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1. Який із гестозів належить до рідкісних форм? 

A. Птіалізм 
B. Еклампсія 
C. Блювання 
D. Прееклампсія 
E. Остеомаляція 
 

2. Як змінюється рівень гемоглобіну крові при важкій формі 

раннього гестозу? 
A. Суттєво не змінюється 
B. Знижується 
C. --- 
D. Не змінюється 
E. Підвищується 
 

3. Першовагітна у терміні вагітності 9 тижнів скаржиться на 

блювання до 20 разів на добу, огиду до їжі, млявість, 
сонливість. Яку патологію можна запідозрити ? 
A. Помірне блювання вагітних 
B. Гепатит 
C. Прееклампсія вагітних 
D. Гастродуоденіт 
E. Нестримне блювання вагітних 
 

4. У пацієнтки на 6-му тижні вагітності, з’явилися ознаки 
раннього гестозу. Назвіть симптоми, характерні для даного 
ускладнення. 
A. Головний біль 
B. Набряки, альбумінурія 
C. Гіпертензія, набряки 
D. Блювання, слинотеча 
E. Збільшення маси тіла 
 

 

 



Ранні гестози 

 

5. Вагітна, 7 тиж. вагітності, скаржиться на нудоту, 
блювання до 5 разів на добу, схуднення. Який діагноз 
повинна поставити акушерка ФАПу? 
A. Блювання вагітної. 
B. Блювання ІІ ступення. 
C. Відраза до їжі. 
D. Захворювання шлунково-кишкового тракту. 
E. Отруєння І ступеня. 
 

6. Вагітна в терміні 8-9 тиж скаржиться на блювання до 15-

17 разів на добу, значну слинотечу. За 2 тижні зменшила 
вагу на 10 кг. АТ 100/60 мм рт.ст. , пульс - 110/хв.., шкіра 
суха, бліда. Вагітна психічно лабільна. Діурез знижений. 
Вкажіть ймовірний діагноз: 
A. Харчова токсикоінфекція 
B. Тяжка форма блювання 
C. Рвота вагітної середньої тяжкості 
D. Хвороба Боткіна 
E. Рвота вагітної легкого ступеню 
 

7. До акушерки ФАПу звернулась вагітна в терміні 6 тижнів 

вагітності зі скаргами на блювання 5-6 разів на день, 
нудоту, відразу до деяких продуктів, порушення сну, 
підвищену втомлюваність. Який  діагноз має поставити 
акушерка? 
A. Отруєння 
B. Виразкова хвороба 
C. Порушення режиму сна 
D. Порушення засвоєння їжі 
E. Ранній гестоз вагітних 
 

8. Першовагітна 19 років жаліється на нудоту, повторну 

блювоту 3-4 разів на добу, зниження апетиту, слинотечу, 
що розвинулись на протязі останніх двох тижнів. Обстежено 
загальний стан, задовільний, t-36,7 С. Пульс 84уд/хв., АТ- 
110/70мм.рт.ст. Спеціальне гінекологічне дослідження: 
виявило синюшність слизової піхви та шийки матки. Матка 
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збільшена до розмірів гусячого яйця. Ваш попередній 
діагноз. 
A. Птиалізм. 
B. Харчова токсикоінфекція 
C. Блювота вагітних, важка форма, слинотеча 
D. Блювота вагітних, легка форма, слинотеча 
E. Блювота вагітних, середньо-важка форма, слинотеча 
 

9. На прийом до ЖК звернулася вагітна зі скаргами на 
нудоту, слинотечу, блювання 5-6 разів на добу. Яка ступінь 
тяжкості гестозу? 
A. Нудота 
B. Блювання середнього ступеня тяжкості 
C. Слинотеча 
D. Блювання легкого ступеня тяжкості 
E. Блювання важкого ступеня 
 

10. Вагітна 16 тижнів скаржиться на блювання 15-20 разів 

на добу, відразу до їжі, млявість. Яку патологію можна 
запідозрити у вагітної? 
A. Прееклампсія легкого ступеня 
B. Важке блювання вагітних 
C. Легке блювання вагітних 
D. Прееклампсія середнього ступеня 
E. Прееклампсія важкого ступеня 
 

11. В гінекологічне відділення ЦРЛ поступила жінка у терміні 
вагітності 8 тиж., з приводу тяжкого ступеню блювання. При 
дослідженні крові виявлено багато токсичних продуктів 
обміну, виник ацидоз. Що потрібно призначити для 
усунення ацидозу? 
A. 20 мл. 40% р-ну глюкози в/в 
B. 200 мл. фізіологічного розчину 
C. Вітаміни групи В 
D. Реополіглюкін 400 мл 
E. Розчин натрію гідрокарбонат 5% 100-150 мл 
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12. Жінка в терміні вагітності 8-9 тижнів скаржиться на 
нудоту, блювання більше 20 разів на добу, слабкість, 
зниження маси тіла. Шкіра бліда, суха, температура 
субфебрильна, АТ знижений, олігурія, живіт втягнутий. 
Відмічається затримка стільця. Який найбільш імовірний 
діагноз? 
A. Блювання вагітної середнього ступеня 
B. Блювання тяжкого ступеня 
C. Блювання вагітної легкого ступеня 
D. Гострий апендицит 
E. Харчова  токсикоінфекція 
 

13. На прийом в ЖК звернулася вагітна зі скаргами на 

нудоту, слинотечу, блювання 4-5 разів на добу. Який ступінь 
тяжкості гестозу? 
A. блювання легкого ступеня тяжкості 
B. нудота 
C. слинотеча 
D. блювання тяжкого ступеня 
E. блювання середнього ступеня тяжкості 
 

 

Ранні гестози. Відповіді: 
 

1) - E; 

2) - E; 

3) - E; 

4) - D; 

5) - A; 

6) - B; 

7) - E; 

8) - D; 

9) - D; 

10) - B; 

11) - E; 

12) - B; 

13) – A. 

 

 

 

 
 


