
Примерен тест  - студенти Медицина 

 

1 

Новородено на 2 дни с дишане 24/мин и сърдечна честота 90/мин има: (1 верен 

отговор)С една възможност за избор.  

(1 точка) 

• Нормални сърдечна и дихателна честоти 

• Нормална сърдечна честота и брадипнея 

• Тахикардия и брадипнея 

• Брадикардия и брадипнея 

2 

При смяна на памперса на новородено момиче на 5 дни майката забелязала 

няколко кървави петна в областта, съотвестваща на влагалището и уретрата. 

Детето е в добро състояние. Единствено гърдичките се виждат и палпират леко 

уголемени. Каква е най-вероятната причина за тези находки? (1 верен отговор)С 

една възможност за избор.  

(1 точка) 

• Тромбоза на v. renalis 

• Хеморагична болест на новородето 

• Симптом на адаптационен синдром 

• Вродена афибриногенемия 

3 

През първата година ръстът се увеличава с: (1 верен отговор)С една възможност 

за избор.  

(1 точка) 

• около 6 см. 

• около 12 см. 

• около 25 см. 

• около 50 см. 

4 

Характерна особеност на ЕКГ в кърмаческа възраст е: (1 верен отговор)С една 

възможност за избор.  

(1 точка) 

• Има физиологичен A-V блок 

• Отклонение на електрическата ос наляво 

• Отклонение на електричната ос надясно. 

• Нисък волтаж на ЕКГ комплексите. 

5 

Артериално налягане 105/65 mmHg при дете на 6мес. е: (1 верен отговор)С една 

възможност за избор.  

(1 точка) 



• високо 

• нормално 

• ниско 

• само диастолната стойност е ниска 

6 

Олигурия при кърмаче е денонощна диуреза под: (1 верен отговор)С една 

възможност за избор.  

(1 точка) 

• 1 мл/кг 

• 2 мл/кг 

• 3 мл/кг 

• 4 мл/кг 

7 

Изпъване / екстензия/ на ръката и крака, при обърната глава в посока към тях е: 

(1 верен отговор)С една възможност за избор.  

(1 точка) 

• нормален рефлекс до 3 мес.в. 

• нормален рефлекс до 12 мес.в. 

• патологичен рефлекс от групата на Бабински 

• патологично отклонение, изискващо допълнителни изследвания 

8 

Новородено на 25 дни на изключително кърмене (естествено хранене) изхожда 

около 6-7 пъти дневно жълти кисело миришещи изхождания с пресечки. Това е: 

(1 верен отговор)С една възможност за избор.  

(1 точка) 

• нормална находка 

• проява на диария 

• проява на дисбактериоза 

• проява на лактазен дефицит 

9 

При средно тежък пристъп на бронхиална астма, първото средство на избор за 

лечение на пристъпа е: (1 верен отговор)С една възможност за избор.  

(1 точка) 

• Венозно вливане на кортикостероид 

• Венозен новфилин 

• Инхалаторен салбутамол 

• Кислородолечение 

10 

Инспираторна диспнея се среща при всички изброени болести с ИЗКЛЮЧЕНИЕ 

на: (1 верен отговор)С една възможност за избор.  

(1 точка) 

• Чуждо тяло в бронх 

• Круп (субхордален ларингит) 

• Епиглотит 



• Ретрофарингеален абсцес 

11 

Основни характеристики на нефротичния синдром са : (1 верен отговор)С една 

възможност за избор.  

(1 точка) 

• Протеинурия, хематурия , хиперлипидемия, отоци 

• Протеинурия, хипопротеинемия, хиперлипидемия, отоци 

• Протеинурия, левкоцитурия, отоци 

• Протеинурия ,хематурия, левкоцитурия, отоци 

12 

Хипоксемични кризи са характерни за: (1 верен отговор)С една възможност за 

избор.  

(1 точка) 

• Атриовентрикуларен канал 

• Муковисцидоза с развило се хронично белодробно сърце 

• Тетралогия на Fallot 

• Остър миокардит 

13 

Мултикистична енцефаломалация е най-тежката последица от: (1 верен 

отговор)С една възможност за избор.  

(1 точка) 

• Хипоксемично-исхемична енцефалопатия – трета степен 

• Пренатален исхемичен инсулт в лява средномозъчна артерия 

• Интравентрикуларен кръвоизлив първа степен 

• Хипоксемично –исхемична енцефалопатия – първа степен 

14 

Причина за запек в кърмаческа възраст може да е: (1 верен отговор)С една 

възможност за избор.  

(1 точка) 

• Вродена лактазна недостатъчност 

• Вроден хипотиреоидизъм 

• Естествено хранене 

• Хиперкалиемия 

15 

При детската церебрална парализа нарушението в двигателната функция се 

дължи на : (1 верен отговор)С една възможност за избор.  

(1 точка) 

• Непрогресиращо увреждане на главния мозък 

• Прогресиращо увреждане на главния мозък 

• Увреждане на ниво гръбначен мозък 

• Увреждане на ниво мускули на крайниците 

16 

Кое от заболяванията НЕ се проявява с коагулопатия? (1 верен отговор)С една 

възможност за избор.  



(1 точка) 

• Хемофилия 

• Чернодробна цироза 

• Болест на Schonlein – Henoch 

• Хеморагична болест на новороденото 

17 

При хемолитична анемия има всички с изключение на: (1 верен отговор)С една 

възможност за избор.  

(1 точка) 

• ретикулоцитоза 

• повишено серумно желязо 

• директна хипербилирубинемия 

• повишена лактатдехидрогеназа 

18 

За захарния диабет втори тип е характерно: (1 верен отговор)С една възможност 

за избор.  

(1 точка) 

• Моногенно унаследяване 

• Склонност към диабетна кетоацидоза 

• Поява в ранна детска възраст 

• Често е свързан със затлъстяване 

19 

Гастро-езофагеална-рефлуксна болест може да се изяви с всички с 

ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА: (1 верен отговор)С една възможност за избор.  

(1 точка) 

• Изтичане на мляко от устата след нахранване 

• Хематемеза 

• Наличие на жлъчка в повърнатите материи 

• Рецидивираша бронхиална обструкция 

20 

Скъсен перкуторен тон, липсващо везикуларно дишане и липсваща 

бронхофония се установява при: (1 верен отговор)С една възможност за избор.  

(1 точка) 

• Крупозна пневмония 

• Ексудативен плеврит 

• Пневмоторакс 

• Бронхиолит 

21 

Поддържащото лечение на бронхиална астма включва следните медикаменти: (1 

верен отговор)С една възможност за избор.  

(1 точка) 

• Бронхолитици 

• Антибиотици 

• Инхалаторни кортикостероиди 



• Интравенозно кортикостероиди 

22 

Причина за преренален тип остра бъбречна увреда е : (1 верен отговор)С една 

възможност за избор.  

(1 точка) 

• ентерална токсикоза 

• остър постстрептококов гломерулонефрит 

• тубулоинерстициален нефрит 

• хемолитично- уремичен синдром 

23 

Хомозиготната Бета таласемия протича с: (1 верен отговор)С една възможност за 

избор.  

(1 точка) 

• Хемолитични кризи, провокирани от инфекции 

• Хронична непрекъсната хемолиза 

• Хемоглобинурия 

• Хеморагичен обрив 

24 

За пубертета при момче е характерно: (1 верен отговор)С една възможност за 

избор.  

(1 точка) 

• Първи белег е нарастване на пениса 

• Пубертетният растежен скок е в началото на пубертета 

• По-изразен растежен скок водещ до по-висок окончателен ръст в сравнение с 

момичетата 

• Поникването на брада е преди растежния скок 

25 

Кой от изброените е чест асоцииран проблем при квадрипаретична церебрална 

парализа? (1 верен отговор)С една възможност за избор.  

(1 точка) 

• Гастроезофагеален рефлукс 

• Сърдечни малформации 

• Макроцефалия 

• Затлъстяване 

26 

Вродена надбъбречна хиперплазия протича с: (1 верен отговор)С една 

възможност за избор.  

(1 точка) 

• Нормално пубертетно развитие 

• Истински преждевременен пубертет 

• Лъжлив преждевременен изо- или хетеросексуален пубертет 

• Забавена костна възраст 

27 



Вливането на тромбоцитен концентрат при имунна тромбоцитопения е: (1 верен 

отговор)С една възможност за избор.  

(1 точка) 

• Терапия на първи избор 

• Основен терапевтичен метод при хроничната форма на заболяването 

• Използва се само като допълваща терапия при животозастрашаващи кръвоизливи 

• Не се прилага никога 

28 

Кой медикамент може да се използва за лечение на Дуктус артериозус 

персистенс у новородено, протичащ със сърдечна недостатъчност? (1 верен 

отговор)С една възможност за избор.  

(1 точка) 

• Простагландин Е 

• Индометацин 

• Кортикостероид 

• Сърфактант 

29 

Плевралният пунктат е гноен при: (1 верен отговор)С една възможност за избор.  

(1 точка) 

• Туберкулоза 

• Пневмоцистна пневмония 

• Стафилококова пневмония 

• Микоплазмена пневмония 

30 

Кърмаче на 4 мес, от втора нормално протекла бременност и раждане, 

нормално развиващо се до момента. При преглед в детска консултация е 

установена тахипнея 50/мин. Майката съобщава, че още след изписването от 

родилния дом диша така. При прегледа лекарят установява още хиперсонорен 

перкуторен тон в ляво подключично. Там дишането е отслабено. Детето е 

афебрилно, не кашля. Сърдечните тонове са леко изместени в дясно и се чуват 

най-добре по десния стернален ръб. Пулмографията е: (1 верен отговор)С една 

възможност за избор.  

(2 точки) 



 
• левостранна вродена пневмония в горен лоб 

• аплазия на десния горен лоб 

• вродена аномалия в ляво 

• левостранен плеврит 

31 

15-годишно момче с нормално физическо и НПР, без алергии. Не е често 

боледуващо. Преди 10 дни е бил с болки в гърлото, преминали без лечение. 

През последните два дни се оплаква се от главоболие, уринира по-рядко, не е 

повишавал температура. Урината в първия ден станала тъмна като ошав . При 

прегледа детето е с леки периорбитални отоци. Артериалното налягане е 150/83 

mmHg. Без отклонения от останалия статус. От изследванията : ПКК – 120g/L; 

нормални Ер, Левкоцити и Тромбоцити, креатинин 130 µmol/L, урея 9.5 mmol/l, 

общ белтък 65 g/L; Албумин 36 g/L; урина: белтък 1(+), седимент - левкоцити 8-

10 на зр. поле, еритроцити -20-25 на зр. поле, отн. тегло 1025 mOsm/l. Касае се 

за? (1 верен отговор)С една възможност за избор.  

(2 точки) 

• Хемолитико-уремичен синдром 

• Преренална остра бъбречна увреда 

• Остър постстрептококов гломерулонефрит 

• Идиопатичен нефротичен синдром 

32 

По повод изразена бледост са проведени лабораторни изследвания на дете на 1 

г 6 мес възраст и се установяват Хемоглобин - 87 g/l , Еритроцити – 3.5 х10/12/l , 

MCV – 105 fl , MCH – 34 pg , Левкоцити – 5.8 х10/9/l , Тромбоцити – 160 х10/9/l ; 

LDH – 584 E/l. Поради установена на 6 мес.възраст алергия към белтъка на 

кравето мляко, през последната 1 година детето се храни предимно с козе мляко 

и трудно приема друга храна. Коя е най-вероятната диагноза ? (1 верен 

отговор)С една възможност за избор.  

(2 точки) 

• Желязо-дефицитна анемия 

• Конституционална апластична анемия на Fanconi 



• Малигнена хемопатия 

• Анемия при дефицит на фолати 

33 

Момиче на 14години, заболяло от 3 дни с висок фебрилитет, болки в гърлото, 

подути лимфни възли субмандибуларно. При прегледа установяват гнойна 

ангина, хепатоспленомегалия, лек едем на горни клепачи, затруднено носно 

дишане. От ПКК – Хб 125г/л; левкоцитоза 15х 10/9 с лимфоцитоза- 70%, 

Тромбоцити – 180х 10/9; СУЕ – 25мм, АСАТ – 150 U, АЛАТ – 200 U, ЛДХ – 450U. 

Коя е най-вероятната диагноза? (1 верен отговор)С една възможност за избор.  

(2 точки) 

• Остър стрептококов тонзилит 

• Остра лимфобластна левкемия 

• Инфекциозна мононуклеоза 

• Херпангина 

34 

Момиче на 11 год., при което от 9 год. възраст започва нарастване на гърдите, 

последвано от появата на пубисно окосмяване и на 11 год. се появява и 

менструация. Костна възраст отговаряща на календарната. Майка с менархе на 

12 г. каква е предполагаемата диагноза? (1 верен отговор)С една възможност за 

избор.  

(2 точки) 

• Гонадотропин- зависим/централен/преждевременен пубертет 

• Гонадотропин -независим /периферен/ преждевременен пубертет 

• Физиологичен пубертет. 

• Прематурно телархе. 

35 

При дете на 1година от около седмица родителите забелязват внезапни резки 

отклонения на очите в едната или другата посока. Започнали внезапни падания 

като ходи с рязко подгъване на единия или другия крак. При прегледа лекарят 

констатира артериално налягане 120/70 и синдром на танцувашите очи с 

опсомиоклонус. За кое заболяване се касае? (1 верен отговор)С една 

възможност за избор.  

(2 точки) 

• Епилепсия 

• Нехочкинов лимфом 

• Невробластом 

• Ретинобластом 

36 

Момче на 18 мес.възраст. получава генерализиран гърч и родителите го водят в 

Спешно отделение, като все още е неконтактен , с леки потрепвания на четирите 

крайника и отклонен нагоре поглед. Кой от изброените препарати ще 

приложите за купиране на гърча? (1 верен отговор)С една възможност за избор.  

(2 точки) 

• Диазепам 10 мг интрамускулно 



• Диазепам 5мг пер ректум 

• Фенобарбитал 100мг интрамускулно 

• Калциев глюконат 10% 10мл и.в. 

 

37 

По време на детска консултация на дете на 1 мес.в., родено в 38г.с. с Тр 2400, 

ръст 47см и обиколка на главата 37см. без асфиксия и с нормален неонатален 

период, се установява липса на убедително заглеждане. Установява се 

микрофталмия на дясно око. Измерени на 1мес.в. Т – 3000г, ръст 50см и 

обиколка на главата 41см. Детето е насочено за КТ на глава, който показва 

следния образ. Каква е най-вероятната диагноза? (1 верен отговор)С една 

възможност за избор.  

(2 точки) 

• Интравентрикуларни кръвоизливи с последваща хидроцефалия 

• Вродена токсоплазмоза 

• Състояние след неонатален бактериален менингит 

• Идиопатична акведуктна стеноза 

38 

Момиче на 14 г.в. е хоспитализирано, поради честа кашлица от 2 дни, 

субфебрилитет при запазен апетит. Обективно се установява леко увредено 

общо състояние и изострено везикуларно дишане с леко удължен експириум, 

пръснати сухи свиркащи хрипове и единични дребни влажни хрипове в дясната 

основа. ПКК – Hb – 120g/l; WBC – 13x10/9; ДКК – б.о., СУЕ 18 мм. C-реактивен 

протеин-8.3mg/l; Рентгенографията е показана. Коя е най-вероятната диагноза? 

(1 верен отговор)С една възможност за избор.  

(2 точки) 



 
• Туберкулоза 

• Крупозна пневмония 

• Микоплазмена пневмония 

• Стафилококова пневмония 

39 

Дете на 3-годишна възраст от три дни с промяна в цвета на урината – понякога е 

червена. Уринира без болка. Не е повишавало температура. При прегледа се 

установява формация в ляв хипохондриум. ПКК – б.о. Проведено и изследване 

на урина- без данни за протеинурия и левкоцитурия, но с 55 еритроцита по 

Webb. Каква е вероятната диагноза? (1 верен отговор)С една възможност за 

избор.  

(2 точки) 

• Микросфероцитна анемия 

• Нефролитиаза 

• Тумор на Wilms 

• Спленомегалия 



 

40 

Кърмаче на 3 дн.в е с многократни повръщания на фонтан скоро след 

нахранване от самото раждане. В повърнатите материи има примес на жлъчка. 

Детето суче лакомо. Липсват изхождния през последните 2 дни. От 

рентгенологичното изследване в право положение се откриват две водно-

въздушни нива - вж снимка. Вашата диагноза е: (1 верен отговор)С една 

възможност за избор.  

(2 точки) 

• Болест на Hirshprung 

• Дуоденална атрезия 

• Вродената хиперплазия на надбъбречните жлези със солена загуба 

• Вродена пилорна стеноза 
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Дете на 3 години, което след 6 мес.възраст започнало да боледува почти всеки 

месец от инфекции на респираторната система – бронхити, пневмонии, за които 

приема антибиотици. Установени ниски стойности на IgA и Ig G. Проходило на 1 



г. и 8 мес., като залита и често пада, особено при смяна на посоката. Започнали 

да се виждат съдове по конюнктивите – вж снимка. Коя е най-вероятната 

диагноза? (1 верен отговор)С една възможност за избор.  

(2 точки) 

• Ataxia-Telangiectasia 

• Wiskott-Aldrich Syndrome 

• Болест на Bruton 

• Церебрална парализа 
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Момче на 2-месечна възраст, родено в 36 г. с., от първа нормално протекла 

бременност, с телесна маса 2200 гр, ръст 49 см. и обиколка на глава 33 см., с 

нормален Апгар. По време на бременността, майката усещала по-слабо 

движения на плода. Засукало трудно. При прегледа се установява об. глава – 

37,5см, нормална фонтанела. Плаче със слаб глас. Дихателна честота 66/мин, 

ритмична сърдечна дейност с честота 160 /мин. Без хепатоспленомегалия. Тежка 

мускулна хипотония, силно ограничени движения – налични само проксимално. 

Липсващи сухожилни и надкостни рефлекси двустранно. Добър емоционален 

контакт, проследява с поглед. В спокойно състояние се забелязват фасцикулации 

на езика. Коя е най-вероятната диагноза? (1 верен отговор)С една възможност за 

избор.  

(2 точки) 

• Хипоксично-исхемична енцефалопатия 

• Церебрална парализа – хипотонична форма 

• Спинална мускулна атрофия 

• Мускулна дистрофия тип Дюшен 
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Кое отклонение е характерно за вродената агамаглобулинемия на Брутон? (1 

верен отговор)С една възможност за избор.  

(2 точки) 

• Пълна липса на В-лимфоцити 

• Липса на Т-лимфоцити 

• Положителен NBT тест – нарушена фагоцитоза 

• Неутропения 
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Кои от заболяванията са характерни за недоносени деца? (от 1 до 6 верни 

отговора; +1 т. за верен отговор, -1 т. за грешен отговор)С няколко възможности 

за избор.  

• интравентрикуларни хеморагии 

• междукамерен дефект 

• некротизиращ ентероколит 

• хиалинно-мембранна болест 

• фрактура на ключицата 

• родовотравматична парализа на плексус брахиалис 
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Eпиглотитът протича със следните симптоми: (от 1 до 5 верни отговора; +1 т. за 

верен отговор, -1 т. за грешен отговор)С няколко възможности за избор.  

• сиалорея 

• дисфагия 

• експираторна диспнея 

• инспираторен стридор 

• скъсен перкуторен тон 
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Кои от изброените болести са причина за рецидивираща бронхиална 

обструкция в детска възраст? (от 1 до 6 верни отговора; +1 т. за верен отговор, -

1 т. за грешен отговор)С няколко възможности за избор.  

• рецидивиращи субхордални ларингити 

• бронхиална астма 

• рецидивиращи пневмококови пневмонии 

• гастро-езофагеална рефлуксна болест 

• муковисцидоза 

• Тетралогия на Fallot 
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Новородено момче на 5-дневна възраст от нормална бременност и раждане 

чрез планово секцио цезареа с Т 3000г, рст 50 см и об. глава – 34 см., на 

естествено хранене. Преди изписване от неонатология на 5-тия ден повишава 

температура до 380. Става по-отпуснато, апетитът намалява, еднократно 

повръща, изхожданията са без промяна. Обективно- бледа кожа, време за 

реколорация 4-5 сек, пулсова честота 170/мин, арт. налягане 65/40mmHg, без 

патология на белодробния, сърдечен, коремен и гърлен статус. Фонтанела на 

нивото на черепни кости. Изписква в сън , явява се спонтанен рефлекс на Моро. 

ПКК - хемоглобин 110г/л, левк. 22х109/л, неутрофили 55%, тромбоцити 60х109/л, 

CRP 130мг/л. Нормални трансаминази и коагулационен статус. Кои от 

изброените мерки са уместни? (от 1 до 6 верни отговора; +1 т. за верен отговор, 

-1 т. за грешен отговор)С няколко възможности за избор.  

• Лумбална пункция и микробиологично изследване на ликвор 

• Изследване за вродена цитомегаловирусна инфекция 

• Хемокултура, урокултура 

• Приложение на Диазепам 

• Начало на лечение с глюкозосолеви разтвори и цефалоспорин трето поколение 

• Приложение на Фурантрил 
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Дете на 4 месечна възраст, което се храни изкуствено с адаптирано мляко за 

кърмачета. От около месец е с диария – обилни мазни изхождания, с неприятна 

миризма и алкално рН. Родено е с Т – 3000г, ръст 50 см, а в момента е с Т 4500г, 

ръст -61см. Не е повишавало температура и не е боледувало до момента. 

Установява се редуцирана подкожна мастна тъкан, без друга патология. Какви 

забялявания трябва да се изключат? (от 1 до 5 верни отговора; +1 т. за верен 

отговор, -1 т. за грешен отговор)С няколко възможности за избор.  



• Целиакия 

• Муковисцидоза 

• Алергия към белтъка на краве мляко 

• Вродена лактазна недостатъчност 

• Хроничен хепатит 
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Дете на 1 година и 6 месеца е с диария, с примеси на кръв от 2 дни. На 5-ия ден 

от началото на заболяването побледняло, майката съобщава за по-сухи 

памперси като урината станала червена на цвят. Изследвана ПКК – Хб – 85/мин, 

Ер – 3,2х 10/12; Тромбоцити – 90х10/12. Общ белтък 68г/л; общ билирубин 

90мкмол/л; урея 9 ммол/л; креатинин 90 мкмол/л. Кои от посочените действия 

ще предприемете: (от 1 до 4 верни отговора; +1 т. за верен отговор, -1 т. за 

грешен отговор)С няколко възможности за избор.  

• Изследване на свободен хемоглобин, морфология на Еритроцити 

• Да се изследва урина – биохимично и цитологично 

• Да се изследва липиден профил 

• Да се вземе хемокултура и лечението да бъде само широкоспектърен антибиотик 
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Спленектомията е възможен метод на лечение при: (от 1 до 5 верни отговора; 

+1 т. за верен отговор, -1 т. за грешен отговор)С няколко възможности за избор.  

• Фолиево-дефицитна анемия 

• Хомозиготна бета таласемия 

• Наследствена сфероцитоза 

• Глюкозо-6-фосфат дехидрогеназен дефицит 

• Остра тромбоцитопения, изявена в хода на вирусна инфекция 
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Момче на 7 г, с нормално физическо и НПР. Често боледуващо от катарални 

ангини, еднократно гнойна ангина. Постъпва в Хирургично отделение по повод 

появила се от един ден дифузна коремна болка, засиваща се на моменти, с 

еднократно повръщане. Отрича диария. Температура не е повишавал. При 

предоперативна педиатрична консултация се установява палпируем 

хеморагичен обрив по долни крайници и глутеуси, както и лек оток около 

глезените – вж снимка. Леко хиперемирани небни дъги и тонзили, 

субмандибуларни лимфни възли с големина до 1см. Без патология от страна на 

дихателна и ССС. Артериално налягане 105/65. Корем – палпаторна болка около 

пъпа, Блумберг – отр. Запазена перисталтика.ПКК – Хб – 125/мин, Ер – 4,5х 10/12; 

Левко- 13х10/12; Тромбоцити – 190х10/12. СУЕ – 23мм. Урина – б.о. А. Каква е 

вероятната диагноза? (1 верен отговор)С една възможност за избор.  

(2 точки) 



 
• Остър апендицит 

• Остра имунна тромбоцитопения 

• Пурпура на Schonlein – Henoch 

• Менингококцемия 
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Б. В следващия ден се задържа коремна болка, дифузна, при отр. Блумберг и 

нормална перисталтика. При изследване за окултни кръвоизливи във фецес – 

положителни. Появява се нов обрив по краката, обрив по ръцете, урината –

тъмно червено-кафява, появили се отоци и около очите, артериално налягане 

100/60. Повторна ПКК – без съществена динамика: урина – Алб. /+/, Седимент – 

масово Ер. Каква е еволюцията в този случай? (1 верен отговор)С една 

възможност за избор.  

(2 точки) 

• Изявява се тромбоцитопения с хематурия 

• Развива се перитонит и сепсис 

• Развива се остър гломерулонефрит 

• Развива се хемолитико-уремичен синдром 
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В. Какво поведение ще препоръчате? (1 верен отговор)С една възможност за 

избор.  

(2 точки) 

• Оперативно лечение за остър хирургичен корем 

• Консервативно лечение – покой и спазмолитици, проследяване на коремен статус 

• Консервативно лечение – Антибиотично лечение с аминопеницилини; 

кортикостероидно лечение, проследяване на диуреза, урина, артериално налягане, 

коремен статус 

• Изследване урокултура, копрокултура, консервативно лечение –антибиотично 

лечение с Ванкомицин и проследяване на коремен статус 
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Дете на 2 1/2 години с нормално развитие. Имунизирано по календар. Не е 

често боледуващо. Сутринта детето си играело в другата стая със 7 годишния се 

батко с конструктор . След няколко часа когато детето отива да обядва, бабата 



забелязва, че диша учестено, появила се кашлица, без фебрилитет. Завежда го 

на преглед и лекарят установява тахидиспнея до 46/мин, видим епигастрален 

тираж, хиперсонорен перкуторен тон в дясна гръдна половина, отслабено 

дишане с удължен експириум в дясната гръдна половина. ССС: тахикардична 

сърдечна дейност до 140/мин, ясни тонове, без шумове. Корем – без ХСМ. А. Кое 

твърдение е вярно? (1 верен отговор)С една възможност за избор.  

(2 точки) 

• Касае се за субхордален ларингит 

• Вероятно се касае за поглъщане на чуждо тяло, а обективният статус е вариант на 

нормата 

• Вероятно се касае за аспирация на чуждо тяло 

• Вероятно се касае за бронхиолит 
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Б. Проведена е рентгенография – вж снимка. Касае се за: (1 верен отговор)С една 

възможност за избор.  

(2 точки) 

 
• Пневмония – десностранна 

• Вероятно чуждо тяло в десен главен бронх с вентилен механизъм 

• Вероятно чуждо тяло в ляв главен бронх с хиповентилация 

• Бронхиолит 
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В. Предвид предполагаемата диагноза какво лечение е необходимо ? (1 верен 

отговор)С една възможност за избор.  



(2 точки) 

• Антибиотично лечение 

• Бронходилататорно лечение - инхалаторно 

• Спешна бронхоскопия за екстракция на чуждото тяло 

• Кислородотерапия и проследяване 

 


