
вiдходження навколоплiдних вод, початок фiзiологiчних пологiв. Лiкар у
даному випадку повинен зупинити манiпуляцiї у ротовiй порожнинi та:
A. Викликати бригаду невiдкладної
допомоги
B. Вкласти жiнку на кушетку
C. Увести спазмолiтики
D. Забезпечити доступ кисню, увести
серцевi глiкозиди
E. Забезпечити зручне положення,
яке полегшить стан жiнки
166. Постраждалий, який отримав поранення м’яких тканин щоки 24 години тому, звернувся за допомогою до
щелепно-лицевого вiддiлення. У ранi немає клiнiчних ознак запалення i
грануляцiй. Який вид швiв показано
накласти в цьому випадку?
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A. Первинно-вiдкладений глухий шов
B. Вторинний шов
C. Первинний шов
D. Раннiй вторинний шов
E. Пiзнiй вторинний шов
167. Пацiєнту 49-ти рокiв встановлено
попереднiй дiагноз: обмежений гiперкератоз червоної облямiвки нижньої
губи. Використання якого єдиного надiйного методу дiагностики дозволить
у даному випадку у найкоротшiй термiн встановити остаточний дiагноз i
планувати адекватне лiкування?
A. Бiопсiя
B. Рентгенодiагностика
C. Пункцiя
D. Мазок-вiдбиток
E. Зiскоб iз поверхнi утворення
168. Пiд час проведення комплексного лiкування хворого 36-ти рокiв з дiагнозом: хронiчний генералiзований
пародонтит II ступеня важкостi, було прийняте рiшення провести шинування фронтальної групи зубiв нижньої щелепи з використанням системи Ribbond. Який матерiал бажано
використати для фiксацiї полiмерної
стрiчки цiєї системи?
A. Текучий композит
B. Хiмiчний мiкрофiльний композит
C. Хiмiчний мiкрогiбридний композит
D. Хiмiчний мiкрофiльний композит
E. Склоiономiрний цемент
169. Пацiєнту 22-х рокiв планується
виготовлення мостоподiбного протезу з опорою на 44, 47. Об’єктивно:
45, 46 вiдсутнi. Має мiсце зубоальвеолярне подовження у дiлянцi 16, 15 на
1/3 висоти коронок. Який з перерахованих методiв виправлення оклюзiї
оптимальний?
A. Ортопедичний
B. Хiрургiчний
C. Апаратно-хiрургiчний
D. Вкорочення зубiв
E. Пiдвищення оклюзiйної висоти
170. Дитина 7-ми рокiв звернулася у
стоматологiчну полiклiнiку зi скаргами на бiль пiд час накушування на зуб
нижньої щелепи злiва. Об’єктивно: у
74 карiозна порожнина середньої глибини, виповнена пiгментованим дентином, зондування дна i стiнок по-
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рожнини безболiсне, термiчне подразнення безболiсне, пiд час перкусiї 74
- короткочасна больова реакцiя. На
Ro-грамi: коренi 74 резорбованi на 1/3
своєї довжини, розрiдження кiсткової
тканини у дiлянцi верхiвки коренiв i
бiфуркацiї. Який найбiльш вiрогiдний
дiагноз?
A. Загострення хронiчного перiодонтиту
B. Загострення хронiчного пульпiту
C. Хронiчний середнiй карiєс
D. Хронiчний фiброзний пульпiт
E. Хронiчний гангренозний пульпiт
171. У дiвчинки 5,5 рокiв скарги на
бiль у 75 пiд час вживання їжi. Об’єктивно: на медiально-апроксимальнiй
поверхнi 75 глибока карiозна порожнина, заповнена пiгментованим,
розм’якшеним дентином. Зондування дна чутливе. Пiд час некротомiї на
днi виявлена точка сполучення з порожниною зуба, яка кровить i болiсна
пiд час зондування. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?
A. Хронiчний фiброзний пульпiт
B. Хронiчний гангренозний пульпiт
C. Хронiчний фiброзний перiодонтит
D. Гострий глибокий карiєс
E. Гострий дифузний пульпiт
172. Дiвчинка 9-ти рокiв скаржиться
на постiйний бiль у 11, який мiсяць
тому був травмований з вiдколом коронки. Зуб не лiкувався. Об’єктивно:
коронка 11 вiдсутня на 1/4 висоти, сiруватого кольору, порожнина зуба закрита. Перкусiя рiзко болiсна. Слизова оболонка альвеолярного вiдростка
перехiдної складки у дiлянцi 11 гiперемована, набрякла, рiзко болiсна пiд
час пальпацiї. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Гострий травматичний перiодонтит
B. Гострий гнiйний дифузний пульпiт
C. Гострий гнiйний перiодонтит
D. Загострення хронiчного перiодонтиту
E. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
173. Хворий 60-ти рокiв звернувся
для корекцiї базису повного знiмного протезу на верхню щелепу, виготовленого 3 днi тому. Об’єктивно: по
перехiднiй складцi розташована щiли-
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ноподiбна виразка сiрувато-рожевого
кольору, вкрита гнiйним жовтим ексудатом. При бактерiологiчному дослiдженi виявлено паличку Коха. Визначте ураження слизової:
A. Туберкульозна виразка
B. Декубiтальна виразка
C. Сифiлiтична виразка
D. Ракова виразка
E. Протезний стоматит
174. Хворий 35-ти рокiв звернувся
iз скаргами на обмежене вiдкривання рота, бiль у суглобi злiва зранку.
Бiль виникла рiк тому, обмеження
вiдкривання рота розвинулося поступово. Об’єктивно: рот вiдкривається
на 7 мм. Пальпацiя суглоба безболiсна. Прикус ортогнатичний. Часткова
вiдсутнiсть зубiв на верхнiй щелепi II
клас за Кенедi. На рентгенограмi: суглобова щiлина звужена, нечiтко виражена, "завуальована". Рухи у суглобi вiдсутнi. Який найбiльш вiрогiдний
дiагноз?
A. Фiброзний анкiлоз СНЩС
B. Кiстковий анкiлоз СНЩС
C. Запальна контрактура жувальних
м’язiв
D. Гостра травма СНЩС
E. Деформуючий артроз СНЩС
175. У пацiєнта, що звернувся до
лiкаря-стоматолога, вiдзначаються
рiзка блiдiсть, субфебрильна температура, висипка на слизовiй оболонцi
порожнини рота. Вiдомо, що пацiєнт
приймає азiдотимiдид. Яке захворювання можна запiдозрити у пацiєнта?
A. СНIД
B. Вiрусний гепатит
C. Вiтряна вiспа
D. Грип
E. Оперiзуючий лишай
176. У чоловiка 30-ти рокiв має мiсце
веретеноподiбне потовщення тiла нижньої щелепи i онiмiння нижньої губи
праворуч. Пухлина з’явилася близько 2,5 мiсяцiв тому. Останнi 2 тижнi
значно збiльшилася в об’ємi. Близько
року тому був забiй правої половини нижньої щелепи. На рентгенограмi нижньої щелепи з правого боку, у
дiлянцi 35, 36, 37, визначається деструкцiя кiсткової тканини 2х3 см, без чiтких меж типу "цукру, що тане". 35,
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36, 37 iнтактнi, рухливiсть III ступеня.
Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Злоякiсна пухлина нижньої щелепи
B. Остеобластокластома нижньої
щелепи
C. Радикулярна кiста нижньої щелепи
D. Адамантинома нижньої щелепи
E. Хронiчний дифузний одонтогенний
остеомiєлiт
177. Хворий 23-х рокiв звернувся зi
скаргами на короткочасний бiль вiд
холодових подразникiв та пiд час потрапляння в зуб їжi. Бiль непокоїть
впродовж кiлькох мiсяцiв. Було встановлено дiагноз: гострий глибокий
карiєс 12. Який матерiал доцiльно використати для прокладки у даному
клiнiчному випадку?
A. Кальцiдонт
B. Срiбловмiсний фосфат-цемент
C. Паста з трипсином
D. Силiдонт
E. Фосфат-цемент
178. Жiнка 28-ми рокiв звернулася зi
скаргами на сильний бiль у дiлянцi 34.
Бiль виник самодовiльно, нападоподiбно, почався 1,5 години тому. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 34 глибока карiозна порожнина. Порожнина не розкрита, на холод - рiзкий бiль.
Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Гострий гнiйний пульпiт
B. Гострий глибокий карiєс
C. Гiперемiя пульпи
D. Гострий обмежений пульпiт
E. Гострий дифузний пульпiт
179. На медоглядi у пацiєнта 53-х рокiв на вестибулярнiй поверхнi 45, 44,
43, 33, 34, 35, 23, 24, 13, 14 виявленi дефекти твердих тканин. Стiнки
щiльнi, блискучi, гладенькi, безболiснi пiд час зондування i термiчного
подразнення. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Клиноподiбнi дефекти
B. Пришийковий карiєс
C. Пришийковий некроз емалi
D. Ерозiя твердих тканин зуба
E. Гiпоплазiя емалi
180. Дитина 6-ти рокiв з дiагнозом: гострий перiодонтит 65 плаче, вiдмовляється вiд видалення 65. Оберiть мiсцеву анестезiю:
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A. Аплiкацiйна + пiдслизова + пiдокiстна
B. Пiдокiстна на рiвнi 65 зуба
C. Аплiкацiйна
D. Провiдникова
E. Пiдслизова на рiвнi 65 зубiв
181. Батьки дитини 12-ти рокiв скаржаться на косметичний дефект. З
анамнезу: перенiс рахiт. Об’єктивно:
на вестибулярних поверхнях рiзцiв
нижньої щелепи бiлi плями, шар емалi гладенький, блискучий, не забарвлюється метиленовим синiм. Який
найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Гiпоплазiя емалi
B. Флюороз
C. Карiєс у стадiї плями
D. Поверхневий карiєс
E. 182. Дитина 6-ти рокiв скаржиться на
пошкодження зуба та бiль, який виникає вiд термiчних та хiмiчних подразникiв. З анамнезу: травма зуба. Об’єктивно: перелом коронки 11, пульпа
оголена. Зондування та перкусiя - рiзко болiснi. На рентгенограмi: несформована верхiвка кореня 11. Вкажiть
метод лiкування:
A. Вiтальна ампутацiя
B. Бiологiчний метод
C. Девiтальна екстирпацiя
D. Дiатермокоагуляцiя пульпи
E. Девiтальна ампутацiя
183. Хвора 24-х рокiв скаржиться на
самочинний бiль у зубi, який посилюється вiд термiчних подразникiв.
Об’єктивно: зуби iнтактнi. Яке дослiдження необхiдно провести в першу
чергу для встановлення дiагнозу?
A. Ортопантомограма
B. Перкусiя
C. Пальпацiя
D. Вiтальне забарвлення
E. 184. Хвора 63-х рокiв скаржиться на
трiщини у кутах рота та їх болiснiсть.
Об’єктивно: патологiчне зниження
прикусу. У кутах рота лусочки, скоринки, нальот, який легко знiмається.
Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
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A. Мiкотична заїда
B. Авiтамiноз B6
C. Стрептококова заїда
D. Сифiлiтична заїда
E. Стафiлококова заїда
185. Мати дiвчинки 2,5 рокiв скаржиться на гугнявiсть мови у дитини та
на те, що рiдина з порожнини рота
потрапляє в носовi ходи. При оглядi
дефекту пiднебiння не вiдмiчається.
Пальпаторно вiдзначається кiстковий дефект твердого пiднебiння. Який
найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Приховане незрощення пiднебiння
B. Паралiч м’якого пiднебiння
C. Перенесена травма пiднебiння
D. Часткове незрощення пiднебiння
E. 186. У хворої 12-ти рокiв помiрна асиметрiя обличчя за рахунок веретеноподiбного стовщення тiла нижньої
щелепи. Шкiра звичайного кольору,
лiмфовузли не збiльшенi. На рентгенограмi вiдмiчається округлої форми
гомогенне розрiдження кiстки. Патологiчне вогнище обрамляє витончена кiстка, в центрi петрифiкати. Який
найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Фiброма щелепи
B. Хронiчний остеомiєлiт щелепи
C. Остеоїд-остеома
D. Кiста щелепи
E. 187. Хворий звернувся зi скаргами на
кровотечу з ясен при чищеннi зубiв.
Об’єктивно: ясеневi сосочки набряклi, вiдмiчається кровотеча з ясен,
пародонтальнi кишенi з гнiйними видiленнями. Рухомiсть зубiв II ступеня. На Rо-грамi: остеопороз, резорбцiя мiжзубних перетинок у межах середньої третини коренiв зубiв. Який
найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Генералiзований пародонтит II
ступеня, загострений перебiг
B. Генералiзований пародонтит II
ступеня, хронiчний перебiг
C. Генералiзований пародонтит I ступеня, хронiчний перебiг
D. Генералiзований пародонтит початкового ступеня, хронiчний перебiг
E. 188. Хворий 48-ми рокiв скаржиться
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на рухомiсть зубiв. Об’єктивно: зубнi
вiдкладення, оголення коренiв зубiв
верхньої та нижньої щелеп на 5-8 мм.
На Rо-грамi: атрофiя альвеолярних
кiсток на 2/3 висоти мiжальвеолярних
перегородок. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Пародонтоз III ступеня
B. Пародонтоз II ступеня
C. Генералiзований пародонтит II
ступеню, хронiчний перебiг
D. Генералiзований пародонтит III
ступеню, хронiчний перебiг
E. Пародонтоз I ступеня
189. Хвора 35-ти рокiв госпiталiзована пiсля ДТП. Об’єктивно: вiдмiчається рухомiсть верхньої щелепи разом
з кiстками носа, вiдкритий прикус,
припухлiсть м’яких тканин середньої
зони обличчя, крововилив у склеру
ока, симптом "сходинки"по нижньоорбiтальному краю з двох бокiв та
вилично-щелепному шву, носова кровотеча. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Перелом верхньої щелепи за ЛеФор II
B. Перелом верхньої щелепи за ЛеФор I
C. Перелом виличних кiсток
D. Перелом кiсток носа
E. Перелом верхньої щелепи за ЛеФор III
190. Хвора 68-ми рокiв скаржиться на
неможливiсть вiдкрити рот, загальну
слабкiсть, пiдвищення температури
тiла до 38, 0oC . Об’єктивно: контрактура II ступеня, iнфiльтрацiя м’яких
тканин у дiлянцi 28 i за горбом верхньої щелепи, гiперемiя слизової оболонки та сильний бiль пiд час пальпацiї; 28 зруйнований, перкусiя болiсна,
рухливiсть II ступеня. Який найбiльш
вiрогiдний дiагноз?
A. Флегмона крило-пiднебiнної ямки
B.
Гострий
артрит
скроневонижньощелепного суглоба
C. Флегмона скроневої дiлянки
D. Флегмона виличної дiлянки
E. Флегмона пiдскроневої ямки
191. Дитину 7-ми рокiв доставлено до
опiкового вiддiлення в станi середнього ступеня важкостi з опiковим пошкодженням щiчної дiлянки - наяв-
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нiсть пухирiв, наповнених прозорим
вмiстом. Опiк шкiри якого ступеня
має мiсце у цього хворого?
A. II
B. I
C. III А
D. IV
E. III Б
192. Хвора 65-ти рокiв скаржиться
на збiльшення лiмфатичних вузлiв
на шиї, свербiж шкiри, пiтливiсть,
загальну слабкiсть, швидку втомлюванiсть, пiдвищення температури.
Об’єктивно: лiмфатичнi вузли пальпуються у виглядi ланцюжка рiзної
консистенцiї та розмiрiв. У кровi еозинофiлiя, у пунктатi - клiтини
Березовського-Штенберга. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Лiмфогранулематоз (хвороба Ходжкiна)
B. Актиномiкотичний лiмфаденiт
C. Сифiлiтичний лiмфаденiт
D. Туберкульозний лiмфаденiт
E. Лiмфолейкоз
193. Хвора 35-ти рокiв вiдмiчає наявнiсть безболiсної деформацiї тiла нижньої щелепи праворуч. На рентгенограмi - наявнiсть гомогенного осередку пiдвищеної щiльностi кiсткової
тканини округлої форми, в d=1,5-2,0
см. По периферiї осередку - вузька
смужка просвiтлення шириною до 1,2
мм, на межi з новоутворенням кiстка
склерозована. Який дiагноз найбiльш
вiрогiдний у хворої?
A. Тверда одонтома
B. Одонтогенна фiброма
C. Амелобластома
D. Радикулярна кiста
E. Остеобластома
194. Жiнка 38-ми рокiв звернулася до
клiнiки iз скаргами на погiршення загального стану та ускладнене прорiзування 28, пiдвищення температури
до 38, 0o C , появу припухлостi в правiй привушнiй дiлянцi, порушення сну,
зниження апетиту. Об’єктивно: шкiра
над припухлiстю гiперемована, напружена. Вiдмiчається гострий бiль пiд
час пальпацiї попереду козелка вуха. Слиновiддiлення не порушене. Iз
завушної протоки видiляється прозора слина. Яке захворювання найбiльш
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iмовiрно?
A. Несправжнiй паротит Герценберга
B. Гострий паротит
C. Сiалолiтiаз
D. Актиномiкоз привушної залози
E. Лiмфогенний паротит
195. Хворому 37-ми рокiв пiсля препарування зубiв пiд металокерамiчнi
коронки потрiбно отримати вiдбитки.
Який вiдбитковий матерiал треба використати?
A. Сiеласт
B. Гiпс
C. Репiн
D. Дентол
E. Стомальгiн
196. Хвора 20-ти рокiв скаржиться на
гострий, нападоподiбний бiль на верхнiй щелепi злiва, який посилюється
вiд холодного та iррадiює у вухо. Бiль
триває 4 днi. Протягом року подiбний
бiль вже виникав, до лiкаря не зверталась. Об’єктивно: в 26 глибока карiозна порожнина, що з’єднується з
порожниною зуба, зондування рiзко
болiсне у цiй точцi, перкусiя чутлива.
Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Загострення хронiчного пульпiту
B. Гострий обмежений пульпiт
C. Гострий перiодонтит
D. Загострення хронiчного перiодонтиту
E. Гострий дифузний пульпiт
197. До ортодонта звернулася мати з
дитиною 12-ти рокiв з приводу вiдсутностi 22. Об’єктивно: деформацiй
зубощелепної системи не виявлено,
прикус ортогнатичний, вiдсутнiй 22,
мiсце якому в зубнiй дузi є. На панорамнiй рентгенографiї виявлено, що
немає зачатка 22. Дiагноз: первинна
адентiя 22. Яка конструкцiя рекомендована в даному випадку?
A. Знiмний частковий протез
B. Мостоподiбний протез iз однобiчною фiксацiєю
C. Розпiрка
D. Розсувний мостоподiбний протез
E. Мостоподiбний протез iз двобiчною
фiксацiєю
198. Хвора 19-ти рокiв скаржиться на
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утруднене ковтання, обмежене вiдкривання рота, пiдвищення температури тiла. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку м’яких
тканин пiдщелепної та позадущелепної дiлянок злiва. Шкiра в цих дiлянках не змiнена, береться в складку. Регiонарнi лiмфовузли збiльшенi, болiснi, рухливi. Слизова в ретромолярнiй
дiлянцi набрякла, гiперемована, болiсна пiд час пальпацiї. Тканини каптура над 38 зубом набряклi, гiперемованi. З-пiд каптура видiляється гнiй.
Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Гострий гнiйний перикоронарит
B. Гострий перикоронарит, виразкова
форма
C. Гострий гнiйний перiостит
D. Хронiчний рецидивуючий перикоронарит
E. Виразковий стоматит
199. Жiнка 45-ти рокiв звернулася
до стоматолога зi скаргою на потрапляння їжi мiж зубiв на нижнiй щелепi. В 46 на жувально-медiальнiй поверхнi карiозна порожнина середнього розмiру, на днi та стiнках щiльний пiгментований дентин. Зондування дна i стiнок порожнини безболiсне. Реакцiя зубiв на температурнi подразники дещо болiсна. Дiагностичне
препарування болiсне. Який найбiльш
вiрогiдний дiагноз?
A. Хронiчний середнiй карiєс
B. Хронiчний фiброзний перiодонтит
C. Хронiчний глибокий карiєс
D. Гострий глибокий карiєс
E. Клиноподiбний дефект
200. Хвора 20-ти рокiв звернулася зi
скаргами на бiль у 23 при вживаннi кислої або солодкої їжi. Бiль стихає пiсля усунення подразникiв. Скарги з’явилися 2 тижнi тому. Об’єктивно: на
вестибулярнiй поверхнi 23 бiла пляма
2-3 мм, дно шорсткувате, фарбування метиленовим синiм не зникає пiсля
змиття його водою. Який остаточний
дiагноз?
A. Початковий карiєс
B. Поверхневий карiєс
C. Флюороз
D. Ерозiя емалi
E. Гiпоплазiя емалi

