Крок 3 Стоматологiя (україномовний варiант) весна 2011 рiк

1. Хворiй 45-ти рокiв на пiдставi скарг та даних об’єктивного обстеження був поставлений дiагноз:
хронiчний гiперпластичний кандидоз.
Який спецiальний метод обстеження
дозволить пiдтвердити дiагноз?
A. Мiкроскопiчний
B. Гiстологiчний
C. Серологiчний
D. Бiохiмiчний
E. Цитологiчний
2. Пацiєнт звернувся iз скаргою на
сильний самочинний, безперервно
пульсуючий бiль злiва, що посилюється, з iррадiацiєю в скроню, вухо,
нижню щелепу. Об’єктивно: у 36 зубi
глибока карiозна порожнина, зондування болiсне в певних дiлянках дна
порожнини. Вiд холодного бiль зменшується. Перкусiя болiсна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гострий гнiйний пульпiт
B. Гострий дифузний пульпiт
C. Гострий обмежений пульпiт
D. Загострення хронiчного пульпiту
E. Невралгiя трiйчастого нерва
3. У пацiєнта карiозна порожнина 37
зуба II класу за Блеком. Якi пломбувальнi матерiали рацiонально використати для пломбування такого карiозного дефекту?
A. Конденсуючi композити
B. Макрофiли
C. Мiкрофiли
D. Гiбриднi композити
E. Склоiономiрнi цементи
4. Який з пломбувальних матерiалiв
рацiонально використати для часткового або повного замiщення дентину при виконаннi закритого варiанту
"сендвiчтехнiки?
A. Склоiономiрний цемент
B. Амальгама
C. Цинк-полiкарбоксилатний цемент
D. Силiкатний цемент
E. Композити
5. Хворий 53-х рокiв скаржиться на
пiдвищену чутливiсть зубiв до хiмiчних подразникiв. Об’єктивно: ясна
блiдо-рожевого кольору, коренi оголенi на 1/3 довжини. Незначна кiлькiсть зубних вiдкладень. В 15, 14, 24
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- клиноподiбнi дефекти. Зондування
оголених шийок та дефектiв болiсне.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Пародонтоз I ступеня
B. Генералiзований пародонтит
C. Локалiзований пародонтит
D. Атрофiчний гiнгiвiт
E. Фiброматоз ясен
6. Батьки 4-х мiсячної дитини звернулися з приводу незвичного вигляду
язика дитини. Об’єктивно: на поверхнi язика по середнiй лiнiї розмiщенi
подовжня складка та поперечнi симетричнi борозни (у виглядi прожилок
листа). Колiр язика без змiн. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Складчастий (скротальний) язик
B. Кандидозний глосит
C. Ромбовидний глосит
D. Десквамативний глосит
E. Хронiчна гiперплазiя ниткоподiбних сосочкiв
7. Хворий 24-х рокiв звернувся до стоматолога з приводу планової санацiї
порожнини рота. При оглядi виявлений зруйнований 48. Через 5 хвилин
пiсля проведення мандибулярної анестезiї перед видаленням зуба у хворого стався парез лицьового нерву.
Якою була помилка, що призвела до
даного ускладнення?
A. Бiльш глибоке просування iн’єкцiйної голки
B. Неправильне витягання голки
C. Облом кiнчика голки в м’яких
тканинах
D. Не виведена попереду iн’єкцiйної
голки анестезуюча речовина
E. Неправильне визначення кiсткових
орiєнтирiв
8. До хiрурга-стоматолога звернувся
хворий 45-ти рокiв з приводу загострення хронiчного перiодонтиту 22
зуба. Пiсля пiдготовки хворого i виконаної анестезiї необхiдно видалити зуб. Якими щипцями слiд провести
видалення у даному випадку?
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A. Прямi щипцi
B. Штикоподiбнi щипцi
C. S-подiбнi щипцi без шпичок на
щiчках
D. Щипцi, якi зiгненi по ребру
E. S-подiбнi щипцi з шпичкою на однiй
iз щiчок
9. На прийом до стоматолога звернувся хворий 25-ти рокiв з приводу загострення хронiчного перiодонтиту 36
зуба. Пiсля видалення зуба кровотеча
не зупиняється. В анамнезi - гемофiлiя А. Яка тактика лiкаря?
A. Тампонада комiрки колагеном з
тромбiном, призначення крiопреципiтату
B. Ушиття комiрки, призначення
етамзилату
C. Резекцiя стiнок комiрки з глухим
ушиттям рани, переливання тромбоцитарної маси
D. Тампонада комiрки йодоформною
марлею, призначення вiкасолу
E. Тампонада комiрки оксицелюлозою, призначення фiбриногену
10. Пацiєнт 19-ти рокiв скаржиться на
пiдвищену чутливiсть зубiв до солодкого та кислого. При оглядi в пришийковiй дiлянцi 14, 13, 12, 23, 24
крейдоподiбнi матовi плями з нечiткими краями. Який додатковий метод обстеження необхiдно провести
для уточнення дiагнозу?
A. Вiтальне фарбування
B. Електроодонтометрiя
C. Термометрiя
D. Зондування
E. Рентгенографiя
11. 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?
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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
12. Хвора 22-х рокiв скаржиться
на вiдсутнiсть 15 зуба, естетичний
дефект. Об’єктивно: 14, 16 зуби iнтактнi, коронки високi, добре виражений екватор, прикус ортогнатичний,
на Ro-грамi патологiчних змiн немає.
Яка оптимальна ортопедична конструкцiя у даному випадку?
A. Адгезивний мостоподiбний протез
B. Металокерамiчний мостоподiбний
протез
C. Металопластмасовий мостоподiбний протез
D. Пластмасовий мостоподiбний протез
E. Консольний протез
13. Хвора 58-ми рокiв скаржиться
на естетичний дефект прикусу, порушення слуху, головний бiль. Два
тижнi тому були виготовленi повнi
знiмнi протези. Об’єктивно: у станi
спокою щiлина мiж зубними рядами
складає 6 мм, нижня третина обличчя
вкорочена, носогубнi складки рiзко
вираженi, ротовi кути опущенi, вiдмiчається мацерацiя шкiри. Яка помилка була допущена пiд час виготовлення повних знiмних протезiв?
A. Занижена мiжальвеолярна висота
B. Невiрна фiксацiя центральної
оклюзiї
C. Визначена передня оклюзiя
D. Невiрно проведена постановка
штучних зубiв
E. Завищена мiжальвеолярна висота
14. Жiнка 42-х рокiв звернулася до
стоматолога зi скаргами на рухливiсть зубiв, бiль пiд час прийому твердої їжi. Об’єктивно: ясна гiперемованi, набряклi, стоншенi, пародонтальнi кишенi 4-5 мм, рухливiсть зубiв III ступеня. Яке протипоказання для
проведення кюретажу пародонтальних кишень у даної пацiєнтки?
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A. Стоншена ясна
B. Глибина пародонтальних кишень
C. Вiк хворої
D. Рухливiсть зубiв
E. Симптоматичний гiнгiвiт
15. Хворий 20-ти рокiв скаржиться
на пiдвищення температури тiла до
38, 0o C , 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 дiлянки некрозу сiрувато-бiлого кольору. Над 48 каптур слизової покритий некротичною плiвкою. Якi засоби мiсцевої терапiї слiд призначити
для очищення вогнищ некрозу?
A. Протеолiтичнi ферменти
B. Антибiотики
C. Кератопластики
D. Антисептики
E. Протизапальнi засоби
16. Жiнка 25-ти рокiв звернулася до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на
бiль у 45 зубi, що виникає пiд час їжi.
Об’єктивно: на дистально-жувальнiй
поверхнi 45 зуба - карiозна порожнина, виповнена свiтлим розм’якшеним
дентином. Зондування слабко болiсне по всьому дну, перкусiя безболiсна. При термометрiї - бiль, що швидко минає. Який iз запропонованих засобiв слiд залишити на днi карiозної
порожнини у даному випадку?
A. Кальцiйвмiсна паста
B. Миш’яковиста паста
C. Паста, що мiстить кортикостероїд
D. Цинк-фосфатний цемент
E. Склоiономiрний цемент
17. Чоловiк 26-ти рокiв скаржиться на
постiйний бiль в 12 зубi, що посилюється при накушуваннi. Три днi тому в 12 була накладена миш’яковиста
паста. Своєчасно на прийом пацiєнт
не з’явився. Об’єктивно: на медiальнiй поверхнi 12 герметична пов’язка,
перкусiя рiзко болiсна. Стоматологом був поставлений дiагноз: гострий
миш’яковистий перiодонтит. Яка тактика лiкування?
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A. Призначити внутрiшньоканальний
електрофорез з антидотом
B. Антидот миш’яку залишити пiд
герметичною пов’язкою в карiознiй
порожнинi
C. Призначити аплiкацiї антидота по
перехiднiй складцi
D. Антидот миш’яку залишити в
кореневому каналi пiд герметичною
пов’язкою
E. Призначити електрофорез з антидотом по перехiднiй складцi
18. Через мiсяць пiсля проведення бiологiчного методу лiкування гострого часткового пульпiту в 22, пацiєнт
звернувся зi скаргами на ниючий бiль
вiд температурних подразникiв. ЕОД
- 80 мкА. Який метод лiкування доцiльно використати?
A. Вiтальна екстирпацiя
B. Вiтальна ампутацiя
C. Девiтальна ампутацiя
D. Фiзiотерапевтичний метод
E. Бiологiчний метод
19. Пацiєнтка 32-х рокiв скаржиться
на появу безформенної припухлостi
губ, яка час вiд часу рецидивує. Причину цього вказати не може. Об’єктивно: губи виверненi в формi хоботка, нерiвномiрно ущiльненi. Патогiстологiчна картина вiдповiдає неспецифiчному запаленню з розростанням сполучної тканини i наявнiстю в
нiй обмежених гранульом, що складаються з лiмфоїдних та епiтелiоїдних
клiтин. Який остаточний дiагноз?
A. Синдром Мелькерсона-Розенталя
B. Гландулярний хейлiт
C. Лiмфадематозний макрохейлiт
D. Набряк Квiнке
E. Хейлiт Мiшера
20. Пацiєнт 20-ти рокiв висловлює
скарги на появу плями на зубi верхньої щелепи, яку помiтив 5 мiсяцiв
тому. Пляма збiльшується з часом.
Об’єктивно: на вестибулярнiй поверхнi 11 в пришийковiй дiлянцi матова пляма. Перкусiя безболiсна.
ЕОД- 6 мкА. Проба вiтального фарбування позитивна. Яка тактика лiкування в даному випадку?
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A. Ремiнералiзуюча терапiя
B. Вiдновлення пломбою
C. Шлiфування плями
D. Покриття зуба коронкою
E. Динамiчне спостереження
21. 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
22. Пацiєнт 49-ти рокiв звернувся до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на печiння в порожнинi рота, що з’явилося
2 доби тому, неприємний присмак у
ротi. З анамнезу з’ясовано, що пацiєнта 2 днi тому запротезували. При
користуваннi старими протезами подiбних вiдчуттiв не було. Об’єктивно:
гiперемiя слизової оболонки, пiдвищена салiвацiя. Яка причина скарг у
даного пацiєнта?
A. Наявнiсть залишкового мономера
в базисi протеза
B. Порушення правил користування
протезами
C. Алергiчна реакцiя на компоненти
базисної пластмаси
D. Низька якiсть базисної пластмаси
E. Порушення гiгiєни порожнини рота
23. Пiд час перевiрки конструкцiї повних знiмних протезiв виявили, що
контактують тiльки бiчнi штучнi зуби, мiж фронтальними зубами - щiлина. У бiчних дiлянках однiєї сторони
вiдзначається горбиково-горбиковий
мiжзубний контакт, з iншого боку горизонтальна щiлина; центральна
лiнiя змiщена. Яка помилка була допущена в даному випадку?
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A. Визначена бiчна оклюзiя
B. Визначена передня оклюзiя
C. Збiльшена мiжальвеолярна висота
D. Нерiвномiрно розм’якшенi прикуснi валики
E. Деформованi восковi шаблони
24. Пацiєнт 20-ти рокiв звернувся з
метою протезування. Об’єктивно: коронки 11, 21 зруйнованi на 1/3. Перкусiя безболiсна. В анамнезi - алергiя на
пластмасу. Який вид конструкцiї найбiльш доцiльний у цьому випадку?
A. Порцеляновi коронки
B. Комбiнованi коронки по Бородюку
C. Штампованi коронки зi сплаву
золота
D. Комбiнованi коронки по Бєлкiну
E. Штампованi коронки iз срiблянопаладiєвого сплаву
25. Хворий 48-ми рокiв скаржиться
на самочиннi напади болю, що пiдсилюються вiд термiчних подразникiв, важкiсть у 46, неприємнi вiдчуття
при вживаннi їжi. Часом бiль виникає
при змiнi положення, iррадiює. Об’єктивно: 46 iнтактний, iз стертою жувальною поверхнею. Рентгенограма
46: пульпова камера щiлиноподiбна з
причини розташування в нiй рентгенконтрастного утворення. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Загострення хронiчного конкрементозного пульпiту
B. Гострий дифузний пульпiт
C. Загострення хронiчного пульпiту
D. Гострий перiодонтит
E. Гострий гнiйний пульпiт
26. Хворий 45-ти рокiв звернувся на
прийом до стоматолога для видалення 46 зуба. Пiсля проведення торусальної анестезiї 2% розчином лiдокаїну пацiєнт почав вiдмiчати загруднинний стискаючий бiль, який iррадiює в лiву лопатку. Об’єктивно: порушення серцевого ритму. Пiсля прийому нiтроглiцерину бiль не купiрується. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Iнфаркт мiокарда
B. Стенокардiя
C. Серцево-судинний колапс
D. Анафiлактичний шок
E. Тромбоемболiя легеневої артерiї
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27. У пацiєнта на верхнiх фронтальних зубах наявнi симетричнi бiлi плями, що виникли з моменту їх прорiзування. Плями не забарвлюються розчином метиленового синього. Який
дiагноз у хворого?
A. Гiпоплазiя емалi
B. Гострий поверхневий карiєс
C. Гострий початковий карiєс
D. Гострий середнiй карiєс
E. Флюороз
28. До лiкаря-стоматолога звернулись батьки 3-мiсячної дитини зi скаргами на її неспокiйну поведiнку, плаксивiсть, вiдмову вiд їжi. З анамнезу: дитина народилась недоношеною,
знаходиться на штучному вигодовуваннi. Об’єктивно: на межi твердого
i м’якого пiднебiння - виразка округлої форми з чiткими краями. Слизова навколо виразки - гiперемована,
набрякла. Поверхня виразки вкрита жовто-сiрим нальотом. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Афти Беднара
B. Декубiтальна виразка
C. Туберкульозна виразка
D. Сифiлiтична виразка
E. Рецидивуюча афта
29. У хворого 70-ти рокiв пiд час огляду в дiлянцi 25, 26 зубiв встановлено збiльшення альвеолярного вiдростка, що має округлу форму, у центрi
- виразка, що вкрита некротичною
тканиною, 25 i 26 зуби рухомi. Пiднижньощелепнi лiмфовузли збiльшенi.
Яке обстеження необхiдно хворому?
A. Рентгенограма альвеолярного
вiдростка i гайморової порожнини,
гiстологiчне дослiдження
B. Рентгенологiчне дослiдження альвеолярного вiдростка i гайморової
порожнини
C. Гiстологiчне дослiдження тканин
виразки, рентгенологiчне дослiдження гайморової порожнини
D. Рентгенологiчне дослiдження альвеолярного вiдростка, цитологiчне
дослiдження
E. Диспансерне спостереження, цитологiчне дослiдження виразки
30. Дiвчина 17-ти рокiв звернулася в
клiнiку зi скаргами на бiль та появу
кровi з порожнин зуба на нижнiй ще-
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лепi злiва пiд час прийому їжi. Об’єктивно: в 36 глибока карiозна порожнина, виповнена м’ясистим утворенням червоно-сiрого кольору, яке не
можна видалити. Термодiагностика
чутлива. Який iнструментальний метод допоможе лiкарю визначити походження утворення?
A. Зондування
B. Перкусiя
C. Трансiлюмiнацiя
D. Термодiагностика
E. Електроодонтодiагностика
31. До клiнiки звернувся хлопчик
10-ти рокiв зi скаргами на косметичний дефект. Об’єктивно: довжина
нижньої третини обличчя незначною
мiрою вкорочена, супраментальна
складка глибока, положення пiдборiддя не змiнене. При оглядi порожнини рота: верхнi фронтальнi зуби перекривають нижнi на всю величину коронки. Рiжучi краї нижнiх
фронтальних зубiв торкаються слизової оболонки ясен верхньої щелепи, вiдношення 6|6 нейтральне. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Глибокий нейтральний прикус
B. Глибокий дистальний прикус
C. Глибоке перекриття
D. Прогнатичний дистальний прикус
E. Прогнатичний нейтральний прикус
32. Хлопчик 8-ми рокiв звернувся в
клiнiку зi скаргами на неправильне спiввiдношення переднiх зубiв.
Об’єктивно: нижня губа i пiдборiддя вистоять вперед, рiжучi краї нижнiх рiзцiв перекривають верхнi рiзцi, мезiально-щiчнi горбики перших
молярiв верхньої щелепи змикаються
з дистально-щiчними горбиками перших молярiв нижньої щелепи. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Аномалiйний прикус, III клас за
Енглем
B. Аномалiйний прикус, II клас за
Енглем
C. Аномалiйний прикус, II клас 1
пiдклас за Енглем
D. Аномалiйний прикус, II клас 2
пiдклас за Енглем
E. Аномалiйний прикус, I клас за
Енглем
33. У хворої 68-ми рокiв на етапi виго-
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товлення повних пластинкових протезiв була проведена лабiометрiя за
Калiнiною. Данi вимiрювання склали
10 мм. У вiдповiдностi з цим висота
прикусного валика у передньому вiддiлi має скласти:
A. 2 мм нижче краю верхньої губи
B. 4 мм нижче краю верхньої губи
C. На рiвнi краю верхньої губи
D. 2 мм вище краю верхньої губи
E. 4 мм вище краю верхньої губи
34. Хвора 30-ти рокiв скаржиться на
наявнiсть порожнини у зубi на нижнiй
щелепi злiва, бiль вiд солодкого, кислого i пiд час прийому твердої їжi.
Об’єктивно: в 37 зубi глибока карiозна порожнина, виповнена свiтлим
розм’якшеним дентином. Зондування
болiсне по дну карiозної порожнини,
реакцiя на холод болiсна, швидкоминуча. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гострий глибокий карiєс
B. Гострий вогнищевий пульпiт
C. Хронiчний фiброзний пульпiт
D. Гострий середнiй карiєс
E. Хронiчний глибокий карiєс
35. Хвора 57-ми рокiв з’явилася зi
скаргами на вiдчуття печiння, стягнутостi у ротi. Пiд час огляду на слизовiй щiк по лiнiї змикання зубiв виявленi бiлуватi папули, якi мiсцями зливаються одна з одною, утворюючи
мереживний малюнок, злегка здiймаються над рiвнем слизової оболонки,
не знiмаються пiд час поскоблювання
шпателем. Встановiть попереднiй дiагноз:
A. Типова форма червоного плескатого лишаю
B. Хронiчний гiперпластичний кандидоз
C. Гострий псевдомембранозний кандидоз
D. Проста форма лейкоплакiї
E. Залози Фордайса
36. На прийомi у стоматолога хворий
20-ти рокiв без обтяженого загальносоматичного статусу, знаходиться
у напруженому психоемоцiйному станi. Раптово почалося значне уповiльнення пульсу i дихання, виникла рiзка блiдiсть шкiрних покривiв, виступив холодний пiт, пiсля чого вiн зне-
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притомнiв. Пiсля вдихання парiв 10%
розчину амiаку нормальний стан пацiєнта вiдновився. Який невiдкладний
стан мав мiсце у даному випадку?
A. Рефлекторна непритомнiсть
B. Мозкова непритомнiсть
C. Серцева непритомнiсть
D. Колапс
E. Анафiлактичний шок
37. Якою повинна бути кiлькiсть лiкарських посад хiрургiчного профiлю, при якому необхiдна одна посада
санiтарки?
A. Одна посада молодшого медичного
персоналу на одну посаду лiкаря
B. Одна посада молодшого медичного
персоналу на три посади лiкаря
C. Одна посада молодшого медичного
персоналу на двi посади лiкаря
D. Одна посада молодшого медичного
персоналу незалежно вiд кiлькостi
лiкарiв в кабiнетi
E. Одна посада молодшого медичного
персоналу на п’ять посад лiкаря
38. Хворому 30-ти рокiв встановлений дiагноз: хронiчний середнiй карiєс 14 зуба. Назвiть найбiльш розповсюджений у даному випадку метод
лiкування:
A. Хiрургiчний метод лiкування 14
зуба (препарування карiозної порожнини),
iзолююча
прокладка,
постiйна пломба
B. Консервативна терапiя 14 зуба
C. Гiгiєнiчний догляд за ротовою
порожниною
D. Хiрургiчний метод лiкування 14
зуба (препарування карiозної порожнини), кальцiйвмiсна прокладка,
тимчасова пломба
E. Рацiональне харчування
39. За одну умовну одиницю працеємностi (УОП) прийнято трудовитрати
лiкаря впродовж:
A. 16 хвилин
B. 20 хвилин
C. 5 хвилин
D. 12 хвилин
E. 8 хвилин
40. Хвора 40-ка рокiв скаржиться на
iнтенсивний, розриваючий, пульсуючий бiль у дiлянцi 26, який з’явився
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вперше i продовжується 4 доби. Об’єктивно: перкусiя 26 рiзко болiсна, зуб
рухливий, слизова оболонка навколо
26 гiперемована, набрякла, пальпацiя
болiсна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гострий гнiйний перiодонтит
B. Гострий гнiйний пульпiт
C. Загострення хронiчного перiодонтиту
D. Гострий дифузний пульпiт
E. Гострий серозний пульпiт
41. У хворої 65-ти рокiв з’явилися
припухлiсть та бiль у скроневiй дiлянцi, яка посилюється пiд час жування, обмежене вiдкривання рота. Об’єктивно: температура тiла 38, 3o C , шкiра звичайного кольору. В лiвiй скроневiй дiлянцi пальпаторно виявляється болiсний щiльний iнфiльтрат без
чiтких меж, має вигляд "пiсочного годинника". Вiдкривання рота обмежене до 3,0 см. Комiрка видаленого зуба
заповнена згустком сiрого кольору.
Який дiагноз найбiльш iмовiрний?
A. Глибока флегмона скроневої дiлянки
B. Поверхнева флегмона пiдскроневої
та крилопiднебiнної ямок
C. Флегмона вилицевої дiлянки
D. Флегмона перiорбiтальної дiлянки
E. Флегмона орбiти
42. У хворого 67-ми рокiв еритематозногеморагiчна форма бешихи обличчя.
Який збудник є причиною даного захворювання?
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A. Суцiльнолита куксова вкладка з
коронкою
B. Штифтовий зуб за Ахмедовим
C. Простий штифтовий зуб
D. Штифтовий зуб за IльїноюМаркосян
E. Штифтовий зуб за Рiчмондом
44. Хворого 22-х рокiв турбує змiна
кольору зуба та неприємнi вiдчуття,
що виникають пiд час розжовування твердої їжi. Об’єктивно: у 25 зубi
карiозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба, зондування
дна карiозної порожнини безболiсне,
реакцiя на термiчнi подразники вiдсутня. Вертикальна перкусiя слабкоболiсна. Слизова оболонка ясен бiля
зуба пастозна, цiанотична, є нориця з
гнiйними видiленнями. Регiональний
лiмфаденiт. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
B. Хронiчний гранулематозний перiодонтит
C. Хронiчний фiброзний перiодонтит
D. Хронiчний фiброзний пульпiт
E. Хронiчний середнiй карiєс
45. У хворого на медiальнiй поверхнi 44 зуба порожнина емалi та дентину, виповнена щiльним пiгментованим дентином. Реакцiя на температурнi подразники безболiсна. Дiагностичне препарування незначно болiсне по емалево-дентиннiй межi. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Стрептокок
B. Стафiлокок
C. Грибки
D. Бактероїди
E. Клостридiальнi анаероби

A. Середнiй хронiчний карiєс
B. Хронiчний фiброзний пульпiт
C. Хронiчний гранулематозний перiодонтит
D. Глибокий хронiчний карiєс
E. Гiпоплазiя

43. Хворий 20-ти рокiв звернувся зi
скаргами на естетичний недолiк у
фронтальнiй дiлянцi нижньої щелепи. Об’єктивно: коронкова частина
31 зуба повнiстю вiдсутня. Корiнь зуба зруйновано до рiвня ясен. На Roграмi: кореневий канал запломбовано, змiн у перiапiкальних тканинах
немає. Яку конструкцiю доцiльно виготовити хворому?

46. Мати дiвчинки 3-х мiсяцiв скаржиться на наявнiсть у дитини пухлини верхньої губи i лiвої щoки. Об’єктивно: асиметрiя обличчя за рахунок наявностi пухлини лiвої щoки i
верхньої губи на якiй шкiра має синюшний колiр. Симптом наповнення
позитивний. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Гемангiома
B. Кiста м’яких тканин
C. Нейрофiброматоз
D. Фiброма
E. Херувiзм

A. Колапс
B. Зомлiння
C. Анафiлактичний шок
D. Гiпоглiкемiчна кома
E. Гiпертонiчний криз

47. Хворий 25-ти рокiв звернувся зi
скаргами на припухлiсть i гострий
бiль у пiднижньощелепному трикутнику, що посилюється пiд час прийому гострої їжi. Було встановлено дiагноз: загострення хронiчного калькульозного сiалоаденiту з локалiзацiєю
конкременту в середнiй частинi слинної протоки. Який метод лiкування
найбiльш рацiональний у даному випадку?

50. Пацiєнт 52-х рокiв скаржиться на
запалення ясен, рухомiсть зубiв. Об’єктивно: зубнi ряди iнтактнi, всi зуби
мають I-II ступiнь рухомостi. Який
вид стабiлiзацiї зубiв потрiбно застосувати в даному випадку?

A. Розсiчення протоки i видалення
каменя
B. Екстирпацiя залози
C. Фiзiотерапевтичнi засоби
D. Слиногенна дiєта
E. Бужирування протоки
48. 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’ясенний зубний камiнь. Рухливiсть зубiв I ступеня. Рентгенологiчно: резорбцiя мiжальвеолярних перегородок до 1/3 висоти. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
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
49. Пацiєнт 46-ти рокiв пiсля проведення провiдникової анестезiї лiдокаїном (2% - 20 мл) з адреналiном
1:100000 поскаржився на рiзке погiршення загального стану. Об’єктивно:
свiдомiсть затьмарена, загальмований, шкiрнi покриви блiдi, пульс ниткоподiбний, АТ- 70/40 мм рт.ст. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Стабiлiзацiя по дузi
B. Парасагiтальна
C. Сагiтальна
D. Фронто-сагiтальна
E. Фронтальна
51. Хлопчик 8-ми рокiв скаржиться
на бiль у дiлянцi 85, який посилюється пiд час накушування. Перкусiя
зуба болiсна, термопроба негативна,
коронка зруйнована на 2/3. На Roграмi спостерiгається резорбцiя кореня. Яка тактика лiкаря?
A. Видалення зуба
B. Антисептична обробка
C. Iмпрегнацiйний метод
D. Содовi полоскання
E. Кальцiйвмiснi препарати
52. Хвора 53-х рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на бiль i кровоточивiсть ясен пiд час прийому їжi. Об’єктивно: ясеневi сосочки пухкi, набряклi, зуби рухливi I-II ступеня, пародонтальнi кишенi 7-8 мм. Деструкцiя
мiжзубної перегородки на 2/3 довжини кореня. Хвора страждає на цукровий дiабет. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Пародонтит III ступеня
B. Пародонтит II ступеня
C. Гiпертрофiчний гiнгiвiт
D. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
E. Пародонтит легкого ступеня
53. Хворий 34-х рокiв пiсля проведення туберальної анестезiї Sol. Lidokaini 2% - 2,0 мл через 5 хвилин став
збуджений, поскаржився на головний
бiль, нудоту, запаморочення, онiмiння губ та язика, вiдчуття стиснення у
груднiй клiтцi. Об’єктивно: рiзка блiдiсть шкiрних покривiв та губ, гiпотонiя м’язiв, похолодання кiнцiвок,
пульс слабкий, частий, АТ- 80/40 мм
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рт.ст, продовжує знижуватись. Дихання поверхневе, часте. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Анафiлактичний шок
B. Колапс
C. Непритомнiсть
D. Гостра дихальна недостатнiсть
E. Мозковий iнсульт
54. Хворий 16-ти рокiв скаржиться на
бiль та кровоточивiсть ясен, яка посилюється пiд час їжi. Захворiв 3 днi
тому. Об’єктивно: хворий блiдий, температура 39o C , пiдщелепнi лiмфовузли з правого боку збiльшенi, болiснi
та рухливi. Ясеневi сосочки в дiлянцi
48, 47, 46, 45, 44, 43 з виразками, якi
вкритi некротичним нальотом. Цiлiснiсть зубо-ясенного з’єднання не порушена. Порожнина рота не санована. Неприємний запах з рота. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гострий виразково-некротичний
гiнгiвiт
B. Гострий дифузний катаральний
гiнгiвiт
C. Перикоронарит
D. Пародонтальний абсцес в дiлянцi
48, 47, 46, 45, 44, 43
E. Локалiзований виразковий пародонтит
55. Хворий 29-ти рокiв скаржиться
на iнтенсивний бiль зубiв на нижнiй
щелепi, онiмiння нижньої губи злiва, загальну слабкiсть, пiдвищення
температури тiла до 38, 0oC , 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 iмовiрний дiагноз?
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A. Гострий одонтогенний остеомiєлiт
B. Хронiчний одонтогенний остеомiєлiт
C. Гострий гнiйний перiостит
D. Хронiчний перiостит, осифiкуюча
форма
E. Загострення хронiчного одонтогенного остеомiєлiту
56. Пацiєнт 68-ми рокiв звернувся до
стоматолога зi скаргою на перелом
базису повного знiмного пластинкового протезу верхньої щелепи, яким
користується 4 роки. Огляд протеза
показує, що його частини зiставляються по лiнiї перелому. Об’єктивне
обстеження тканин протезного ложа
вказує на атрофiю альвеолярних вiдросткiв. Яка тактика лiкаря?
A. Виготовити новий протез на верхню щелепу
B. Полагодити протез методом паяння
C. Полагодити протез позалабораторним методом
D. Провести хiрургiчну корекцiю
протезного ложа
E. Виготовити новий протез iз використанням iмплантатiв
57. Хворий звернувся в клiнiку зi скаргами на печiння, бiль слизової оболонки, металевий присмак у порожнинi рота, що виникли пiсля протезування. Об’єктивно: на верхнiй щелепi два паянi мостоподiбнi протези з
опорою на 13, 16, 22, 25, якi виготовленi з нержавiючої сталi з покриттям
нiтридом титану; бюгельний протез
на нижню щелепу з КХС. Протези
повноцiннi у функцiональному та технологiчному планi. В 26, 37 - амальгамовi пломби. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гальванiчний стоматит
B. Алергiчний стоматит
C. Контактний стоматит
D. Токсичний стоматит
E. Акриловий стоматит
58. Пацiєнт, якому 6 днiв тому вперше
виготовили частковий знiмний протез на верхню щелепу, звернувся до
лiкаря зi скаргами на печiння в дiлянцi твердого пiднебiння. Об’єктивно: слизова оболонка пiд протезом гiперемована, набрякла, чiткi контури
протеза на протезному ложi. Механiчних пошкоджень не виявлено. Яке
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ускладнення виникло в данiй клiнiчнiй ситуацiї?
A. Алергiчний стоматит
B. Токсичний стоматит
C. Травматичний стоматит
D. Афтозний стоматит
E. Виразковий стоматит
59. Хвора 68-ми рокiв звернулася зi
скаргами на наявнiсть заїд в кутах рота. Користується повними знiмними
протезами для обох щелеп 5 рокiв.
Об’єктивно: висота нижньої третини
обличчя знижена, кути рота опущенi,
шкiра в кутах рота мацерована. Назвiть причину даного ускладнення:
A. Зниження мiжальвеолярної висоти
B. Постiйне користування протезами
C. Порушення гiгiєни порожнини рота
D. Вiковi змiни кiсткової основи протезного ложа
E. Деформацiя базисiв протезiв
60. У пацiєнта 37-ми рокiв на стоматологiчному прийомi пiд час екстракцiї 45 зуба розвинувся анафiлактичний шок. Якi препарати необхiдно
ввести хворому при цьому невiдкладному станi?
A. Адреналiн, глюкокортикоїднi гормони
B. Кофеїн, кордiамiн
C. Антигiстамiннi препарати
D. Дихальнi аналептики
E. Анальгетики, протисудомнi препарати
61. У хворої 38-ми рокiв скарги на
постiйний ниючий бiль у нижнiй щелепi злiва, утруднене вiдкривання
рота, бiль пiд час пальпацiї за кутом нижньої щелепи, пiдвищення
температури тiла до 39o C . Був поставлений дiагноз: флегмона лiвого
крилоподiбно-щелепного простору.
Яке лiкування показано хворiй?
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A. Розкриття флегмони, дренування
рани, антимiкробна, антигiстамiнна,
протизапальна терапiя
B.
Призначення
протизапальної,
антимiкробної, антигiстамiнної, знеболюючої терапiї
C. Розкриття флегмони, дренування
рани, призначення знеболюючих
препаратiв
D. Розкриття флегмони, дренування
рани, призначення фiзiотерапевтичного лiкування
E. Розкриття флегмони, дренування
рани, призначення серцевих та знеболюючих препаратiв
62. Хворий 68-ми рокiв звернувся з
метою санацiї порожнини рота. Об’єктивно: зруйнована коронка 18 на 1/2,
краї гострi, на слизовiй оболонцi щоки у ретромолярному просторi дiлянка помутнiння епiтелiю слизової з чiткими контурами, яка не пiдвищується над рiвнем слизової, при зiскоблюваннi не знiмається, нагадує тонкий цигарковий папiр. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Проста форма лейкоплакiї
B. Роговiючий плоскоклiтинний рак
C. Червоний плескатий лишай
D. Хронiчний гiперпластичний кандидоз
E. Хвороба Боуена
63. Жiнка 42-х рокiв скаржиться на
затримку їжi в зубi на нижнiй щелепi.
Об’єктивно: у 36 глибока порожнина в межах бiляпульпарного дентину, дно та стiнки пiгментованi, щiльнi. Зондування, термодiагностика та
перкусiя безболiснi. Який додатковий
метод дiагностики необхiдно провести для встановлення дiагнозу?
A. Електроодонтодiагностика
B. Гальванометрiя
C. Рентгенографiя
D. Трансiлюмiнацiя
E. Люмiнесцентний
64. Хворий 68-ми рокiв скаржиться
на парестезiю слизової оболонки рота справа, а також на скованiсть
i тугорухомiсть правого скроневонижньощелепного суглоба вранцi.
Протягом доби рухомiсть нижньої
щелепи зростає. Для якого захворювання найбiльш характернi цi симптоми?
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A. Артроз
B. Больова дисфункцiя суглоба
C. Гострий артрит
D. Хронiчний артрит
E. Анкiлоз
65. Хвора 22-х рокiв скаржиться на
появу червоних плям на обличчi.
Об’єктивно: на шкiрi обличчя осередок еритеми у виглядi "метелика".
Червона облямiвка губ iнфiльтрована, темно-червоного кольору, щiльно виповнена гiперкератозними лусочками. На слизовiй оболонцi щiк
атрофiчнi рубцi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Червоний вiвчак
B. Червоний плескатий лишай
C. Папульозний сифiлiс
D. Лейкоплакiя
E. Туберкульозний вiвчак
66. При накладаннi тампону з камфорофенолом у 46 зуб вiдбулося попадання розчину на слизову оболонку.
Оберiть засiб для медикаментозної
обробки ураженої дiлянки:
A. 50% розчин етилового спирту
B. 0,5% розчин лимонної кислоти
C. 2% розчин натрiю хлориду
D. 1% розчин цитралю
E. 1% вапняна вода
67. Постраждалий 43-х рокiв з вогнепальним пораненням порожнини рота, розривом тканин пiднебiння i глотки, з дихальною недостатнiстю, що
наростає, госпiталiзований до клiнiки. Об’єктивно: клапоть шкiри, що
звисає, пiд час вдиху частково, а iнодi i повнiстю закриває вхiд у гортань.
Який вид асфiксiї у постраждалого?
A. Клапанна
B. Дислокацiйна
C. Стенотична
D. Аспiрацiйна
E. Обтурацiйна
68. Хворий 33-х рокiв скаржиться на
самочинний бiль, що посилюється
вночi та вiд механiчних подразникiв. Бiль непокоїть 10 мiсяцiв. Об’єктивно: в 47 зубi карiозна порожнина.
Вкажiть додатковi методи дослiдження для встановлення дiагнозу:
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A. ЕОД, рентгенографiя
B. Термодiагностика, люмiнесцентна
дiагностика
C. Перкусiя, термометрiя
D. Люмiнесцентна дiагностика, зондування
E. Перкусiя, зондування
69. У дитини 12-ти рокiв дiагностований хронiчний катаральний гiнгiвiт.
Глибина присiнку порожнини рота 7
мм, вуздечки верхньої i нижньої губ
середньої сили i висоти прикрiплення.
ГI за Федоровим-Володкiною 3,5 бали. Який лiкувально-профiлактичний
захiд є першочерговим?
A. Професiйна гiгiєна порожнини
рота
B. Пластика вуздечок нижньої губи
C. Кюретаж пародонтальних кишень
D. Фiзiотерапевтичне лiкування
E. Вестибулопластика
70. Пацiєнту 38-ми рокiв планується
виготовити суцiльнолитий мостоподiбний протез з опорою на 35, 27 зуби. Яка необхiдна товщина тканин,
що препаруються, у цьому випадку
на жувальнiй поверхнi опiрних зубiв?
A. Не менш 0,5 мм
B. Не менш 0,2-0,3 мм, не менш 1,0-1,5
мм
C. Не менш 2,0 мм, не менш 2,5 мм
D. Не менш 0,01 мм
E. Не менш 0,05 мм
71. Пацiєнт 38-ми рокiв звернувся зi
скаргами на вiдчуття печiння у яснi
на верхнiй щелепi справа, металевий
присмак. Об’єктивно: штампованопаяний мостоподiбний протез з опорою на 16, 13 зуби, вкритий МЗП, виготовлений 3 мiсяцi тому. 17 зуб вкритий сталевою коронкою. Якi iмовiрнi
вiзуальнi ознаки електрохiмiчної корозiї?
A. Потемнiння мiсць спайки
B. Стертiсть МЗП на жувальнiй поверхнi
C. Стертiсть МЗП на вестибулярнiй
поверхнi
D. Гiперемiя ясни
E. Побiлiння ясни
72. Пацiєнт 63-х рокiв звернувся зi
скаргами на поломку часткового
знiмного пластинкового протезу. З
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анамнезу: протез виготовлений 2 роки тому, користування не утруднене.
Перед передачею протеза до зуботехнiчної лабораторiї слiд оцiнити:
A. Точнiсть спiвставлення вiдламкiв
B. Оклюзiйнi взаємовiдношення
C. Ступiнь балансування протеза
D. Ступiнь фiксацiї кламерiв
E. Колiр пластмаси
73. Чоловiк 32-х рокiв звернувся до
лiкаря-стоматолога з метою санацiї
порожнини рота. З анамнезу вiдомо, що працює за комп’ютером впродовж 8-ми рокiв. Об’єктивно: коренi переднiх зубiв правої верхньої щелепи оголенi, у пришийковiй дiлянцi коронок i коренiв зубiв вогнища
некрозу, темно-коричневого кольору,
що легко видаляються екскаватором.
Неушкодженi дiлянки емалi мутнобiлого кольору. Зондування вогнищ
некрозу безболiсне, реакцiя на холод безболiсна. На Ro-грамi видно нiшi, що вiдповiдають дiлянкам некрозу. Який попереднiй дiагноз найбiльш
iмовiрний?
A. Комп’ютерний некроз твердих
тканин
B. Хронiчний середнiй карiєс
C. Хiмiчний некроз твердих тканин
D. Флюороз, деструктивна форма
E. Клиноподiбний дефект
74. Жiнка 45-ти рокiв скаржиться на
короткочасний бiль пiд час прийому
їжi, чистцi зубiв, бiль вiд холодного у
13, 14, 23, 24. Об’єктивно: у пришийковiй дiлянцi 13, 14, 23, 24 виявленi
дефекти у виглядi клину в межах плащового дентину, краї гладенькi, блискучi, зондування болiсне по приясеневiй стiнцi, реакцiя на холод болiсна,
швидкоминуча. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Клиноподiбний дефект
B. Середнiй карiєс
C. Хiмiчний некроз емалi
D. Ерозiя емалi
E. Мiсцева гiпоплазiя емалi
75. Хворому 28-ми рокiв у полiклiнiцi
мiсяць тому був видалений 26 з приводу хронiчного перiодонтиту. З анамнезу вiдомо, що видалення було складним. В даний час хворого госпiталiзовано з дiагнозом: нориця гайморо-

12

вої пазухи, хронiчний полiпозний гайморит з правого боку. Яке лiкування
необхiдно провести цьому хворому?
A. Радикальна гайморотомiя з пластичним закриттям норицi
B. Гайморотомiя з пластичним закриттям норицi
C. Пластичне закриття норицi
D. Протизапальна терапiя
E. Гайморотомiя
76. Пацiєнту перед видаленням 46
проведена торусальна анестезiя. Через три хвилини пiсля анестезiї у хворого розвинувся парез мiмiчної мускулатури. Що зумовило таке ускладнення?
A. Анастомоз щiчного нерва з гiлками
лицевого нерва
B. Анастомоз нижньокомiркового
нерва з гiлками лицевого нерва
C. Мiкроiнсульт
D. Травми гiлок лицевого нерва
E. Анастомоз язикового нерва з гiлками лицевого нерва
77. Хворий 39-ти рокiв з’явився на
прийом до хiрурга-стоматолога з метою санацiї порожнини рота. Пiд час
обстеження встановлено дiагноз: хронiчний перiодонтит 27. Яку анестезiю
необхiдно виконати?
A. Туберальна, пiднебiнна
B. Плексуальна, пiднебiнна
C. Туберальна
D. Плексуальна
E. Iнфраорбiтальна, пiднебiнна
78. Хворий надiйшов до клiнiки з дiагнозом: половинний дефект нижньої
щелепи злiва, пiсля комбiнованого
лiкування злоякiсного новоутворення. Крiм кiсткового дефекту у нього вiдзначається рубцева деформацiя
м’яких тканин пiдщелепної дiлянки.
Який найбiльш рацiональний трансплантат показаний даному хворому?
A. Васкуляризований аутотрансплантат
B. Бiоiмплантат
C. Лiофiлiзований iзотрансплантат
D. Консервований алотрансплантат
E. Аваскуляризований аутотрансплантат
79. Хворий 43-х рокiв знаходиться на
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обстеженнi у щелепно-лицевому вiддiленнi з попереднiм дiагнозом: туберкульозний остеомiєлiт верхньої
щелепи. Тканини з вогнища ураження вiдiсланi на мiкроскопiчне дослiдження. Якi клiтини будуть виявленi,
якщо дiагноз, що припускається, вiрний?

220/150 мм рт.ст. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гiгантськi клiтини ПироговаЛангханса
B. Зiрчастий епiтелiй
C. Ксантомнi клiтини
D. Великi онкоцитоподiбнi клiтини
E. Тучнi клiтини

83. Хвора 27-ми рокiв звернулася до
пародонтолога зi скаргами на кровоточивiсть ясен, неприємний запах з
рота, пiдвищення температури тiла,
спрагу, слабкiсть. Пiсля об’єктивного
i рентгенологiчного обстеження був
встановлений дiагноз: генералiзований пародонтит II ступеня важкостi,
абсцедуючий перебiг. Яке додаткове
дослiдження необхiдно провести цiй
хворiй в першу чергу?

80. Хворий 65-ти рокiв звернувся iз
скаргами на печiння в дiлянцi слизової оболонки твердого пiднебiння, яке посилюється пiд час вживання їжi. 1,5 мiсяцi тому був протезований знiмним пластинковим протезом на верхню щелепу. Об’єктивно:
гiперемiя та набряк слизової оболонки твердого пiднебiння пiд протезом.
Який з додаткових методiв обстеження доцiльне провести з метою встановлення дiагнозу?
A. Шкiрна проба на акрилати
B. Бактерiоскопiя
C. Серологiчнi реакцiї
D. Обстеження у фтизiатра
E. Цитологiчне дослiдження
81. Сидячи в крiслi на прийомi у
лiкаря-стоматолога хворий 53-х рокiв раптово став задихатися. Обличчя
вкрилося липким потом, розвинувся
акроцiаноз, дихання стало клекочучим, на губах з’явилася рожева пiна.
В анамнезi - ревматична вада серця
(стеноз мiтрального клапана). Який
невiдкладний стан виник у хворого?
A. Набряк легень
B. Напад бронхiальної астми
C. Тромбоемболiя легеневої артерiї
D. Аспiрацiя стороннього тiла
E. Набряк Квiнке
82. Пацiєнтка 53-х рокiв, що страждає
на гiпертонiчну хворобу, звернулась
на прийом до лiкаря-стоматолога з
приводу лiкування 46 зуба. Пiд час
пломбування кореневих каналiв хвора поскаржилась на сильний головний бiль, запаморочення, нудоту, ниючий бiль у серцi. Об’єктивно: Ps78/хв., ритмiчний, напружений. АТ-

A. Гiпертонiчний криз
B. Напад стенокардiї напруги
C. Непритомнiсть
D. Геморагiчний iнсульт
E. Набряк легень

A. Аналiз кровi на цукор
B. Визначення тканинної насиченостi
аскорбiновою кислотою
C. Загальний розгорнутий аналiз
кровi
D. Реопародонтографiя
E. Визначення стiйкостi капiлярiв
ясен за Кулаженко
84. У хворого 27-ми рокiв склоiономiром Chem Fil Superior були запломбованi пришийковi карiознi порожнини
середньої глибини у дiлянцi верхнiх
фронтальних зубiв. Що варто зробити пiсля закiнчення пломбування в даному клiнiчному випадку?
A. Покрити пломбу захисним лаком
B. Обробити пломбу турбiнними
борами з водяним охолодженням
C. Обробити пломбу галогеновим
свiтлом
D. Покрити пломбу вазелiном
E. Остаточно вiдшлiфувати i вiдполiрувати пломбу без водяного
охолодження
85. Хворий 50-ти рокiв направлений на консультацiю до хiрургастоматолога. Об’єктивно: в м’яких
тканинах дна порожнини рота є новоутворення у виглядi дифузного розростання, м’якої консистенцiї, безболiсне, при натисканнi змiнює форму.
Шкiра над пухлиною в кольорi не змiнена. При пункцiї отримано свiтлу рiдину. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Лiмфангiома
B. Гемангiома
C. Фiброма
D. Лiпома
E. Гострий лiмфаденiт
86. У дiвчинки 6,5 рокiв фiсури перших молярiв глибокi, без ознак карiозного процесу. Назвiть ефективний
метод профiлактики карiєсу цiєї групи зубiв:
A. Герметизацiя фiсур
B. Iнвазивне пломбування
C. Гiгiєнiчне навчання по догляду за
порожниною рота
D. Своєчасне вiдвiдування стоматолога
E. Прийом препаратiв кальцiю
87. Хворий 33-х рокiв звернувся зi
скаргами на напади самочинного болю з iнтервалами близько 2 годин, що
непокоять протягом доби. Такий же
бiль виникає вiд дiї усiх подразникiв.
Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 46
зуба наявна глибока карiозна порожнина з великою кiлькiстю розм’якшеного дентину. Зондування болiсне в однiй точцi. Вертикальна перкусiя болiсна. ЕОД- 20 мкА. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гострий обмежений пульпiт 46 зуба
B. Гострий глибокий карiєс 46 зуба
C. Гiперемiя пульпи 46 зуба
D. Гострий дифузний пульпiт 46 зуба
E. Гострий гнiйний пульпiт 46 зуба
88. У хворого 49-ти рокiв генералiзований пародонтит II ступеня, хронiчний перебiг. Виготовляють незнiмнi
шини-протези. Який вiдбитковий матерiал необхiдно застосувати в даному випадку?
A. Упiн, стомальгiн
B. Гiпс, дентол
C. Стенс, ортокор
D. Сiеласт-69
E. Акрилоксид, протакрил
89. Пацiєнт 20-ти рокiв скаржиться на
западання верхньої губи по вiдношенню до нижньої, виступаюче пiдборiддя. Об’єктивно: пiдносова складка
заглиблена, нижня частина обличчя
вкорочена, обернене глибоке перекриття рiзцiв, вестибулярний нахил
нижнiх рiзцiв. Медiальнi вестибуляр-
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нi горбки 16, 26 зубiв контактують з
щiчними медiальними 37, 47 i щiчними
дистальними горбиками 36, 46. Який
вид деформацiї має мiсце?
A. Прогенiя
B. Прогнатiя
C. Мiкрогенiя
D. Ортогнатiя
E. Перехресний прикус
90. Хлопчик 13-ти рокiв звернувся з
прогенiйним мезiальним прикусом.
Треба диференцiювати гнатичну i
зубоальвеолярну форми патологiї.
Який додатковий метод обстеження
дозволяє розрiзнити цi форми?
A. Телерентгенограма
B. ЕМГ
C. Спiрографiя
D. Вимiрювання КДМ
E. Фотометрiя
91. До якої зубощелепної деформацiї
може призвести раннє видалення 73 i
83 зубiв?
A. Вестибулярне розташування 33 i 43
зубiв
B. Прогенiчний прикус
C. Вiдкритий прикус
D. Глибокий прикус
E. Косий прикус
92. До лiкаря звернулись батьки з дитиною 8-ми рокiв. Було встановлено III ступiнь скупченого положення
фронтальних зубiв iз звуженням зубної дуги на 4 мм. Який метод лiкування слiд застосувати?
A. Апарат з гвинтом
B. Компактостеотомiя
C. Дуга Енгля
D. Дуга Айнсворта
E. Апарат з губними пелотами
93. Хворий 17-ти рокiв скаржиться на
бiль i припухлiсть в лiвiй пiднижньощелепнiй дiлянцi, загальну слабкiсть,
пiдвищену температуру. Два тижнi
тому лiкувався з приводу стоматиту.
Зi слiв хворого, 5 днiв тому з’явилися бiль та припухлiсть величиною з
квасолю, яка швидко збiльшувалась.
Об’єктивно: в лiвiй пiднижньощелепнiй дiлянцi обмежена припухлiсть
розмiром 3х4 см. Шкiра гiперемована, пальпацiя рiзко болiсна. Який най-
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бiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гострий гнiйний лiмфаденiт
B. Туберкульозний лiмфаденiт
C. Хронiчний неспецифiчний лiмфаденiт
D. Актиномiкоз
E. Лiмфангiома
94. При оглядi дитини 8-ми рокiв на
вестибулярнiй поверхнi 11, 12, 21, 22
зубiв 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 рокiв мешкала у
зонi з вмiстом фтору в питнiй водi 2
мг/л. Про яке некарiозне ураження
йдеться?
A. Плямиста форма флюорозу
B. Штрихова форма флюорозу
C. Ерозивна форма флюорозу
D. Мiсцева гiпоплазiя
E. Системна гiпоплазiя
95. На якому етапi медичної евакуацiї
проводять остаточну зупинку кровотечi у постраждалого?
A. ОМедБ
B. МПП
C. МПР
D. МПБ
E. 96. Хворому 32-х рокiв був поставлений дiагноз: гострий дифузний пульпiт 37 зуба. Який вид знеболювання
доцiльно застосувати?
A. Мандибулярна анестезiя
B. Внутрiшньопульпарна анестезiя
C. Туберальна анестезiя
D. Iнфiльтрацiйна анестезiя
E. Аплiкацiйна анестезiя
97. 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 щелепи за Ле-Фор III з уламками. Виберiть оптимальний сучасний метод хiрургiчного лiкування:
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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
98. Хворий скаржиться на наявнiсть
карiозної порожнини у 26 зубi. Об’єктивно: колiр зуба змiнений, глибока
карiозна порожнина, поєднана з порожниною зуба. Зондування та перкусiя безболiснi. ЕОД- 100 мкА. На
рентгенограмi: розширення перiодонтальної щiлини. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Хронiчний фiброзний перiодонтит
B. Хронiчний глибокий карiєс
C. Хронiчний гранулематозний перiодонтит
D. Хронiчний гангренозний пульпiт
E. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
99. У дитини 2-х рокiв вроджена вада
м’якого i твердого пiднебiння, яка переходить через альвеолярний вiдросток верхньої щелепи. М’якi тканини
губи без деформацiй. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Iзольоване повне незрощення
пiднебiння
B. Iзольоване неповне незрощення
пiднебiння
C. Комбiноване незрощення пiднебiння
D. Скрите незрощення пiднебiння
E. Часткове незрощення пiднебiння
100.
На
прийом
до
лiкарястоматолога прийшла дитина 10-ти
рокiв зi скаргами на бiль у кутах рота,
особливо пiд час вiдкривання. Об’єктивно: у кутах рота, а також на гiперемованiй, набряклiй червонiй облямiвцi i шкiрi губ визначаються множиннi скоринки жовто-коричневого
кольору. Пiсля їхнього зняття залишаються мокнучi ерозiї. Визначається мацерацiя шкiри на уражених дiлянках. Який попереднiй дiагноз?

Крок 3 Стоматологiя (україномовний варiант) весна 2011 рiк

A. Екзематозний хейлiт
B. Метеорологiчний хейлiт
C. Мiкробний хейлiт
D. Атопiчний хейлiт
E. Актинiчний хейлiт
101. Хвора 28-ми рокiв звернулася
до лiкаря-стоматолога зi скаргами
на безболiсне збiльшення губ, косметичний дефект. Iз анамнезу 2 мiсяцi
тому була подiбна ситуацiя, вiдмiчає
порушення лiмфообiгу. Алергологiчний статус не ускладнений. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Лiмфадематозний макрохейлiт
B. Набряк Квiнке
C. Гранулематозний макрохейлiт
Мiшера
D. Фiброзна форма гранулярного
хейлiту
E. Синдром Мелькерсона-Розенталя
102. Дитина 6-ти рокiв звернулася з
метою профiлактичного обстеження
ротової порожнини. Об’єктивно: 16,
26, 36, 46 зуби iнтактнi, з глибокими
вузькими фiсурами, прорiзались 4 мiсяцi тому. Який метод профiлактики
карiєсу доцiльно використати?
A. Герметизацiя фiсур зубiв
B. Електрофорез 10% розчину глюконату кальцiю
C. Таблетки фториду натрiю
D. Покриття фтористим лаком
E. Аплiкацiя 10% розчину глюконату
кальцiю
103. У дитини 8-ми рокiв дiагностовано гострий середнiй карiєс 16, 26,
36, 46 зубiв. Який матерiал є найкращим для пломбування карiозних порожнин у даному випадку?
A. Склоiономiрний цемент
B. Срiбна амальгама
C. Цинк-фосфатний цемент
D. Композицiйний матерiал
E. Силiкофосфатний цемент
104. У хворої 24-х рокiв пiсля того, як
її вжалила оса в нижню губу, виник
значний набряк обличчя, який прогресував. З’явилося утруднення у вiдкриваннi рота та диханнi через рот i
нiс. Для невiдкладної допомоги хворiй необхiдно ввести:
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A. Внутрiшньовенно розчин дексаметазону
B. Внутрiшньосерцево розчин адреналiну гiдрохлориду та внутрiшньовенно
розчин iзадрину
C. Внутрiшньовенно розчин атропiну
сульфату
D. Внутрiшньом’язово розчин папаверину гiдрохлориду
E. Внутрiшньовенно розчин строфантину
105. У пацiєнта повнiстю зруйнована
коронкова частина 13 зуба була вiдновлена металевою вкладкою. Планується виготовлення металокерамiчної коронки. При виборi кольору
майбутньої металокерамiчної коронки на 13 зуб на колiр якого зуба необхiдно орiєнтуватися?
A. 23
B. 11
C. 43
D. 42
E. 12
106. При диспансерному клiнiчному
обстеженнi в школi у пацiєнта 12-ти
рокiв виявлено вiдсутнiсть 4-х зубiв.
На Ro-грамi вiдсутнi їх зародки. Який
дiагноз можна поставити?
A. Адентiя
B. Дистопiя
C. Транспозицiя
D. Тортоаномалiя
E. Супраоклюзiя
107. У хворого 66-ти рокiв в анамнезi
цукровий дiабет. Пiсля хiрургiчного
втручання загальний стан погiршився, апатiя, слабка реакцiя на подразники, розлад свiдомостi. Об’єктивно:
сухi слизовi оболонки, язик з коричневим нальотом, знижений тургор
шкiри, тахiкардiя, артерiальна гiпотензiя. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гiперглiкемiчна кома
B. Тромбогеморагiчний синдром
C. Гiпоглiкемiчна кома
D. Гiпотиреоїдна кома
E. Гостра печiнкова недостатнiсть
108. У iнвалiда II групи за епiлепсiєю
виник судомний напад. Хворому було
надано положення, яке виключає повторне травмування. Яку медикамен-
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тозну терапiю слiд застосувати негайно?
A. Реланiум в/в
B. Промедол в/м
C. Еуфiлiн в/в
D. Дибазол в/в
E. Кордiамiн п/ш
109. На етапi ендодонтичного лiкування лiкарю-стоматологу необхiдно
визначити робочу довжину каналу зуба. Який метод використовується з
цiєю метою?
A. Рентгенологiчний
B. Дiадинамометрiя
C. Дiатермокоагуляцiя
D. Дарсонвалiзацiя
E. Дiодинамiчнi струми
110. Пiд час лiкування хронiчного фiброзного пульпiту 46, лiкарстоматолог вирiшив провести торусальну анестезiю. Одразу пiсля введення анестетика у пацiєнта з’явився
червоний шкiрний висип, холодний
пiт, зблiднення обличчя, вiдчуття жару, шкiрний свербiж, непритомний
стан. Що стало причиною розвитку
такого стану?
A. Сенсибiлiзацiя органiзму до анестетика
B. Вiдхилення при проведеннi анестезiї
C. Погана якiсть голок
D. Рiзкий рух шприца вбiк
E. Пошкодження судинної стiнки
iн’єкцiйною голкою
111. Пiсля видалення другого великого кутнього зуба верхньої щелепи
у хворого вiдмiчається кровотеча з
альвеолярної комiрки. З якої артерiї
спостерiгається кровотеча?
A. Верхньощелепна
B. Нижня альвеолярна
C. Лицева
D. Висхiдна глоткова
E. Щелепно-пiд’язикова
112. Пiд час лiкування пульпiту методом вiтальної екстирпацiї лiкарстоматолог прийняв рiшення провести провiдникову анестезiю. У пацiєнта швидко розвинулася припухлiсть у дiлянцi iн’єкцiї, вiдбулося
зниження анестезуючого ефекту, з’я-
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вилося синюшне забарвлення шкiри
i слизової оболонки порожнини рота
у дiлянцi iн’єкцiї. Яка причина даного
ускладнення?
A. Пошкодження судинної стiнки
iн’єкцiйною голкою
B. Погана якiсть голок
C. Iндивiдуальна чутливiсть пацiєнта
до анестетика
D. Неправильний вибiр методики
знеболювання
E. Травма нервового стовбура або
його закiнчень
113. У дiвчини 20-ти рокiв виразковонекротичний стоматит, останнi 2 мiсяцi температура тiла до 37, 4oC , рiзке зниженнi ваги, слабкiсть, дiарея.
Об’єктивно: блiдiсть, збiльшення безболiсних регiонарних лiмфовузлiв.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. СНIД
B. Гострий лейкоз
C. Агранулоцитоз
D. Стоматит Венсана
E. Гiповiтамiноз С
114. До хiрурга-стоматолога привели
хворого з вуличною травмою в дiлянцi пiднижньощелепного трикутника.
Обробляючи рану, лiкар побачив, що
травмована артерiя, яка iде до м’якого пiднебiння. Яку артерiю пошкоджено?
A. A. facialis
B. A. palatina descendens
C. A. palatina ascendens
D. A. sphenopalatina
E. A. pharingea ascendens
115. 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?
A. Пластика мiсцевими тканинами
B. Пластика клаптем на нiжцi
C. Пластика вiльним клаптем
D. Пластика Фiлатовським стеблом
E. Пластика зустрiчними трикутниками
116. Хворий 46-ти рокiв звернувся до стоматолога зi скаргами на бiль в правому скронево-

Крок 3 Стоматологiя (україномовний варiант) весна 2011 рiк

нижньощелепному суглобi, який посилюється пiд час рухiв нижньої щелепи. Скарги з’явилися 10 днiв тому
пiсля застудного захворювання. Об’єктивно: в бiлявушнiй дiлянцi з правого боку припухлiсть, болiсна пiд час
пальпацiї, шкiра в цiй дiлянцi гiперемована. Пiд час вiдкривання рота
нижня щелепа змiщується праворуч,
рухи її обмеженi та утрудненi. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гострий iнфекцiйний артрит
B. Хронiчний артрит
C. Артроз
D. Нейро-васкулярний синдром
E. Гострий паротит
117. Хворий 30-ти рокiв звернувся зi
скаргами на кровоточивiсть ясен та
неприємний запах з порожнини рота.
Об’єктивно: на дистальнiй поверхнi
36 i на медiальнiй поверхнi 37 пломба, яка лежить на мiжясневому сосочку. Глибина пародонтальної кишенi
в дiлянцi 36, 37 зубiв до 5 мм, з незначними гнiйними видiленнями. На Roграмi: мiж 36, 37 зубами визначається
резорбцiя мiжзубної перегородки до
1/2 довжини коренiв. Кiсткова тканина альвеолярного вiдростка в iнших
дiлянках не змiнена. Який остаточний
дiагноз?
A. Локалiзований пародонтит
B. Папiлiт
C. Гiпертрофiчний гiнгiвiт
D. Катаральний гiнгiвiт
E. Генералiзований пародонтит
118. У пацiєнтки 25-ти рокiв пiсля
проведення екстирпацiї пульпи пiд
анестезiєю у 23 зубi виникла кровотеча. Яка тактика лiкаря у даному клiнiчному випадку?
A. Проведення повної зупинки кровотечi, пломбування кореневого каналу
B. Накладання пов’язки на 2-3 доби,
пломбування кореневого каналу
C. Електрофорез в проекцiї 23 зуба,
пломбування кореневого каналу
D. УВЧ-терапiя в проекцiї 23 зуба,
пломбування кореневого каналу
E. Iмпрегнацiя срiблом, пломбування
кореневого каналу
119. При препаруваннi дна глибокої
карiозної порожнини в 24 зубi лiкар
випадково розкрив рiг пульпи. Який
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iз методiв лiкування найдоцiльнiше
застосувати?
A. Бiологiчний метод
B. Вiтальна ампутацiя
C. Девiтальна екстирпацiя
D. Вiтальна екстирпацiя
E. Комбiнований метод
120. Пацiєнтка 44-х рокiв звернулася зi скаргами на пiдвищену чутливiсть шийок зубiв пiд час чищення i
при прийомi солодкої їжi. Об’єктивно: слизова оболонка ясен анемiчна,
тонка; вiдзначається оголення коренiв зубiв до 1/3 довжини. Зондування шийок зубiв викликає рiзкий бiль.
У дiлянцi шийок 13, 23, 34 i 44 зубiв
- клиноподiбнi дефекти. Яку зубну
пасту доцiльно порекомендувати цiй
хворiй в комплексному лiкуваннi захворювання?
A. Пасту, що мiстить мiнеральнi компоненти
B. Пасту, що мiстить сольовi добавки
C. Пасту, що мiстить екстракти лiкарських рослин
D. Пасту, що мiстить протеолiтичнi
ферменти
E. Пасту, що мiстить хлоргексидину
бiглюконат
121. Дитина 2-х рокiв страждає на
хронiчний поверхневий карiєс 51, 52,
61, 62 зубiв (5 клас за Блеком). Яку
методику лiкування обрати?
A. Медикаментозна обробка порожнин, iмпрегнацiя розчином нiтрату
срiбла
B. Препарування порожнин, пломбування цементом
C. Медикаментозна обробка порожнин, аплiкацiї розчину ремодент
D. Медикаментозна обробка порожнин, аплiкацiї 2% розчину фториду
натрiю
E. Медикаментозна обробка порожнин, аплiкацiї 2% розчину глюконату кальцiю
122. У хворого 19-ти рокiв проводиться лiкування 15 з приводу хронiчного пульпiту. Планується заповнення
кореневого каналу з застосуванням
системи Термафiл. Який сiлер доцiльнiше обрати?
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A. АН+
B. Склоiономiрний цемент
C. Фосфат-цемент
D. Форедент
E. Ендометазон
123. У хворого скарги на бiль у дiлянцi зуба мудростi, що частково прорiзався, бiль пiд час ковтання, утруднене вiдкривання рота, нездужання, пiдвищення температури до 37, 5 − 38o C .
Об’єктивно: коронка зуба вкрита гiперемованою, набряклою слизовою
оболонкою (каптуром), з пiд якого
видiляється гнiй. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Перикоронарит
B. Остеомiєлiт
C. Альвеолiт
D. Гiнгiвiт
E. Перiостит
124. Хворий звернувся на 5-ту добу зi
скаргами на бiль, значний набряк нижньої губи, нездужання, пiдвищення
температури до 39oC . При оглядi значний набряк нижньої губи. На шкiрi
запальний iнфiльтрат з 4 некротичними стрижнями. Збiльшений, болiсний
лiмфатичний вузол пiдборiддя з явищами перiаденiту. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Карбункул
B. Фурункул
C. Скрофулодерма
D. Бешиха
E. Хейлiт
125. У хворого пiд час ортопедичного лiкування сепарацiйним диском
нанесена рана пiд’язикового валика
та язика. Об’єктивно: на рiвнi моляру має мiсце поперечна рана довжиною до 3 см. з рiвними краями, глибиною до 5 мм з помiрною кровотечею.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Рiзана рана язика
B. Забита рана язика
C. Покусана рана язика
D. Колота рана язика
E. Рубана рана язика
126. У хворого 35-ти рокiв на червонiй облямiвцi нижньої губи злiва вiдзначається полусферичної форми новоутворення дiаметром 0,6 см, щiльної консистенцiї, припiдняте над по-
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верхнею облямiвки на 0,4 см. Поверхня сiро-рожева з бiлуватими частинками. Пальпацiя безболiсна. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Бородавчастий передрак червоної
облямiвки губи
B. Звичайна бородавка
C. Папiлома
D. Пiогенна гранульома
E. Рак нижньої губи
127. У хворої 67-ми рокiв на слизовiй поверхнi щоки наявна дiлянка
яскраво червоного кольору 1,5х2,0
см з оксамитовою лускуватою поверхнею. Хвора вiдзначає свербiж та
печiння в дiлянцi ушкодження. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Еритроплазiя Кейра
B. Лейкоплакiя
C. Сифiлiс
D. Хронiчний афтозно-виразковий
стоматит
E. Туберкульозна виразка
128. У хворого 65-ти рокiв на шкiрi
пiдборiддя конусоподiбне новоутворення щiльної консистенцiї, ширина
основи 0,7 см. Новоутворення щiльно з’єднане з шкiрою, безболiсне, сiрого кольору з чiткими межами. Новоутворення збiльшується повiльно
протягом 4-х рокiв. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Шкiрний рiг
B. Базалiома
C. Кератопапiлома
D. Фiброма
E. Бородавка
129. Хворий 31-го року, ортогнатичний прикус. При обстеженнi стану оклюзiї отриманi контакти на
мезiально-щiчних скатах пiднебiнних
горбiв, на молярах та премолярах
верхньої щелепи та на дистальних
язикових скатах щiчних горбiв нижньої щелепи. Про що це свiдчить?
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A. Про передчаснi контакти зубiв при
центральному спiввiдношеннi щелеп
B. Про нормальне мiжгорбкове спiввiдношення зубiв
C. Про наявнiсть травматичної оклюзiї
D. Про пiдвищене стирання зубiв
E. 130. 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 змiщеннi нижньої щелепи вправо отримано вiдбиток копiювального паперу на оральних горбиках та щiчних скатах нижнiх бокових
зубiв. Про що це свiдчить?
A. Про правильнi робочi контакти,
вiдновлення робочої направляючої
функцiї робочої сторони
B. Про неправильнi робочi контакти
та утруднення робочої направляючої
функцiї робочої сторони
C. Про правильнi неробочi контакти,
вiдновлення неробочої направляючої
функцiї робочої сторони
D. Про неправильнi робочi контакти
та утруднення робочої направляючої
функцiї неробочої сторони
E. 131. Чоловiку 36-ти рокiв виготовляється металокерамiчний мостоподiбний протез на нижню щелепу з опорою на 33, 36 зуби. Пiд час фiксацiї в
порожнинi рота мостоподiбного протеза виникла трiщина в облицюваннi
керамiки в пришийковiй дiлянцi коронки на 36 зуб. Якi дiї лiкаря?
A. Вiддати металокерамiчну конструкцiю в зуботехнiчну лабораторiю для
виготовлення нового облицювання
B. Покрити дефект фотополiмерним
матерiалом
C. Вiддати металокерамiчну конструкцiю в зуботехнiчну лабораторiю, для
додавання керамiчної маси
D. Зафiксувати металокерамiчну конструкцiю за допомогою тимчасового
цементу на опорних зубах
E. Не звертати уваги на трiщину i
зафiксувати металокерамiчну конструкцiю за допомогою постiйного
цементу на опорних зубах
132. Пацiєнтка 48-ми рокiв зверну-
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лась в клiнiку ортопедичної стоматологiї iз скаргами на "клацання"в
скронево-нижньощелепних суглобах
на початку та в кiнцi вiдкривання рота. Частковими знiмними протезами користується 8 рокiв. Об’єктивно: частковi знiмнi протези у бокових
вiддiлах верхньої та нижньої щелеп iз
значно стертими штучними зубами.
Висота прикусу знижена на 3,5 мм.
Який план лiкування?
A. Двоетапне пiдвищення висоти прикусу на оклюзiйнiй шинi з подальшим
протезуванням згiдно показань
B. Замiна старих протезiв на новi
C. Замiна старих протезiв на новi iз
пiдвищенням висоти прикусу
D. Протезування незнiмними конструкцiями зубних протезiв
E. Iмплантацiя в дiлянцi вiдсутнiх
зубiв iз подальшим протезуванням
133. У дiвчини 15-ти рокiв, що з 9-ти
рокiв страждає на iнсулiнозалежну
форму цукрового дiабету, був дiагностований генералiзований пародонтит легкого ступеня. Назвiть провiдну причину ураження пародонта в
даному випадку:
A. Мiкроангiопатiя
B. Недостатнiсть кальцiю
C. Катаболiчна дiя глюкокортикоїдiв
D. Системна дезорганiзацiя сполучної
тканини
E. Надлишкова продукцiя гепарину
134. Хворий 36-ти рокiв скаржиться
на самочинний постiйний бiль у 26 зубi, що посилюється пiд час накушування. Зуб ранiше лiкований з приводу ускладненого карiєсу. Об’єктивно:
на жувальнiй поверхнi 36 пломба, зуб
змiнений у кольорi, перкусiя дещо болiсна. На Ro-грамi 26 зуба медiальнощiчний кореневий канал запломбований на 1/3, у верхiвки медiальнощiчного кореня вогнище деструкцiї
кiсткової тканини у виглядi "язикiв
полум’я", що вiдповiдає хронiчному
гранулюючому перiодонтиту. Яка тактика лiкаря?
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A. Перепломбувати кореневий канал,
поставити постiйну пломбу
B. Розпломбувати кореневий канал,
залишити лiкарську речовину пiд
герметичну пов’язку
C. Призначити фiзiотерапевтичне
лiкування
D. Розкрити порожнину зуба, призначити содовi полоскання
E. Направити на видалення зуба
135. Пацiєнт 46-ти рокiв звернувся до
стоматолога для пiдготовки 25 зуба
пiд ортопедичну конструкцiю. Ранiше
зуб лiкувався з приводу ускладненого
карiєсу. Пiд час обстеження у 25 зубi виявлена карiозна порожнина. На
Ro-грамi: кореневi канали запломбованi на 1/2 довжини кореня, у дiлянцi
верхiвки кореня розрiдження кiсткової тканини з чiтким контуром розмiром 7 мм, що вiдповiдає хронiчному
гранулематозному перiодонтиту. Яка
тактика лiкування?
A. Перепломбування кореневих каналiв i резекцiя верхiвки кореня зуба
B. Перепломбування кореневих каналiв, фiзiотерапiя
C. Пломбування карiозної порожнини,
фiзiотерапiя
D. Резекцiя верхiвки кореня зуба,
пломбування карiозної порожнини
E. Резекцiя верхiвки кореня зуба,
фiзiотерапiя
136. Пацiєнту 43-х рокiв з дiагнозом: хронiчний генералiзований пародонтит I ступеня, лiкар-стоматолог
у складi комплексної терапiї мiсцево призначив пародонтальнi пов’язки. Який лiкарський препарат слiд
використати для полiпшення мiкроциркуляцiї i нормалiзацiї кисневого
балансу тканин пародонта?
A. Гепаринова мазь
B. Мазь "Iруксол"
C. Бутадiонова мазь
D. Мазь "Оксикорт"
E. Метилурацилова мазь
137. 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 дi-
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лянки у виглядi бахроми. Епiтелiй нерiвномiрно злущений, при пошкрябуваннi знiмається. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. М’яка лейкоплакiя
B. Лейкоплакiя, плоска форма
C. Хронiчний гiперпластичний кандидоз
D. Лейкоплакiя курця
E. Червоний плескатий лишай, типова
форма
138. Хлопчик 10-ти рокiв пiсля аварiї втратив 11, 21. Дiагноз: вторинна
адентiя. Яка тактика лiкаря?
A. Виготовити знiмний протез iз штучними 11, 21, замiнюючи його через
кожнi пiвроку
B. Мостоподiбний протез
C. Протезування знiмною конструкцiєю пiсля досягнення 18-ти рокiв
D. Протезування мостоподiбним протезом пiсля 13-ти рокiв
E. Бюгельний протез
139. У хворого лiтнього вiку на нижнiй губi 5 мiсяцiв тому з’явилась пухлина розмiром до 0,6 см в дiаметрi,
на широкiй нiжцi. Пухлина має виразковий характер, навколо - iнфiльтрацiя тканини кратероподiбної форми,
перiодично виникає кровотеча, пiднижньощелепнi лiмфовузли збiльшенi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Плоскоклiтинний рак
B. Папiлома
C. Меланома
D. Невус
E. Фiброма
140. Дитинi 4 днi. Народилася при
нормальних пологах, смокче, але рано вiдкидає груди при годуваннi, неспокiйна. Об’єктивно: низьке прикрiплення вуздечки язика. Яка тактика
лiкування?
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A. Негайна френулотомiя, грудне
вигодовування
B. Перевести дитину на штучне вигодовування
C. Перевести дитину тимчасово на
зондове годування
D. Провести операцiю френулопластика
E. Провести операцiю френулопластика та перевести на штучне
вигодовування
141. Пацiєнтка 45-ти рокiв скаржиться на порушення функцiй жування внаслiдок вiдсутностi 37, 36, 35, 44,
45, 46 зубiв. Дiагноз: генералiзований
пародонтит, I-II ступiнь рухливостi.
Оберiть найбiльш рацiональний метод протезування:
A. Бюгельний протез з шинуючими
елементами
B. Штамповано-паянi металiчнi мостоподiбнi протези
C. Суцiльнолитi мостоподiбнi протези
D. Частковий знiмний пластинковий
протез
E. Використання iмплантатiв з наступним протезуванням металокерамiчними коронками
142. Хворий 72-х рокiв звернувся з
приводу протезування повним знiмним протезом на нижню щелепу.
Об’єктивно: альвеолярний вiдросток
нижньої щелепи - 2 тип за Келером,
слизова, що вкриває альвеолярний
вiдросток - 2 клас за Супле. З яких
матерiалiв доцiльно виготовити базис повного знiмного протеза в данiй
ситуацiї?
A. Пластмаси Фторакс та ПМ-01
B. Каучук
C. Хромокобальтовий сплав
D. Пластмаси Редонта та ортопласт
E. Етакрiл (АКР15) Боксiл
143. Пiд час прийому у стоматолога
пiсля мiсцевої анестезiї у хворого 60ти рокiв несподiвано з’явились виражене збудження, головний бiль, запаморочення, серцебиття, вiдчуття жару, пульсацiя. Об’єктивно: АТ- 180/100
мм рт.ст., Ps- 115/хв. В анамнезi гiпертонiчна хвороба II ст. Якi засоби треба застосувати з метою профiлактики гiпертонiчного кризу?
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A. Премедикацiя заспокiйливими
препаратами, мiсцева анестезiя без
адреналiну
B. Десенсибiлiзуючi та заспокiйливi
препарати
C. Антибiотикотерапiя, протизапальна терапiя
D. Загальний наркоз
E. Протизапальна та антимiкробна
терапiя
144. Хвора 30-ти рокiв скаржиться на
обмеження вiдкривання рота. Об’єктивно: вiдкривання рота на 0,8 см,
рухи в суглобi вiдсутнi, прикус ортогнатичний. На томограмi суглобова
щiлина скронево-нижньощелепного
суглобу звужена, завуальована. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Фiброзний анкiлоз суглоба
B. Кiстковий анкiлоз суглоба
C. Склерозуючий артроз суглоба
D. Деформуючий артроз суглоба
E. Больова дисфункцiя суглоба
145. Хвора 59-ти рокiв скаржиться на
постiйний ниючий бiль у дiлянцi видаленого 3 днi тому зуба. Об’єктивно:
визначається зяюча комiрка видаленого зуба, слизова оболонка навколо
гiперемована, набрякла i болiсна пiд
час пальпацiї. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гострий серозний альвеолiт
B. Остеомiєлiт комiрки
C. Альвеолiт, гнiйно-некротична форма
D. Гострий серозний перiостит
E. Хронiчний осифiкуючий перiостит
146. Хворому 31-го року на основi клiнiчного та рентгенологiчного обстежень встановлено дiагноз: гострий
гнiйний одонтогенний перiостит, хронiчний гранулематозний перiодонтит
16; в каналах - уламок ендодонтичного iнструмента. Яка тактика ведення
хворого?
A. Видалення зуба, перiостотомiя
B. Перiостотомiя
C. Лiкування зуба, фiзiотерапiя
D. Видалення зуба
E. Медикаментозна терапiя
147. Який вид знеболювання найбiльше пiдходить для розтину субперiостального абсцесу у жiнки з вагiтнi-
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стю 8-10 тижнiв?
A. Провiдникову анестезiю анестетиком на основi артикаїну
B. Провiдникову анестезiю будь-яким
анестетиком
C. Внутрiшньовенний наркоз
D. Iнгаляцiйний наркоз
E. Iнфiльтрацiйну потенцiйовану
анестезiю анестетиком, що не мiстить
адреналiну
148. Дитина 14-ти рокiв скаржиться
на бiль i кровоточивiсть ясен при прийомi жорсткої їжi. Пiд час огляду виявлено запальну гiперемiю i незначний набряк слизової оболонки ясен
верхньої i нижньої щелеп. На зубах
виявляються нашарування зубного
нальоту, який легко знiмається. Якi
пасти слiд рекомендувати для iндивiдуальної гiгiєни порожнини рота?
A. Пасти, що мiстять екстракти трав
B. Пасти, що мiстять глiцерофосфат
кальцiю
C. Пасти, що мiстять амiнофториди
D. Пасти, що мiстять фторид натрiю
E. Пасти, що мiстять сольовi добавки
149. Хворий 59-ти рокiв скаржиться
на змiну кольору червоної облямiвки
нижньої губи, що з’явилася близько
4-х мiсяцiв тому. Об’єктивно: 31, 32,
41, 42 вiдсутнi. По центру нижньої
губи, на червонiй облямiвцi визначається неправильної форми дiлянка сiрувато-бiлого кольору розмiром
1,4х0,8 см, що не здiймається над рiвнем червоної облямiвки. Пальпацiя
змiненої дiлянки безболiсна, оточуючi тканини не змiненi. При зiскрiбуваннi плiвка не знiмається. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Лейкоплакiя
B. Обмежений передраковий гiперкератоз
C. Червоний плескатий лишай
D. Кандидозний хейлiт
E. Червоний вiвчак
150. Пацiєнт 37-ми рокiв звернувся
зi скаргами на естетичний дефект у
фронтальнiй дiлянцi верхньої щелепи. З анамнезу: вiдлам коронкової частини 11 зуба внаслiдок травми. Об’єктивно: лiнiя перелому на рiвнi ясеневого краю, корiнь 11 нерухливий.
Перкусiя безболiсна. На Ro-грамi:
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кореневий канал запломбований до
верхiвки. Яку конструкцiю доцiльно
запропонувати даному пацiєнту?
A. Куксова штифтова вкладка з металокерамiчною коронкою
B. Штифтовий зуб за IльїноюМаркосян
C. Комбiнована коронка за Бєлкiним
D. Фарфорова вкладка
E. Штифтовий зуб за Ахмедовим
151. 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
152. Жiнцi 27-ми рокiв проводиться
вiдновлення
дистальноапроксимальної порожнини 36 зуба методом вiдкритого сандвiча. В
якостi основи пiд фотокомпозит
"Charisma"лiкар вирiшив використати склоiономiр "Vitremer". На якому
рiвнi повинна знаходитись межа переходу склоiономiра в композит у данному випадку?
A. Нижче контактного пункту зуба
B. На рiвнi контактного пункту зуба
C. Вище контактного пункту зуба
D. Нижче рiвня ясеневого краю
E. На будь-якому рiвнi
153. На плановому оглядi робiтникiв, що працюють на автомобiльному виробництвi, стоматолог визначив
свинцевий стоматит легкого ступеня
у двох спiвробiтникiв. Якi рекомендацiї повинен дати стоматолог iншим
робiтникам для профiлактики виникнення даного захворювання?
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A. Полоскання 1% р-ном оцтової
кислоти щоденно
B. Полоскання 1% р-ном гiдрокарбонату натрiю раз на тиждень
C. Полоскання 1% р-ном перманганату калiю раз на мiсяць
D. Полоскання 1% р-ном перекису
водню, раз на мiсяць
E. Полоскання 3% р-ном перекису
водню щоденно
154. Хворий 48-ми рокiв звернувся
до лiкаря-стоматолога зi скаргами
на рiзкий, стрiляючий бiль в комiрцi видаленого 4 днi тому 36 зуба, пiдвищення температури тiла, загальну
слабкiсть. Об’єктивно: комiрка 36 зуба заповнена сiрими некротичними
масами, слизова оболонка навколо гiперемована, набрякла, пальпацiя болiсна. Яке втручання є ключовим у
даному випадку?
A. Кюретаж комiрки
B. Iн’єкцiї лiнкомiцину у перехiдну
складку
C. Тампонада комiрки гемостатичною
губкою
D. Електрофорез препаратами йоду
E. Лiкування не потрiбне
155. Хворий 40-ка рокiв звернувся до
стоматолога зi скаргами на перiодично виникаючий зсув нижньої щелепи, що з’являється при розмовi чи широкому вiдкриваннi рота. Зсув хворий
усуває самостiйно шляхом натиснення на пiдборiддя. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. 40% розчин глюкози внутрiшньовенно струминно
B. Iнсулiн 20 ОД внутрiшньом’язово
C. Оксигенотерапiя
D. Мезатон 1% - 1,0 мл пiдшкiрно
E. Кофеїн 10% - 1,0 мл пiдшкiрно
157. Дитина 13-ти рокiв на профiлактичному оглядi у стоматолога почала скаржитися на нудоту, повторне
блювання, бiль у животi. Об’єктивно:
стан важкий. Загальмований, млявий,
шкiрнi покрови блiдi. Тони серця приглушенi. Вiдомо, що у шкiльному колективi захворiло ще 5 дiтей з такою
клiнiкою. Яка першочергова дiя?
A. Швидко промити шлунок
B. Введення в/м пенiцилiну
C. Введення в/м церукалу
D. Введення в/м преднiзолону
E. Введення в/м но-шпи
158. Чоловiк 22-х рокiв звернувся до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на
блискавичний бiль у зубi, який з’явився напередоднi. Об’єктивно: глибока карiозна порожнина в 24 зубi,
дно вкрите розм’якшеним дентином,
пiсля його зняття просвiчується пульпа червоного кольору, зондування болiсне в однiй точцi. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Гiперемiя пульпи
B. Гострий частковий пульпiт
C. Гострий загальний пульпiт
D. Гострий гнiйний пульпiт
E. Гiпертрофiя пульпи

A. Звичний вивих нижньої щелепи
B. Хронiчний артрит СНЩС
C. Больова дисфункцiя нижньої щелепи
D. Артроз СНЩС
E. Контрактура нижньої щелепи

159. У травмованої жiнки 36-ти рокiв є пiдозра на виникнення гострого
травматичного перiодонтиту 21 зуба.
Якi додатковi методи обстеження необхiдно провести для уточнення дiагнозу?

156. У хворого 34-х рокiв з цукровим дiабетом в анамнезi перикоронарит 38 зуба, в зв’язку з тризмом
прийом їжi пiсля iн’єкцiй iнсулiну
був утруднений i неповноцiнний. Пiд
час прийому у стоматолога раптово
з’явилось почуття голоду, слабкiсть,
тремтiння кiнцiвок. Дихання та пульс
ослабленi, частi, пацiєнт вкрився холодним потом, виникли клонiчнi та
тонiчнi судоми. АТ- 120/80 мм рт.ст.,
Ps- 82/хв. Яка тактика лiкаря?

A. Рентгенографiя, електроодонтодiагностика
B. Електромiографiя, рентгенографiя
C. Полярографiя, електроодонтодiагностика
D. Трансiлюмiнацiя, капiляроскопiя
E. Капiляроскопiя, реопародонтографiя
160. Хвора 26-ти рокiв звернулася до
лiкаря-стоматолога з метою протезування. З анамнезу вiдомо, що пiвроку тому пацiєнтка знаходилась на
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лiкуваннi в наркологiчному диспансерi. Пiд час препарування вiдбулось
забруднення вiдкритої дiлянки шкiри
обличчя лiкаря бiологiчним матерiалом вiд пацiєнтки. В який термiн проводиться забiр кровi у даного лiкаря
для обстеження?

важкостi патологiчного процесу?

A. День подiї, 3, 6 та 12 мiсяцiв
B. День подiї, 4, 8 та 12 мiсяцiв
C. День подiї, 1, 3 та 6 мiсяцiв
D. День подiї, 1, 2 та 3 мiсяцi
E. День подiї, 2, 4 та 8 мiсяцiв

164. Батьки дитини 7-ми рокiв звернулися зi скаргою на промiжок мiж
центральними зубами. Об’єктивно:
обличчя симетричне, пропорцiйне.
У порожнинi рота бiчнi зуби змикаються по 1 класу Енгля. Мiж центральними рiзцями промiжок у 4 мм.
На Ro-грамi виявлений понадкомплектний зуб, що розташовується у дiлянцi коренiв 11 i 21. Яка буде першочергова тактика у даному випадку?

161. Пiд час профогляду на пiдприємствi по виробництву хiмiчних речовин у чоловiка 32-х рокiв виявлено дефекти фронтальної групи зубiв
у пришийковiй дiлянцi розмiром 3х4
мм з шорстким дном, крихкими краями емалi. Термодiагностика чутлива, зондування болiсне по емалеводентиннiй межi, перкусiя безболiсна.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Хiмiчний некроз емалi
B. Флюороз, деструктивна форма
C. Патологiчне стирання зубiв
D. Гiпоплазiя емалi
E. Флюороз (плямиста форма)
162. Хворий 52-х рокiв, робiтник хiмiчного пiдприємства, скаржиться на
пiдвищене видiлення слини, металевий присмак, вiдчуття жару, пульсуючий бiль. Об’єктивно: ясна запаленi, гiперемованi, набряклi, вкритi
сiрувато-бiлим нальотом, подекуди
виразки. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Ртутний стоматит
B. Свинцевий стоматит
C. Вiсмутовий стоматит
D. Виразково-некротичний стоматит
Венсана
E. Виразковий гiнгiвiт
163. Чоловiк 54-х рокiв скаржиться
на пiдвищену чутливiсть зубiв до хiмiчних та термiчних подразникiв, свербiж в яснах. Об’єктивно: ясна блiдорожевого кольору, коренi зубiв оголенi на 1/2 довжини. Незначна кiлькiсть зубних вiдкладень. У 24, 14, 34
- клиноподiбний дефект. Зуби стiйкi. Зондування оголених шийок зубiв
болiсне. Який додатковий метод дослiдження слiд призначити для визначення кiнцевого дiагнозу та ступеня

A. Рентгенографiя
B. Мiкроскопiя
C. Реографiя
D. Термографiя
E. Сiалографiя

A. Видалити понадкомплектний зуб
B. Наблизити центральнi рiзцi апаратом
C. Призначити мiогiмнастику i масаж
D. Рекомендувати спостереження
E. Провести подразнюючу терапiю
знiмним протезом
165. У пацiєнта пiсля клiнiчного обстеження встановлений дiагноз: гангренозний пульпiт 46. Який найбiльш
рацiональний метод лiкування 46 зуба?
A. Вiтальна екстирпацiя
B. Девiтальна екстирпацiя
C. Бiологiчний метод
D. Вiтальна ампутацiя
E. Девiтальна ампутацiя
166. 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
167. У хворого пiсля побутової травми розвинулись диплопiя i западання
м’яких тканин виличної дiлянки злiва. Яка травма у хворого?
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A. Перелом виличної кiстки
B. Перелом виличної дуги
C. Перелом кiсток носа
D. Забiй м’яких тканин виличної
дiлянки
E. Перелом орбiти
168. Дитина 7-ми рокiв скаржиться на
бiль пiд час їди у нижньому лiвому кутньому зубi. Об’єктивно: на медiальнiй контактнiй i жувальнiй поверхнях
85 зуба виявлено карiозну порожнину,
що сполучається з порожниною зуба.
Пiд час зондування сполучення виникають рiзкий бiль i помiрна кровоточивiсть. Перкусiя зуба безболiсна. На
Ro-грамi 85 зуба в дiлянцi бiфуркацiї
та бiля верхiвок коренiв, визначено
вогнища розрiдження кiсткової тканини з нечiткими контурами. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Пульпiт, ускладнений перiодонтитом
B. Хронiчний фiброзний пульпiт
C. Хронiчний гангренозний пульпiт
D. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
E. Загострення хронiчного перiодонтиту
169. Дитина 12-ти рокiв влiтку скаржиться на бiль у горлi, головний бiль
i пiдвищення температури тiла до
38, 5o C , нежить, кашель. Об’єктивно:
слизова оболонка порожнини рота гiперемована, набрякла, на пiднебiннi i
пiднебiнних дужках виявлено близько 10 ерозiй розмiром до 0,5 мм, що
не вкритi нальотом, з червоним дном.
Регiонарнi лiмфатичнi вузли збiльшенi, слабкоболiснi пiд час пальпацiї.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Герпетична ангiна
B. Гострий герпетичний стоматит
C. Багатоформна ексудативна еритема
D. Хронiчний рецидивуючий афтозний стоматит
E. Iнфекцiйний мононуклеоз
170. Дiвчинка 10-ти рокiв скаржиться
на наявнiсть карiозної порожнини в
зубi на нижнiй щелепi. Об’єктивно:
в 26 - карiозна порожнина в межах
бiляпульпарного дентину. Дентин стiнок i дна щiльний, пiгментований. Реакцiя на холодовий подразник позитивна. Зондування i перкусiя безболi-
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снi. Визначте попереднiй дiагноз:
A. Хронiчний глибокий карiєс
B. Гострий середнiй карiєс
C. Гострий глибокий карiєс
D. Хронiчний середнiй карiєс
E. Хронiчний фiброзний пульпiт
171. Чоловiку 24-х рокiв було встановлено дiагноз: пародонтоз початкового ступеня. Назвiть патологiю
зубiв некарiозного походження, яка
з’являється у пацiєнтiв з таким дiагнозом i приводить пацiєнтiв у клiнiку?
A. Гiперестезiя
B. Клиноподiбний дефект
C. Патологiчна стираннiсть
D. Карiєс V класу за Блеком
E. Кровоточивiсть ясен
172. Чоловiк 53-х рокiв звернувся зi
скаргами на пiдвищену чутливiсть зубiв до хiмiчних подразникiв. Об’єктивно: колiр ясни анемiчний, множиннi ретракцiї 5-7 мм, зяють мiжзубнi промiжки. Патологiчна стираннiсть. На Ro-грамi: зниження висоти мiжзубних перегородок бiльш, нiж
на 1/2. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Пародонтоз III ступеня
B. Генералiзований пародонтит II
ступеня, хронiчний перебiг
C. Пародонтоз I ступеня
D. Генералiзований пародонтит I ступеня, хронiчний перебiг
E. Пародонтоз II ступеня
173. У дитини 8-ми рокiв внаслiдок
травми вiдбувся перелом коронки 11
зуба. Порожнина зуба розкрита, зондування рiзко болiсне. На Ro-грамi несформована верхiвка кореня. Якi
дiї лiкаря?
A. Ендодонтичне лiкування, спрямоване на апексифiкацiю
B. Хiрургiчне лiкування
C. Ортопедичне лiкування
D. Лiкування травматичного пульпiту
в одне вiдвiдування
E. Фiзiотерапевтичне лiкування
174. На Ro-грамi 12 зуба кореневий
канал виповнений пломбувальним
матерiалом на 1/2 довжини, на верхiвцi - осередок деструкцiї кiсткової
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тканини з чiткими контурами розмiром 0,3х0,3. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Хронiчний гранулематозний перiодонтит
B. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
C. Хронiчний фiброзний перiодонтит
D. Радикулярна кiста
E. Хронiчний пульпiт
175. Дитинi 6-ти рокiв показане проведення пластики вуздечки верхньої
губи за ортодонтичними показаннями. У який перiод доцiльно проводити дану операцiю?
A. Пiсля прорiзування 11, 21, 12, 22
зубiв
B. При виявленнi патологiї
C. В перiод молочного прикусу
D. Пiсля змiни усiх верхнiх фронтальних зубiв
E. У 6 рокiв
176. 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 iмовiрний дiагноз?
A. Гемофiлiя
B. Анемiя
C. Гострий лейкоз
D. Хвороба Верльгофа
E. 177. Хвора 18-ти рокiв звернулася до
лiкаря зi скаргами на наявнiсть естетичного дефекту 11, 12 зубiв. Було
встановлено дiагноз: хронiчний середнiй карiєс 11, 12. Проведено пломбування фотозатверджувальним матерiалом Геркулайт з нанесенням захисного лаку пiсля фiнiшної обробки
пломби. Яким зубним пастам слiд надавати перевагу пiд час чищення зубiв у першi днi пiсля пломбування?
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A. Низькоабразивним
B. Фторвмiсним
C. Середньоабразивним
D. Високоабразивним
E. Кальцiйвмiсним
178. Жiнка 36-ти рокiв звернулася
до лiкаря зi скаргами на травмування щоки пiд час їди, чутливiсть зубiв до кислого та холодного. Пiд час
огляду виявлена вiдсутнiсть горбикiв
молярiв верхньої та нижньої щелеп,
рiзальних країв фронтальних зубiв,
гострi краї емалi, зниження висоти
прикусу. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Патологiчне стирання зубiв
B. Травматичне ушкодження зубiв
C. Клиноподiбний дефект
D. Ерозiя твердих тканин зуба
E. Некроз твердих тканин зуба
179. Жiнка 35-ти рокiв звернулася
до лiкаря зi скаргами на чутливiсть
фронтальних зубiв до кислого. Пiд
час огляду на вестибулярнiй поверхнi 11 та 12, ближче до екватора, виявленi гладенькi дефекти округлої
форми, якi не фарбуються 2% розчином метиленового синього. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Ерозiя твердих тканин зубiв
B. Травматичне ушкодження зубiв
C. Некроз твердих тканин зубiв
D. Клиноподiбний дефект зубiв
E. Патологiчне стирання зубiв
180. При профоглядi пацiєнтки 25-ти
рокiв кiнчик зонда стоматолога затримався у фiсурi 48. Краї дефекту
емалi темнi, поверхня шорстка. При
просвiчуваннi зуба FOTI (фототрансiлюмiнацiя) контури дефекту визначаються в межах емалi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Хронiчний поверхневий карiєс
B. Хронiчний початковий карiєс
C. Гострий початковий карiєс
D. Гострий поверхневий карiєс
E. Хронiчний середнiй карiєс
181. Хворий 45-ти рокiв скаржиться
на незначний бiль у зубi на нижнiй
щелепi злiва пiд час прикушування,
що з’явився 3 днi тому пiсля пломбування кореневого каналу 35. Об’єктивно: в 35 постiйна пломба, яка не
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вiдповiдає анатомiчнiй формi зуба.
На Ro-грамi кореневий канал 35 запломбований по всiй довжинi рiвномiрно до верхiвки. Яка тактика лiкаря в даному випадку?
A. Провести корекцiю пломби в 35
зубi
B. Резектувати верхiвку кореня 35
зуба
C. Видалити 35 зуб
D. Розпломбувати кореневий канал 35
зуба
E. Зробити розрiз в дiлянцi перехiдної
складки бiля 35 зуба
182. Пацiєнту 38-ми рокiв був поставлений дiагноз: загострення хронiчного фiброзного перiодонтиту 26. Стоматолог почав розкриття порожнини
26. Устя яких кореневих каналiв повинен визначити лiкар на днi порожнини 26?
A. Пiднебiнний i два щiчних: медiальний та дистальний
B. Дистальний i два медiальних: язиковий та щiчний
C. Щiчний i пiднебiнний
D. Устя одного каналу
E. Щiчний i два пiднебiнних: медiальний та дистальний
183. Пацiєнту 30-ти рокiв був встановлений дiагноз: гострий гнiйний пульпiт 16 зуба. Пiсля знеболювання стоматолог приступив до розкриття порожнини 16 i видалення вмiсту кореневого каналу. Який iнструмент краще обрати для цiєї мети?
A. Пульпекстрактор
B. К-файл
C. Ример
D. Н-файл
E. Флексоример
184. У СВПХШ надiйшов поранений iз осколковим проникним у лiву
гайморову пазуху пораненням верхньої щелепи, ЗЧМТ тяжкого ступеня.
Поранений непритомний. Якi фактори, що впливають на розвиток клiнiки, необхiдно враховувати щелепнолицевому хiрургу при складаннi плану комплексного лiкування в цьому
випадку?
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A. Розвиток синдрому взаємного
обтяження
B. Ступiнь ЧМТ
C. Вид ранячого агента
D. Вид вогнепального поранення
E. Ступiнь ЧМТ i вид ранячого агента
185. Пораненому в щелепно-лицьову
дiлянку перша медична обробка ран
м’яких тканин проведена через 48
годин пiсля отримання поранення.
В ранi немає ознак запалення. Медична обробка проводиться на фонi обов’язкового введення антибiотикiв. Який вид хiрургiчної обробки ран
проведено?
A. Вiдкладена первинна хiрургiчна
обробка
B. Рання первинна хiрургiчна обробка
C. Вторинна хiрургiчна обробка
D. Пiзня хiрургiчна обробка
E. Повторна хiрургiчна обробка
186. Пiд час планової санацiї у дитини
7-ми рокiв виявлена глибока карiозна
порожнина в 75 (1 клас за Блеком).
Емаль зуба темна, перкусiя i зондування 75 зуба безболiснi. Пiсля видалення розм’якшеного дентину з’явилося сполучення з порожниною зуба.
Глибоке зондування безболiсне. Слизова оболонка у дiлянцi 75 зуба без
патологiчних змiн. На Ro-грамi 75 кортикальна пластина зачатку 35 зуба без патологiчних змiн. Який метод
лiкування найбiльш ефективний у даному випадку?
A. Девiтальна ампутацiя
B. Бiологiчний
C. Вiтальна ампутацiя
D. Девiтальна екстирпацiя
E. Вiтальна екстирпацiя
187. Хлопчику 9 рокiв. Батьки звернулися зi скаргами, що дитина постiйно
закушує нижню губу. Яка патологiя
прикусу може виникнути?
A. Дистальний прикус
B. Вiдкритий прикус
C. Глибокий прикус
D. Мезiальний прикус
E. Косий прикус
188. Хворий 52-х рокiв скаржиться на
бiль у фронтальнiй дiлянцi нижньої
щелепи при прийомi їжi. Об’єктивно: зубнi ряди збереженi, зуби iнта-
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ктнi. Патологiчна рухливiсть 41, 42,
31, 32 зубiв I ступеня. Коронкова частина цих зубiв вiдновлена порцеляновими коронками. На рентгенограмi: резорбцiя кiсткової тканини тiльки в дiлянцi цих зубiв. Яка причина
захворювання?
A. Первинна травматична оклюзiя
B. Вторинна травматична оклюзiя
C. Комбiнована травматична оклюзiя
D. Ускладнення карiєсу
E. Захворювання слизової оболонки
порожнини рота
189. 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 iмовiрний дiагноз?
A. Клиноподiбнi дефекти
B. Пришийковий карiєс
C. Пришийковий некроз емалi
D. Ерозiя твердих тканин зуба
E. Гiпоплазiя емалi
190. У хворого 19-ти рокiв температура 37, 6o C , слабкiсть, ускладнення
карiєсу в 41,42, запальний iнфiльтрат
в дiлянцi бокового i центрального
рiзцiв, сформований пiдокiстний абсцес. Виберiть метод знеболювання
для розтину абсцесу i лiкування 41,42:
A. Двостороння ментальна та пiдокiстна анестезiя на межi запального
iнфiльтрату
B. Ментальна анестезiя справа
C. Мандибулярна анестезiя
D. Торусальна анестезiя
E. Iнфiльтрацiйна анестезiя в дiлянцi
в 41, 42
191. Хвора 30-ти рокiв скаржиться на
бiль у скронево-нижньощелепному
суглобi (СНЩС) праворуч, що вперше виник три тижнi тому пiсля грипу. Об’єктивно: почервонiння шкiри в
дiлянцi суглоба, температура 37, 5oC ,
незначний iнфiльтрат, рухи нижньої
щелепи болючi, регiонарнi лiмфовузли збiльшенi, зуби здоровi. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Гострий неспецифiчний артрит
СНЩС
B. Гострий правобiчний паротит
C. Неврит трiйчастого нерва
D. М’язово-суглобова дисфункцiя
E. Загострення хронiчного артриту
192. У пацiєнтки 20-ти рокiв вагiтнiсть 11 тижнiв. Звернулася з приводу видалення першого моляру злiва.
Який анестезуючий засiб необхiдно
застосувати для безпечного i повноцiнного знеболення?
A. Ультракаїн 4% ДС
B. Лiдокаїн 2%
C. Новокаїн 2%
D. Дикаїн (аплiкацiя)
E. 193. Хворий 80-ти рокiв хворiє на
периферичну невралгiю трiйчастого
нерва впродовж 10-ти рокiв. Проведення блокади по типу мандибулярної
анестезiї розчином новокаїну усуває
бiль на 3-4 години. На Ro-грамi: не
визначається ментальний отвiр та дiлянка нижньощелепного каналу. Якi
етiопатичнi фактори частiше всього
призводять до такого захворювання?
A. Осифiкацiя нижньощелепного
каналу
B. Пульпiти
C. Гайморити
D. Гальванiзм порожнини рота
E. Протези, якi порушують висоту
прикусу
194. Хворий 34-х рокiв скаржиться
на наявнiсть лусочок на губах. Об’єктивно: вiд зони Клейна до середини червоної облямiвки смуги тонких
прозорих лусочок, якi щiльно прикрiпленi в центрi i вiдстають по периферiї; пiсля зняття оголюється яскравочервона поверхня червоної облямiвки, без ерозiй. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Ексфолiативний хейлiт
B. Метеорологiчний хейлiт
C. Актинiчний хейлiт
D. Контактний алергiчний хейлiт
E. Червоний плескатий лишай
195. Хворий 57-ми рокiв скаржиться
на гiперестезiю зубiв. Електрофорез
якої речовини можна включити до
комплексу лiкування?
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A. Розчин тiамiну з новокаїном
B. Розчин трипсину
C. Розчин гепарину
D. Розчин йодиду калiю
E. Розчин водяного екстракту алое
196. 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 iмовiрний 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
197. Хвора 28-ми рокiв доставлена до
лiкарнi з раною в дiлянцi пiдборiддя, яка отримана пiд час дорожньотранспортної пригоди. Рана характеризується численною зоною первинного травматичного некрозу, розчавленням i розривом тканин. Вкажiть
вид рани:
A. Забiйна
B. Скальпована
C. Рiзана
D. Колота
E. 198. Хвора 30-ти рокiв госпiталiзована з дiагнозом: фiброзний анкiлоз лi-
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вого скронево-нижньощелепного суглоба. Визначте лiкувальну тактику:
A. Розкриття рота за допомогою роторозширювача пiд мiсцевим знеболюванням, з послiдуючим введенням
до порожнини суглоба гiдрокортизону
та призначенням лiкувальної гiмнастики
B. Резекцiя суглобової голiвки з
подальшим формуванням несправжнього суглоба
C. Двощелепне шинування шинами
Тiгерштедта з зачiпними петлями
D. Виготовлення ортодонтичної накусочної пластини
E. Протизапальна терапiя
199. До лiкарнi доставлений потерпiлий через 8 годин пiсля термiчного
опiку. На обличчi та переднiй поверхнi шиї опiки II-III ступеня. Хворий загальмований. АТ- 90/50 мм рт.ст., Ps120/хв. Дiурез до 50 мл. Яка стадiя перебiгу опiкової хвороби в даного хворого?
A. Опiковий шок
B. Опiкова токсемiя
C. Опiкова септикотоксемiя
D. Опiкового виснаження
E. Реконвалесценцiї
200. Хворому 12-ти рокiв проводиться лiкування гострого серозного
перiодонтиту 36 зуба. Який антисептик доцiльнiше обрати для обробки
кореневих каналiв у цьому випадку?
A. Гiпохлорид натрiю
B. Фурацилiн
C. Перекис водню
D. Йодид калiю
E. Етонiй

