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1. Пiсля масивної крововтрати пiд
час операцiї в хворого розвинувся го-
стрий фiбринолiз. Назвiть препарат з
групи засобiв, що пiдвищують згортан-
ня кровi, який показаний у цьому ви-
падку:

A. Амiнокапронова кислота
B. Вiкасол
C. Тромбiн
D. Фiбриноген
E. Аскорбiнова кислота

2. На фармацевтичних пiдприємствах
при виробництвi цинкової мазi прово-
диться технологiчна стадiя гомогенiза-
цiї. Яку апаратуру використовують для
проведення цiєї стадiї?

A. Двох- та трьохвальцевi мазетерки,
РПА
B. Змiшувачi з якiрними мiшалками
C. Електрокотли рiзних марок
D. Котли з паровими обiгрiвниками
E. Барабаннi млинки

3. М-холiноблокатори мають вельми
широке застосування в сучаснiй пра-
ктичнiй медицинi. У якому випадку М-
холiноблокатори протипоказанi?

A. Атонiя кишечнику
B.Ниркова колька
C. Бронхiальна астма
D. Печiнкова колька
E. Виразкова хвороба шлунку

4.Проконсультуйте медичну сестру, що
тiльки розпочинає професiйну дiяль-
нiсть, який шлях введення НЕ є хара-
ктерним для бензилпенiцилiну натрiє-
вої солi:

A. Пероральний
B. Внутрiшньовенний
C. Внутрiшньом’язовий
D. У спинномозковий канал
E. У зовнiшнiй слуховий прохiд

5. Однiєю з технологiчних стадiй при
виробництвi ферментних препаратiв є
сушка. Вкажiть найбiльш рацiональний
метод сушки:

A. Лiофiльна
B. У псевдозрiдженому шарi
C. Ультразвукова
D. Сорбцiйна
E. Терморадiацiйна

6. Дубильнi речовини виявляють в’я-
жучу дiю та використовуються для лi-
кування колiтiв, ентероколiтiв, дiареї.

Яку рослинну сировину може запропо-
нувати провiзор у даному випадку?

A. Fructus Myrtilli
B. Fructus Sambusci nigri
C. Fructus Ribes nigri
D. Fructus Rhamni catharticae
E. Fructus Frangulae

7. Iнвентаризацiя готiвки в касi апте-
ки проводиться щомiсячно. Позалiмi-
тнi залишки готiвки в касi вiдносяться
на збiльшення наступного показника:

A.Фiнансовий результат
B. Статутний капiтал
C. Кредиторська заборгованiсть
D. Зарплата касиру
E. Резервний капiтал

8. Протягом мiсяця аптека багатора-
зово отримувала товар вiд рiзних по-
стачальникiв. Який з накопичувальних
документiв використовується для реє-
страцiї отриманого аптекою товару?

A. Товарний звiт
B. Реєстр вимог накладних
C.Журнал облiку рецептури
D. Реєстрацiя роздрiбних оборотiв
E.Прибутково-видаткова накладна

9. Наприкiнцi мiсяця в аптецi розрахо-
вується сума реалiзованої торгової на-
цiнки. Вкажiть показник, який НЕ ви-
користовується при цьому розрахунку:

A. Сума грошової готiвки в касi аптеки
B. Сума надходження товару в роздрi-
бних та оптових цiнах
C. Залишок товару на початок мiсяця в
роздрiбних цiнах
D. Залишок товару на початок мiсяця в
оптових цiнах
E. Сума реалiзацiї товару

10. Помилково пацiєнт прийняв сiль,
що мiстить барiй. Яка з наведених со-
лей не проявляє токсичної дiї на орга-
нiзм людини?

A. Сульфат барiю
B. Карбонат барiю
C.Нiтрат барiю
D.Ацетат барiю
E. Хлорид барiю

11. Мiнералiзат, що аналiзується, мi-
стить осади сульфату барiю i сульфату
свинцю. Роздiлити цi солi можна, вико-
ристовуючи:
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A. Розчин ацетату амонiю
B. Сiрчану кислоту
C. Оцтову кислоту
D. Розчин ацетату натрiю
E. Розчин амонiю нiтрату

12. Фармацевт готує порошки з речо-
виною, що важко подрiбнюється. Вка-
жiть, яку речовину подрiбнюють з ле-
тючою рiдиною?

A. Камфора
B.Оксид магнiю
C. Сульфат цинку
D. Сульфат мiдi
E. Глюкоза

13.Жiнка 48-м рокiв надiйшла до кардi-
ологiчного вiддiлення з дiагнозом: IХС,
стенокардiя. Напади виникають 1-2 ра-
зи на день. Який препарат найбiльш до-
цiльно рекомендувати для лiкування?

A. Iзосорбiду динiтрат
B. Еуфiлiн
C. Но-шпа
D. Папаверин
E. Дипiридамол

14. Для лiкування опiку шкiри, який
тривало незагоюється, хворий звернув-
ся до аптеки. Фiтопрепарат з якої ро-
слинної сировини можливо рекоменду-
вати у цьому випадку?

A. Квiтки календули
B.Плоди глоду
C. Трава кропиви собачої
D. Трава конвалiї
E. Кореневище з коренями валерiани
лiкарської

15. Провiзор-аналiтик визначає наяв-
нiсть вiсмут-iону згiдно АНД. Який з
приведених реактивiв вiн використо-
вує?

A. Розчин калiю йодиду
B. Розчин фенолфталеїну
C. Розчин дiетилдитiокарбамiнату
D. Розчин крохмалю
E. Розчин диметилглiоксиму

16. Спецiалiст контрольно-аналiтичної
лабораторiї визначає у лiкарськiй речо-
винi втрату в масi пiд час висушування.
Постiйну масу вiн має вважати досягну-
тою, якщо рiзниця двох послiдуючих
зважувань пiсля висушування не пере-
вищує:

A. 0,0005 г
B. 0,005 г
C. 0,05 г
D. 0,01 г
E. 0,0008 г

17. Хiмiк ВТК фармацевтичного пiд-
приємства визначає доброякiснiсть во-
ди очищеної. Який реактив йому необ-
хiдно використати для виявлення домi-
шку нiтратiв i нiтритiв?

A. Розчин дифенiламiну
B. Розчин барiю хлориду
C. Розчин кислоти сульфосалiцилової
D. Розчин амонiю оксалату
E. Розчин аргентуму нiтрату

18.Цукровий сироп фiльтрують у гаря-
чому станi з метою:

A.Прискорення процесу фiльтрацiї
B. Попередження мiкробної контамiна-
цiї
C.Попередження викристалiзацiї цукру
D. Видалення надлишку вологи
E.Пiдвищення в’язкостi сиропу

19. Фармацевтичне пiдприємство виро-
бляє новогаленовi препарати. Вкажiть,
при отриманнi якого з них використо-
вують циркуляцiйний апарат типу "Со-
кслет"?

A.Адонiзид
B. Дигоксин
C. Корглiкон
D. Лантозид
E.Целанiд

20. До аптеки надiйшов рецепт на по-
рошки, до складу яких входять кисло-
та аскорбiнова i натрiю гiдрокарбонат.
Вкажiть процес, який вiдбувається мiж
iнгредiєнтами:

A. Вiдсирювання
B.Окислення
C.Адсорбцiя
D. Утворення осаду
E. Розшарування

21. Проводиться неспрямоване хiмiко-
токсикологiчне дослiдження органiв
трупа. З якої групи отрут починають
аналiз?

A. Леткi отрути
B.Металiчнi отрути
C. Лiкарськi отрути
D.Пестициди
E. Мiнеральнi кислоти, луги i неорганi-
чнi солi
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22. Вiдбулося отруєння металiчними
отрутами. Пiд час проведення реакцiї
з дитiзоном хлороформний шар забар-
вився у рожевий колiр. На якi металiчнi
отрути необхiдно провести дослiджен-
ня?

A. Плюмбум та цинк
B. Талiй та стибiй
C. Купрум та бiсмут
D.Манган та хром
E. Аргентум та арсен

23. Метод газорiдинної хроматографiї
використовується для iдентифiкацiї ре-
човин. Iдентифiкацiя речовин у мето-
дi газорiдинної хроматографiї проводи-
ться за:

A. Параметрами утримування
B.Площею пiка
C. Характером нульової лiнiї
D. Висотою пiка
E. Шириною пiка на половинi його
висоти

24.Аптека реалiзує товари з ПДВ. Вка-
жiть, на яку групу товарiв аптечного
асортименту поширюється пiльги по
ПДВ?

A. Лiкарськi препарати
B. Дитяче харчування
C. Оптика
D. Парфюмерно-косметичнi засоби
E.Мiнеральна вода

25. Фахiвцями вiддiлу маркетингу фар-
мацевтичної фiрми, що впроваджує на
ринок новий антидiабетичний препа-
рат, було проведене анкетування 230
лiкарiв-ендокринологiв. Який метод
маркетингових дослiджень використа-
ний?

A. Опитування
B. Спостереження
C. Експеримент
D. Панель
E. -

26. Мазевий цех пiдприємства освоює
випуск нової мазi. Вкажiть технологi-
чну операцiю, яка забезпечує рiвномiр-
нiсть розподiлу лiкарської речовини в
основi:

A. Гомогенiзацiя
B.Пiдготовка основи
C. Стандартизацiя
D. Фасування
E. Упаковка

27. Аерозольний цех пiдприємства ви-
користовує у своїй роботi пропеленти
рiзних груп. Оберiть пропеленти, якi
вiдносяться до групи легколетючих ор-
ганiчних розчинникiв:

A.Метиленхлорид, етиленхлорид
B. Хладони (фреони)
C.Пропан, бутан, iзобутан
D. Вiнiл- i метилхлорид
E. Двоокис вуглецю

28. Який препарат, що вiдноситься до
групи послаблюючих, не можна при-
значати при отруєннях засобами, що
пригнiчують ЦНС?

A.Магнiю сульфат
B.Натрiю сульфат
C. Вазелiнова олiя
D. Бiсакодил
E. Гуталакс

29. Хворому з бронхiальною астмою
призначений у виглядi аерозолю М-
холiноблокатор, що погано всмоктує-
ться зi слизової оболонки бронхiв. Вка-
жiть цей препарат:

A. Iпратропiю бромiд
B.Атропiну сульфат
C. Гоматропiн
D. Скополамiн
E.Фiзостигмiн

30. До аптеки надiйшов рецепт на мiк-
стуру, що мiстить кодеїну фосфат i на-
трiю гiдрокарбонат. Вкажiть процес,
який вiдбувається мiж iнгредiєнтами:

A.Осадження алкалоїдiв
B. Евтектична сумiш
C.Незмiшуванiсть iнгредiєнтiв
D. Гiдролiз серцевих глiкозидiв
E.Адсорбцiя лiкарських речовин

31. В акцiонерному товариствi з виро-
бництва i реалiзацiї лiкарських препа-
ратiв створена структура для роботи
з рiзними органiзацiями-споживачами.
Дана органiзацiйна структура є:

A. Дивiзiональна
B. Лiнiйно-функцiональна
C. Департаменталiзацiя
D.Матрична
E. Бюрократична

32. Фармацевтичне пiдприємство з ме-
тою планування своєї дiяльностi аналi-
зує витрати, визначає джерела їхньо-
го покриття, розробляє план забез-
печення прибутковостi та лiквiдностi.
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За яким напрямком (роздiлом) бiзнес-
плану проводиться збiр i аналiз вiдповi-
дної iнформацiї?

A. Фiнансовий план
B.План маркетингу
C. План виробництва продукцiї (вико-
нання робiт, послуг)
D. Резюме бiзнес-плану
E. -

33. Визначте показник рентабельностi
аптеки за умов: товарообiг - 100 тис.
грн, сума реалiзованих торгiвельних на-
кладень - 25 тис. грн, сума витрат - 10
тис. грн:

A. 15%
B. 20%
C. 10%
D. 22%
E. 25%

34. На основi коренiв солодки випуска-
ють рiзноманiтнi лiкарськi форми - та-
блетки, порошки, сиропи, збори, але не
розроблена лiкарська форма - iн’єкцiй-
ний розчин. Коренi солодки виявляють
гемолiтичнi властивостi, якi притаман-
нi дiючим речовинам, таким як:

A. Сапонiни
B.Алкалоїди
C. Ефiрнi масла
D. Iрiдоїди
E. Полiсахариди

35. Вкажiть показник, який знаходить
своє вiдображення у активi бухгалтер-
ського балансу:

A. Залишкова вартiсть основних засобiв
B. Роздрiбний товарообiг
C. Оптовий товарообiг
D. Виручка аптеки
E. Витрати на зарплату

36. Бухгалтер аптеки проводить реє-
страцiю господарських операцiй. Яка
операцiя знаходить своє вiдображення
по дебету рахунку "Товари"?

A. Сума товару, що надiйшов
B. Роздрiбна реалiзацiя товару
C. Оптова реалiзацiя товару
D. Списання товару на господарчi по-
треби
E. Списання товару на надання долiкар-
ської допомоги

37.Бухгалтер проводить реєстрацiю го-
сподарських операцiй аптеки. Яка опе-
рацiя вiдображається по кредиту рахун-

ку "Каса"?

A. Виплата заробiтної плати
B. Виручка аптеки
C. Виручка дрiбнороздрiбної сiтки
D.Надходження грошей на зарплату
E. Повернення грошей пiдзвiтною осо-
бою

38. Провiзор-аналiтик проводить
експрес-аналiз очних крапель, що мi-
стять адреналiну гiдротартрат. Пiсля
додавання розчину хлориду залiза (III)
з’явилося смарагдово-зелене забарв-
лення, що свiдчить про наявнiсть у мо-
лекулi адреналiну:

A.Фенольних гiдроксильних груп
B.Альдегiдних груп
C.Ароматичних амiногруп
D. Складноефiрних груп
E. Карбоксильних груп

39. До аптеки звернувся хворий, який
протягом мiсяця приймав феназепам.
Хворий наполягав на придбаннi ще
двох упаковок цього препарату, поя-
снюючи це тим, що вiн без феназепа-
му погано себе почуває. Що лежить в
основi побiчної дiї препарату, яка роз-
винулася в хворого?

A. Лiкова залежнiсть
B. Iдiосинкразiя
C. Синдром пiслядiї
D. Кумуляцiя
E. Звикання

40. Хворому на алергiчний ринiт при-
значили ефедрин в краплях для носа.
Закапування препарату в нiс значно по-
кращило стан хворого, що спонукало
його до застосування цього засобу ко-
жнi 2 години, але ефект був вiдсутнiм.
Що лежить в основi неефективностi
ефедрину?

A. Тахiфiлаксiя
B. Лiкарська залежнiсть
C. Iдiосинкразiя
D.Алергiя
E. Кумуляцiя

41. Який iз препаратiв-аналогiв є най-
бiльш конкурентоспроможним, якщо у
результатi визначення їх коефiцiєнтiв
конкурентоспроможностi отриманi та-
кi результати:
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A. 2,0
B. 1,15
C. 1,7
D. 0,73
E. 0,53

42. Фармацевт приготував супозито-
рiї методом виливання. Який коефi-
цiєнт вiн використав при розрахунках
желатино-глiцеринової основи?

A. Коефiцiєнт перерахунку
B. Коефiцiєнт збiльшення об’єму
C. Коефiцiєнт водопоглинання
D. Iзотонiчний коефiцiєнт
E. Коефiцiєнт загальних втрат

43.Фармацевт приготував 10 порошкiв,
що мiстять атропiну сульфат в кiлько-
стi 0,00005 на одну дозу. Яку тритура-
цiю вiн використав?

A. 1:100
B. 1:10
C. 1:1000
D. 1:50
E. 1:20

44. В аптеку надiйшов рецепт за пропи-
сом:
Rp.: Extr. Belladonnae 0,015

Papaverini hydrobromidi 0,05
Carbo activatus 0,2
M.f.pulv.
D.t.d. №10
S. По 1 порошку 2 рази в день.

Зазначте причину несумiсностi:

A. Адсорбцiя лiкарських речовин
B. Коагуляцiя колоїдної системи
C. Окисно-вiдновна реакцiя
D. Кислотно-основна взаємодiя
E. Утворення евтектичної сумiшi

45. У хворого на тромбофлебiт нижнiх
кiнцiвок виникли ознаки передозуван-
ня гепарину. В цiй ситуацiї показано
введення:

A. Протамiну сульфату
B.Фенiлiну
C. Вiкасолу
D. Пентоксифiлiну
E. Дипiридамолу

46. Фармацевтичне пiдприємство, вра-
ховуючи, що охорона здоров’я надає
першочергового значення якостi лiкар-
ських засобiв, спрямувало свої зусилля
на покращення якiсних характеристик
препарату. Яку концепцiю управлiння
маркетингом використовує фiрма?

A. Удосконалення товару
B. Удосконалення виробництва
C. Сучасний маркетинг
D. Всi вiдповiдi вiрнi
E.Правильної вiдповiдi немає

47. При влаштуваннi на роботу на кон-
кретну посаду молодого фахiвця озна-
йомлюють з його правами та обов’яз-
ками. Яким документом регулюються
права i обов’язки аптечних працiвни-
кiв?

A.Посадова iнструкцiя
B. Внутрiшнiй трудовий розпорядок
C. Кодекс законiв про працю
D. Всi вiдповiдi вiрнi
E. Вiрної вiдповiдi немає

48.Дiюча система оподаткування аптек
передбачає своєчасну сплату податкiв,
зборiв, обов’язкових платежiв. Вкажiть
податок, який вiдноситься до мiсцевих:

A. Комунальний податок
B.Податок на додану вартiсть
C.Податок з доходу фiзичних осiб
D.Податок на прибуток пiдприємств
E.Податок на нерухоме майно

49. Одним iз видiв соцiального страху-
вання є допомога з тимчасової непра-
цездатностi працiвникам у зв’язку з до-
глядом за хворою дитиною. Який гра-
ничний вiк дитини для отримання вка-
заної соцiальної допомоги?

A. 14 рокiв
B. 15 рокiв
C. 16 рокiв
D. 10 рокiв
E. 12 рокiв

50. Положенням (стандартом) бухгал-
терського облiку "Баланс"визначено
змiст та форму балансу. Згiдно з ним
величина активiв аптеки завжди:

A. Дорiвнює сумi зобов’язань i власного
капiталу
B. Дорiвнює сумi власного капiталу i
необоротних активiв
C. Дорiвнює сумi обiгових коштiв
D. Бiльша суми зобов’язань i власного
капiталу
E. Менша суми зобов’язань i власного
капiталу

51. Ампульний цех пiдприємства ви-
пускає розчини для iн’єкцiй. Вкажiть,
який стабiлiзатор додають до 1% роз-
чину морфiну гiдрохлориду для iн’є-
кцiй:
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A. 0,1 н розчин кислоти хлоридної
B. 0,1 н розчин натрiю хлориду
C. Амiнопропiленглiколь
D. Ронгалiт
E. Натрiю метабiсульфiт

52. У весняний перiод року рекоменду-
ють застосовувати вiтамiнiннi засоби.
Що є сировиною для виготовлення вi-
тамiнних фiтопрепаратiв з високим вмi-
стом аскорбiнової кислоти?

A. Fructus Rosae
B. Flores Calendulae
C. Folia Digitalis
D. Fructus Foeniculi
E. Radices Glycyrrhizae

53. Провiзору-технологу необхiдно
приготувати 5,0 тритурацiї атропiну
сульфату (1:100). Вкажiть кiлькiсть
отруйної речовини та молочного цукру,
якi необхiдно взяти:

A. 0,05 : 4,95
B. 1,0 : 4,0
C. 0,1 : 4,9
D. 0,5 : 4,5
E. 0,01 : 4,99

54. В аптеку звернувся хворий iз силь-
ним сухим кашлем. Який лiкарський за-
сiб Ви порекомендуєте вжити хворому
з метою пригнiчення непродуктивного
кашльового рефлексу?

A. Лiбексин
B. Трипсин
C. Ацетилцистеїн
D. Калiю йодид
E. Натрiю гiдрокарбонат

55. При тривалому застосуваннi фено-
барбiталу у хворого з епiлепсiєю розви-
нулася толерантнiсть до препарату. Що
лежить в основi розвитку даного яви-
ща?

A. Прискорення бiотрансформацiї
B.Послаблення процесу всмоктування
C. Пiдвищення чутливостi рецепторiв
D. Пригнiчення бiотрансформацiї
E. Накопичення речовини в органiзмi

56. Для визначення доброякiсностi ефi-
ру медичного провiзор-аналiтик до пре-
парату додав розчин калiю йодиду; по-
явилося пожовтiння розчину. Яку домi-
шку виявив провiзор-аналiтик?

A.Пероксиди
B.Альдегiди
C. Вiльнi кислоти
D. Сiрчаний газ
E. Кетони

57. Вiдповiдно до дiючого законодав-
ства, в Українi на деякi лiкарськi засоби
та вироби медичного призначення вве-
дено державне регулювання цiн. Яка
гранична торгiвельна надбавка (нацiн-
ка) встановлена для лiкiв, якi закупо-
вуються державними та комунальними
закладами охорони здоров’я за бюдже-
тнi кошти?

A.Не вище 10% оптової цiни виробника
B.Не вище 15% оптової цiни виробника
C.Не вище 30% оптової цiни виробника
D.Не вище 35% оптової цiни виробника
E.Не вище 25% оптової цiни виробника

58. Аптека здiйснює реалiзацiю лiкар-
ських засобiв. Вкажiть розмiр податку
на додану вартiсть (ПДВ) на лiкарськi
засоби, якi реалiзуються аптекою?

A. 0%
B. 10%
C. 20%
D. 30%
E. 25%

59. На фармацевтичнiй фабрицi виго-
товляють сiк iз свiжої рослинної сиро-
вини. Вкажiть, яку операцiю проводять
на стадiї очистки соку:

A. Нагрiвання з наступним рiзким охо-
лодженням
B. Вiдстоювання
C.Адсорбцiя
D.Фiльтрацiя
E. Кристалiзацiя

60. Контроль якостi таблеток на фар-
мацевтичних пiдприємствах передба-
чає визначення мiцностi на стиран-
ня. Вкажiть, скiльки таблеток беруть
для випробування, якщо маса таблетки
менше 0,65 г:

A. 20
B. 5
C. 50
D. 100
E. 2

61. Вкажiть, якому з нижченаведених
лiкарських засобiв вiдповiдає хiмiчна
назва: n-амiнобензойного ефiру диети-
ламiноетанолу гiдрохлорид:
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A. Новокаїн
B. Димедрол
C. Стрептоцид
D. Дикаїн
E. Стрептомiцин

62.Основними дiючими речовинами ал-
теї лiкарської є слизи i пектиновi речо-
вини. До якого класу бiологiчно актив-
них речовин вони належать?

A. Полiсахариди
B. Вiтамiни
C. Флавоноїди
D. Лiгнани
E. Кумарини

63. На аналiз одержано ЛРС, що яв-
ляє собою куски коренiв цилiндричної
форми, рiзної довжини, покритi бурим
поздовжньо зморшкуватим корком.
Очищена сировина зовнi вiд свiтло-
жовтого до бурувато-жовтого кольору,
злам свiтло-жовтий, дуже волокнистий.
Запах слабкий. Смак дуже солодкий,
трохи подразнюючий. Визначить ана-
лiзовану ЛРС:

A. Radices Glycyrrhizae
B. Radices Taraxaci
C. Radices Berberidis
D. Radices Araliae mandshuricae
E. Radices Ginseng

64. Зменшення всмоктування препара-
тiв групи тетрациклiну при їх одноча-
сному застосуваннi з антацидними за-
собами є прикладом:

A. Фармакокiнетичної несумiсностi
B.Фармацевтичної несумiсностi
C. Фармакодинамiчної несумiсностi
D. Синергiзму препаратiв
E. Функцiонального антагонiзму препа-
ратiв

65. Хворому, що страждає на виразко-
ву хворобу шлунка, був призначений
противиразковий препарат, що має зда-
тнiсть одночасно знижувати секрецiю
соляної кислоти i пригнiчувати мiкро-
органiзм хелiкобактер пiлорi. Назвiть
цей препарат:

A. Омепразол
B. Гастроцепiн
C.Маалокс
D. Фамотидин
E. Альмагель

66. Кiлькiсне визначення субстан-
цiї нiтрофурала (фурацилiну) прово-
дять спектрофотометричним методом.

Розрахувати кiлькiсний вмiст провiзор-
аналiтик може, шляхом вимiру:

A.Оптичної густини
B.Показника заломлення
C. Кута обертання
D. рН розчину
E. Температури плавлення

67. Пiд час проведення хiмiко-
токсикологiчного аналiзу на пестици-
ди використовуються методи очищен-
ня органiчних екстрактiв вiд домiшок.
Який метод забезпечує найбiльш повне
очищення?

A. Тонкошарова хроматографiя
B.Фiльтрування
C.Центрифугування
D. Екстракцiйний метод
E. Виморожування жирiв

68. Пiд час проведення хiмiко-
токсикологiчного аналiзу на пестициди
використовуються методи кiлькiсного
визначення речовин в органiчних екс-
трактах. Який метод є найбiльш чутли-
вим при проведеннi кiлькiсного аналiзу
хлорофосу:

A. Бiохiмiчний
B.Фотометричний
C.Аргентометричний
D.Планiметричний
E. Гравiметричний

69. При розробцi аналiтично-
нормативної документацiї на новий вид
рослинної сировини, що мiстить фла-
воноли, провiзору слiд обрати наступну
реакцiю для пiдтвердження цього кла-
су сполук:

A.Цiанiдинова реакцiя
B. Лактонна проба
C. Реакцiя сублiмацiї
D. Реакцiя з хiнiном гiдрохлоридом
E. З реактивом Вагнера

70. Препарати коренiв щавлю здатнi
проявити як послаблюючий, так i в’я-
жучий ефекти. Це зумовлено наявнi-
стю бiологiчно активних речовин:

A.Антраценпохiднi i дубильнi речовини
B.Флавоноїди i ефiрнi олiї
C. Ефiрна i жирна олiя
D. Кумарини i фенологлiкозиди
E. Iридоїди i вiтамiни

71. Маркетологу оптово-роздрiбної
фармацевтичної фiрми необхiдно ви-
значити, яким чином змiниться обсяг
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попиту при зростаннi цiни на 10%,
якщо вiдомо, що коефiцiєнт еластично-
стi дорiвнює 1?

A. Знизиться на 10%
B. Зросте на 10%
C. Знизиться на 1%
D. Зросте на 1%
E. Не змiниться

72. Службою маркетингу здiйснено пе-
ревiрку результатiв роботи фармацев-
тичної фiрми на пiдставi вивчення да-
них реалiзацiї середньострокових пла-
нiв, розвитку ринкових сегментiв, кон-
тролю бюджету та фiнансового аналi-
зу. Даний рiвень маркетингового кон-
тролю є:

A. Контроль тактичного планування
B. Контроль глобальних цiлей та стра-
тегiй фiрм
C. Контроль планових гiпотез та про-
гнозiв
D. Контроль стратегiчного планування
E. Контроль оперативного планування

73. З метою пiдвищення ефективностi
роботи завiдуючий аптекою проводить
аналiз торгових накладень. Вкажiть,
який показник впливає на суму реалi-
зованих торгових накладень:

A. Об’єм товарообiгу за перiод, що
аналiзується
B. Сума витрат за перiод, що аналiзує-
ться
C. Сума податку на додану вартiсть
D. Величина середнього товарного
запасу
E. Розмiр податкових вiдрахувань

74. Провiзор аптеки має здати до ка-
си аптеки невикористану суму, видану
на господарчi потреби. Який документ
має оформити касир для оприбуткуван-
ня грошей до каси?

A. Прибутковий касовий ордер
B. Видатковий касовий ордер
C. Приймальну квитанцiю
D. Супровiдну вiдомiсть
E. Товарний звiт

75. За результатами iнвентаризацiї у
аптецi виявлена нестача товару в ме-
жах природної втрати. За якими цiнами
розмiр цiєї нестачi буде вiднесений на
витрати?

A.Оптовi
B. Роздрiбнi
C. Контрактнi
D. Заготовчi
E. Договiрнi

76. До аптеки надiйшов рецепт на вiд-
вар листя толокнянки i гексаметилен-
тетрамiн. Провiзор погасив його штам-
пом "Рецепт недiйсний". Вкажiть при-
чину несумiсностi:

A.Осадження
B. Евтектика
C.Окиснення
D.Незмочуванiсть
E.Нерозчиннiсть

77. Вiдома фармацевтична фiрма на лi-
цензiйнiй основi передає право викори-
стовувати свiй товарний знак невелико-
му пiдприємству. Яку назву має ця дiя?

A.Франчайзинг
B.Мерчандайзинг
C. Сертифiкацiя
D. Комплектування
E. Експеримент

78. Яка речовина буде заважати при
проведеннi реакцiї йодоформної про-
би для виявлення етилового спирту в
бiологiчному матерiалi?

A.Ацетон
B.Метанол
C. Iзоамiловий спирт
D.Фенол
E.Формальдегiд

79. На завод надiйшла партiя сировини
- Radix Ononidis, яка використовується
для виготовлення настоянки. Кiлькiсну
стандартизацiю цiєї сировини прово-
дять в перерахунку на:

A.Ононiн
B. Гiперозид
C. Кварцетин
D. Рутин
E.Алiзарин

80. Хвору 53-х рокiв пiсля фiзичного
навантаження почав турбувати бiль за
грудниною з iррадiацiєю в лiву руку.
Який препарат слiд призначити для усу-
нення больового нападу?

A.Нiтроглiцерин
B. Iзосорбiду 5-мононiтрат
C.Нiфедипiн
D.Метопролол
E. Дилтiазем
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81. В аптецi потрiбно приготувати iн’є-
кцiйний розчин з термолабiльними ре-
човинами. Який оптимальний спосiб
стерилiзацiї повинен застосувати фар-
мацевт?

A. Стерильне фiльтрування через мем-
бранний фiльтр
B. В автоклавi насиченою парою пiд
тиском
C. Стерилiзацiя ультрафiолетовими
променями
D. Стерилiзацiя сухим жаром
E. Радiацiйна стерилiзацiя

82. Хворий 24-х рокiв страждає на
цукровий дiабет I типу протягом 8 ро-
кiв. На грунтi дiабетичної нефропатiї
розвинулася симптоматична артерiаль-
на гiпертензiя. Який з наведених препа-
ратiв показаний для тривалої терапiї?

A. Еналаприл
B.Пропранолол
C. Клофелiн
D. Дибазол
E. Дихлотиазид

83. Траву мачка жовтого (Herba Glaucii
flavi) використовують для одержання
лiкарських засобiв з протикашльовою
дiєю. Який алкалоїд видiляють з неї?

A. Глауцин
B. Гiндарин
C. Кодеїн
D. Термопсин
E. Протопiн

84. Iз заробiтної плати працiвникiв
аптек утримується податок з доходу фi-
зичних осiб. Вкажiть суму, яка не вклю-
чається в сукупний мiсячний доход при
оподаткуваннi даним податком:

A. Сума допомоги по вагiтностi
B. Сума за листком непрацездатностi
C. Дивiденди
D. Сума допомоги з догляду за хворим
E. Сума доходу, отримана в натуральнiй
формi

85. В аптецi потрiбно приготувати по-
рошки, що мiстять по 0,02 г екстракту
беладони. Яку кiлькiсть сухого екстра-
кту (1:2) беладони вiдважив фармацевт
для приготування 10 порошкiв?

A. 0,4 г
B. 0,6 г
C. 0,5 г
D. 0,8 г
E. 0,2 г

86. Розчин водню пероксиду вiдпуска-
ють з аптек у рiзних концентрацiях.
Якої концентрацiї розчин слiд вiдпусти-
ти хворому, якщо у рецептi не зазначе-
на його концентрацiя?

A. 3%
B. 30%
C. 20%
D. 10%
E. 2%

87. Лiкарськi речовини у багатофазнi
мазi вводять залежно вiд їх властиво-
стей. Як повинен фармацевт ввести но-
вокаїн у вазелiн-ланолiнову основу?

A. Попередньо розчинити у мiнiмальнiй
кiлькостi води
B.Подрiбнити з глiцерином
C.Подрiбнити зi спиртом або з ефiром
D. Розтерти з частиною розтопленої
основи
E. Розчинити у розтопленiй основi

88. В аптецi готують iн’єкцiйнi розчи-
ни новокаїну 0,25% i 0,5%. Вiд чого за-
лежить об’єм кислоти хлоридної, який
повинен додати фармацевт пiд час при-
готування даного розчину?

A. Вiд концентрацiї розчину новокаїну
B. Вiд режиму стерилiзацiї розчинiв
новокаїну
C. Вiд послiдовностi внесення компо-
нентiв у розчини
D. Вiд послiдовностi операцiй техноло-
гiчного процесу
E. Вiд чистоти новокаїну

89. На фармацевтичному пiдприємствi
виготовляють супозиторiї. Вкажiть,
який метод оптимально використову-
вати для виготовлення супозиторiй в
промислових умовах:

A. Виливання в форми
B. Викачування
C.Пресування
D.Штампування
E. Лiофiлiзацiя

90. Спецiалiст контрольно-аналiтичної
лабораторiї для кiлькiсного визначення
альфа-амiнокислот використовує фор-
мольне титрування (за Серенсеном),
при цьому роль формальдегiду зводи-
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ться до:

A. Блокування амiногрупи
B. Карбоксилювання амiногрупи
C. Нейтралiзацiї карбоксильної групи
D. Алкiлювання карбоксильної групи
E. Утворення бетаїнiв

91. Виявленню iонiв цинку в мiнералi-
затi заважають iони деяких iнших ме-
талiв. Тому цинк вiддiляють вiд мiнера-
лiзату переведенням його в:

A. Дiетилдитiокарбамат
B. Дитизон
C. Гексацiаноферат (II)
D. Сульфiд
E. Тетрародонамеркуроат

92. Перед приготуванням iзотонiчно-
го розчину натрiю хлориду фармацевт
просушив порошок у сухожаровiй ша-
фi. Для видалення яких речовин була
здiйснена дана операцiя?

A. Пiрогеннi речовини
B. Вiдновлюючi речовини
C. Сульфати
D. Хлориди
E. Волога

93. В аптеку надiйшов рецепт на очнi
краплi, до складу яких входить протар-
гол. Який режим стерилiзацiї необхiдно
обрати фармацевту?

A. Розчин не пiдлягає стерилiзацiї
B. Текучою парою
C. Автоклавування
D. УФ-опромiнення
E. Сухим жаром

94. З поточного рахунку аптеки №5 по-
гашена заборгованiсть постачальнику
у сумi 3000 грн. Як змiниться пiдсумок
активу i пасиву баланса?

A.Пiдсумок активу i пасиву зменшиться
на 3000 грн
B.Пiдсумок активу i пасиву не змiниться
C.Пiдсумок активу i пасиву збiльшиться
на 3000 грн
D. Пiдсумок активу зменшиться, а паси-
ву збiльшиться на 3000 грн
E. Пiдсумок активу збiльшиться, а паси-
ву зменшиться на 3000 грн

95. На фармацевтичний ринок України
надiйшов новий лiкарський засiб. Вiдо-
мо, що торгiвля ним збиткова: низький
об’єм продажiв, великi маркетинговi
витрати. У якiй фазi життєвого циклу
знаходиться даний лiкарський засiб?

A. Впровадження
B. Рiст
C. Зрiлiсть
D.Насичення
E. Спад

96. Фармацевтичне пiдприємство отри-
мало ЛРС кореневище ехiнацеї пурпур-
ної для виробництва настоянки. Яку
дiю має даний препарат?

A. Iмуностимулююча
B. Вiдхаркувальна
C.Послаблююча
D. Кардiотонiчна
E. Ентеросорбуюча

97. Провiзор-технолог виявив несумi-
снiсть у рецептi:
Rp.: Mentholi 0,5

Natrii hydrocarbonatis
Natrii tetraboratis aa 1,5
Aquae purificatae 100 ml
M.D.S. По 1 ст. ложцi 2 рази на день.

Якi прийоми повинен використати про-
вiзор, щоб приготувати дану лiкарську
форму?

A. Додати стабiлiзатор
B.Провести фракцiйне розчинення
C.Провести замiну розчинника
D. Замiнити один з компонентiв
E. Замiнити лiкарську форму

98. Фармацевт приготував мазь за про-
писом:
Rp.: Cerae flavae 4,0

Cetacei 3,0
Lanolini anhydrici 18,0
Olei Amygdalari 35,0
M.f.ung. D.S.: Мазь для рук.

В якому порядку вiн стоплював речо-
вини при виготовленнi мазi-сплаву?

A. Вiск - спермацет - ланолiн - олiя
мигдалева
B. Олiя мигдалева - спермацет - вiск -
ланолiн
C. Олiя мигдалева - вiск - ланолiн -
спермацет
D. Ланолiн - вiск - олiя мигдалева -
спермацет
E. Ланолiн - вiск - спермацет - олiя
мигдалева

99. Похiднi алiзарину здатнi розчиня-
ти оксалатнi та фосфатнi солi каменiв,
що утворилися в нирках. Джерелом для
одержання нефролiтичних препаратiв
являється:
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A. Rhizomata et radices Rubiae
B. Rhizomata et radices Sanguisorbae
C. Rhizomata cum radicibus Valerianae
D. Radix Rhodiolae
E. Radix Belladonnae

100. ЛРС в аптечних установах зберiга-
ється за рiзними групами у вiдповiдних
умовах. Вкажiть сировину, що вiдноси-
ться до загальної групи зберiгання ЛРС:

A. Кора дуба
B. Коренi красавки
C. Трава адонiсу
D. Насiння строфанту
E. Кореневище валерiани

101. До токсикологiчно важливих ре-
човин вiдносяться нiтрити та нiтрати.
Надмiрна кiлькiсть в органiзмi нiтритiв
викликає утворення:

A.Метгемоглобiну
B.Оксигемоглобiну
C. Карбоксигемоглобiну
D. Дезоксигемоглобiну
E. Оксимiоглобiну

102. Пiд час оперативного втручання,
яке здiйснювалось пiд мiсцевою ане-
стезiєю 0,25% розчином новокаїну, па-
цiєнт зненацька покрився червоними
плямами, виникли iнтенсивне потовидi-
лення, тахiкардiя, набряк слизової носа,
бронхоспазм. Яка причина цього ускла-
днення?

A. Алергiчна реакцiя негайного типу
B. Алергiчна реакцiя сповiльненого
типу
C. Тахiфiлаксiя
D. Синдром вiддачi
E. Синдром вiдмiни

103. Хвора iз сезонним вазомоторним
ринiтом, яка працює диспетчером на
залiзницi, звернулася в аптеку за пора-
дою: котрий iз антигiстамiнних лiкар-
ських засобiв не має пригнiчувальної
дiї на ЦНС?

A. Лоратадин
B. Клемастин
C. Дипразин
D. Дифенгiдрамiн
E. Пiпольфен

104.В аптецi готують ректальнi супози-
торiї з еуфiлiном по 0,1 г методом вика-
чування. Вкажiть кiлькiсть основи на
10 супозиторiїв при вiдсутностi зазна-
чення її маси у пропису:

A. 29,0
B. 30,0
C. 28,0
D. 30,5
E. 19,5

105. Фармацевт готує вагiнальнi супо-
зиторiї методом виливання. Вкажiть гi-
дрофiльну основу, яку вiн може викори-
стати:

A.Полiетиленоксидна
B.Масло какао
C. Вiтепсол
D. Твердий жир
E. Бутирол

106. При виробництвi аерозолiв засто-
совують пропеленти. Вкажiть, яку роль
вiдiграють пропеленти в аерозолях:

A. Створюють тиск в упаковцi
B. Розчинники для лiкарських речовин
C. Стабiлiзатори
D. Емульгатори
E. Диспергатори

107. Хвора доставлена до стацiонару iз
гiпертензивним кризом. Який препарат
слiд їй призначити для його усунення?

A.Магнiю сульфат
B. Дигоксин
C.Нiтроглiцерин
D. Спiронолактон
E.Промедол

108. Фармацевт приготував 10,0 триту-
рацiї атропiну сульфату (1:100). Вка-
жiть, яку кiлькiсть атропiну сульфату
та наповнювача вiн взяв:

A. 0,1 та 9,9
B. 1,0 та 9,0
C. 0,01 та 9,99
D. 0,1 та 99,9
E. 0,01 та 0,9

109. Фармацевт приготував 2% розчин
коларголу. Яку технологiю вiн обрав?

A. Розчинив при розтираннi з водою в
ступцi
B. Розчинив у флаконi для вiдпуску в
водi очищенiй
C. Насипав на поверхню води i залишив
до повного розчинення
D. Розчинив у гарячiй водi в пiдставцi
E. Розчинив при розтираннi зi спиртом у
ступцi

110.Пiсля тижневої фармакотерапiї ар-
терiальної гiпертензiї лiзиноприлом в
дозi 10 мг 2 рази на добу у хворого з’я-
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вилися перiодично виникаючi напади
сухого кашлю. Чим це може бути зу-
мовлене?

A. Накопичення в кровi залишку бради-
кiнiну
B. Пiдвищення тонусу кашльового цен-
тру
C. Загострення супутньої патологiї
D. Пригнiчення синтезу альдостерону
E. Зменшення вмiсту в кровi адреналiну

111. У процесi управлiння органiзацi-
єю слiд враховувати вплив зовнiшнього
середовища. Який фактор зовнiшньо-
го середовища є фактором непрямого
впливу на органiзацiю?

A. Стан економiки
B. Споживачi
C. Конкуренти
D. Законодавство та державнi органи
E. Постачальники

112. В органiзацiї певним чином розпо-
дiляється праця. Як називається розпо-
дiл працi, що передбачає створення рiв-
нiв управлiння та iєрархiї пiдлеглостi?

A. Вертикальний розподiл працi
B. Горизонтальний розподiл працi
C. Вертикально-горизонтальний розпо-
дiл працi
D. Дiагональний розподiл працi
E. -

113. Перевiрка правильностi всiх ваго-
вимiрювальних приладiв та дотриман-
ня термiнiв їх таврування до початку
iнвентаризацiї входить в обов’язки:

A. Iнвентаризацiйної комiсiї
B.Матерiально-вiдповiдальних осiб
C. Завiдувача аптеки
D. Власника пiдприємства
E. Провiзора-аналiтика

114. Пiд час вiдпуску безрецептурного
препарату для симптоматичного лiку-
вання ринiту хворому з артерiальною
гiпертензiєю для максимального зни-
ження вiрогiдностi розвитку небажаної
системної судинозвужувальної дiї слiд
рекомендувати лiкарську форму:

A.Мазь
B. Гель
C. Краплi
D. Аерозоль
E. Таблетки

115. Хворому 56-ти рокiв для лiкування
гiпертонiчної хвороби призначенi iнгi-

бiтор АПФ та калiйзберiгаючий дiуре-
тик. Така комбiнацiя:

A. Нерацiональна, оскiльки збiльшує-
ться ризик розвитку гiперкалiємiї
B. Рацiональна, оскiльки зменшується
ризик розвитку гiпокалiємiї
C. Рацiональна, оскiльки потенцiюється
гiпотензивна дiя iАПФ
D. Нерацiональна, оскiльки знижується
гiпотензивна дiя iАПФ
E. Нерацiональна, оскiльки збiльшу-
ється ризик розвитку ортостатичного
колапсу

116.Для лiкування гiпертонiчної хворо-
би призначають дiуретики. Який дiуре-
тик не вимагає сполучення з препара-
тами калiю?

A. Триамтерен
B. Клопамiд
C. Дихлотiазид
D.Фуросемiд
E. Етакринова кислота

117.З кореня вовчуга отримують насто-
янку, яка використовується для лiку-
вання гемороїдальних кровотеч. Iден-
тифiкацiю iзофлавоноїдiв у сировинi
проводять за допомогою:

A. Хроматографiчного методу
B.Цiанiдової проби
C. Гемолiтичного iндексу
D. Бiологiчної стандартизацiї
E.Пiнного числа

118. Квiтки глоду використовуються
для виробництва кардiотонiчних засо-
бiв. При заготiвлi цiєї сировини можли-
ве потрапляння домiшок у виглядi квi-
ток:

A. Терну
B.Жостеру
C. Черемшини
D.Шипшини
E. Бузини

119. До контрольно-аналiтичної лабо-
раторiї на аналiз надiйшла субстан-
цiя натрiю тетраборату. За допомогою
якого методу, у вiдповiдностi до вимог
ДФУ, можна визначити кiлькiсний вмiст
натрiю тетраборату?

A.Алкалiметрiя
B.Йодометрiя
C.Нiтритометрiя
D. Броматометрiя
E.Йодхлорометрiя



Крок 2 Фармацiя (україномовний варiант) 2008 рiк 13

120. Фармацевтична фiрма планує ви-
пуск нової лiкарської речовини. Який
метод цiноутворення дозволить визна-
чити мiнiмально допустиму цiну i об’єм
виробництва, необхiдний для отриман-
ня прибутку?

A.Метод беззбитковостi
B.Метод запечатаного конверту
C. Витратний метод
D. Визначення цiни з орiєнтацiєю на
попит
E. Визначення цiни з орiєнтацiєю на
конкурентiв

121. Етиловий спирт (Spirityus aethyli-
cus), який використовують у медицинi
для розтирань, компресiв, приготуван-
ня екстрактiв та розчинiв, не повинен
вмiщувати домiшки етаналю. Назвiть
реактив, який використовують для ви-
значення цiєї домiшки:

A. Амiачний розчин аргентуму нiтрату
B. Спиртовий розчин калiю гiдроксиду
C. Розчин кислоти хлороводневої
D. Розчин фурфуролу
E. Розчин ацетамiду

122. Тотожнiсть кальцiю лактату (Calcii
lactas) - антиалергiчного агента та ан-
тидота при отруєннi солями магнiю,
визначають у числi iнших реакцiй якi-
сною реакцiєю на катiон Ca2+ з одним
з вказаних реагентiв по утворенню бi-
лого осаду. Назвiть цей реагент:

A. Амонiю оксалат
B.Натрiю хлорид
C. Барiю хлорид
D. Амонiю карбонат
E. Лантану нiтрат

123. У вiддiл запасiв аптеки надiйшов
товар, серед якого значиться препарат
Нiтроглiцерин, у кiлькостi 100 упако-
вок. До якої групи лiкарських засобiв
необхiдно вiднести цей препарат, вра-
ховуючи його фiзико-хiмiчнi властиво-
стi?

A. Вибуховi речовини
B. Вибухонебезпечнi речовини
C. Легкозаймистi речовини
D. Легкогорючi речовини
E. Леткi речовини

124. Хворий 65-ти рокiв з хронiчною
серцевою недостатнiстю регулярно
приймає фуросемiд по 40 мг натщесер-
це 3 рази на тиждень. У зв’язку з позалi-
карняною пневмонiєю лiкар призначив
комбiновану фармакотерапiю. Через 3

доби хворий почав втрачати слух. На-
звiть лiкарський засiб, який при взає-
модiї з фуросемiдом викликає глухоту:

A.Амiкацин
B. Лiнекс
C. Тавегiл
D.Нiстатин
E. Розчин йодистого калiю

125. Хворий 59-ти рокiв перенiс iн-
фаркт мiокарда. Для попередження
тромбоутворення призначена ацетил-
салiцилова кислота. Визначте рацiо-
нальну добову дозу:

A. 100 мг
B. 500 мг
C. 1000 мг
D. 2000 мг
E. 3000 мг

126.У хiмiчних лабораторiях при визна-
ченнi вмiсту золи в лiкарськiй рослин-
нiй сировинi здiйснюють спалювання i
прожарювання сировини. Стороннi мi-
неральнi домiшки складаються:

A. Земля, пiсок, камiнцi
B. Коренi, кореневища, стебла
C. Стебла, стовбури, листя
D. Деревина, кора, коренi
E. Камедi, смоли, стебла

127. Пiд час збирання лiкарської сиро-
вини необхiдно дотримуватись запобi-
жних заходiв: не куштувати, не торка-
тися немитими руками обличчя, очей;
закiнчивши збирання рослин, старанно
вимити руки з милом. Особливо це сто-
сується ЛРС, що мiстить:

A.Отруйнi речовини
B. Дубильнi речовини
C. Сапонiни
D. Ефiрнi олiї
E. Стероїднi сапонiни

128. Пiсля заготiвлi провiзор вiдкидає
стороннi рослини або непотрiбнi ча-
стини тiєї ж самої рослини (стебла в
листковому товарi, листки у квiтково-
му, дерев’янистi стебла тощо), а також
пошкоджену комахами та грибками си-
ровину. Цей вид аналiзу вiдноситься до:

A.Первинна обробка сировини
B.Пiдготовка сировини до реалiзацiї
C.Проведення дослiдження сировини
D. Якiсне визначення сировини
E. Кiлькiсне визначення сировини

129. Хворому, що знаходиться в iнфе-
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кцiйному вiддiленнi з приводу дизенте-
рiї, призначили фталазол. Чим поясни-
ти, що фталазол використовують тiль-
ки для лiкування кишкових iнфекцiй?

A. Препарат не всмоктується iз ШКТ
B. Високий ступiнь реабсорбцiї в нирках
C. Повiльно виводиться з органiзму
D.Швидко всмоктується в ШКТ
E. Швидко виводиться в незмiненому
виглядi

130. При виготовленнi цiєї лiкарської
форми фармацевт повинен розчинити
лiкарську речовину в половиннiй кiль-
костi води очищеної, профiльтрувати
через попередньо промитi фiльтр та
ватний тампон у флакон для вiдпуску,
додати решту води через фiльтр. Вка-
жiть, для якої лiкарської форми ця те-
хнологiя є рацiональною:

A. Очнi краплi
B. Суспензiї
C. Емульсiї
D.Мiкстури
E. Сиропи

131.Для зняття набряку в медичнiй пра-
ктицi застосовують гiпертонiчнi розчи-
ни. Вкажiть явище, що вiдбувається в
кровi при введеннi такого розчину:

A. Плазмолiз
B. Гiдролiз
C. Гемолiз
D. Лiполiз
E. Електролiз

132. Який реактив, згiдно до вимог
Державної фармакопеї України, вико-
ристовується при визначеннi домiшки
альдегiдiв у субстанцiї глiцерину?

A. Розчин пара-розанiлiну
B. Розчин кислоти сульфанiлової
C. Розчин амонiю оксалату
D. Розчин сечовини
E. Розчин крохмалю

133.Встановлення масової частки сине-
стролу в олiйному розчинi препарату
пiсля екстракцiї дiючої речовини во-
дним розчином натрiй гiдроксиду спе-
цiалiст Державної iнспекцiї з контро-
лю якостi лiкарських засобiв проводить
методом:

A. Броматометрiя
B.Перманганатометрiя
C. Комплексонометрiя
D. Нiтритометрiя
E. Алкалiметрiя

134.Нафармацевтичному пiдприємствi
у дражувальному котлi проводять бага-
торазове нашарування лiкарських i до-
помiжних речовин на цукровi гранули.
Як називається готова лiкарська фор-
ма?

A. Драже
B. Дражованi таблетки
C.Мiкрокапсули
D.Медули
E. Гранули

135. Фармацевт приготував порошки,
до складу яких входить стрептоцид.
Вкажiть правильний спосiб введення
стрептоциду:

A. Розтирають у першу чергу зi спиртом
B. Додають у виглядi тритурацiї
C. Використовують метод "тришарово-
стi"
D. Додають у кiнцi i перемiшують до
однорiдностi
E. Додають у першу чергу, при розти-
раннi з глiцерином

136. Вкажiть, яка з наведених нижче
речовин є плiвкоутворювачем для по-
криття таблеток оболонками:

A.Метилцелюлоза
B.Аеросил
C. Тальк
D. Касторова олiя
E.Полiетиленоксиди

137. Який найбiльш рацiональний пре-
парат можна порекомендувати для лi-
кування ринiту при ГРВI для дитини у
вiцi 7-ми мiсяцiв?

A. 0,9% розчин повареної солi у теплiй
водi
B.Нафтизин
C. Галазолiн
D.Пiносол
E.Мазь "Бороментол"

138.Який з перерахованих антибактерi-
альних препаратiв нерацiонально при-
значати хворому 56-ти рокiв з цукро-
вим дiабетом II типу, який отримує глi-
бенкламiд?

A. Бiсептол
B.Мiдекамiцин
C. Гентамiцин
D. Бензилпенiцилiн
E. Доксициклiн

139. До якого фактору зовнiшнього
впливу на органiзацiю належить куль-
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тура харчування споживачiв, традицiї
нацiональної кухнi, вiдношення до са-
молiкування у суспiльствi, традицiї на-
родної медицини?

A. Соцiокультурнi
B. Споживачi
C. Технологiї
D. Економiчнi фактори
E. Полiтичнi фактори

140. При розрахунку податкових зо-
бов’язань аптеки бухгалтер проводить
розрахунок усiх видiв податкiв. Вка-
жiть ставку податку на землю для
аптек:

A. 0%
B. 20%
C. 25%
D. 30%
E. 10%

141. Пiд час прийому товару в аптеку
мало мiсце невiдповiдностi мiж факти-
чною наявнiстю i кiлькiстю, яка зазна-
чена у товарно-транспортнiй накладнiй
по трьох найменуваннях товару. У яко-
му документi фiксується дана невiдпо-
вiднiсть?

A. Акт про встановлення розходження
при прийомi товару
B. Журнал реєстрацiї надходження
товару по групах
C. Товарний звiт
D. Видатково-прибуткова накладна
E. Звiт про фiнансово-господарську
дiяльнiсть

142. Звикання до лiкарської рослинної
сировини, що мiстить антраценпохiднi,
виникає при призначеннi:

A. Листя сени
B. Листя алое
C. Коренiв марени
D. Листя м’яти
E. Листя мелiси

143. Провiзор-аналiтик визначає кiль-
кiсний вмiст адреналiну тартрату у
вiдповiдностi до вимог ДФУ методом
кислотно-основного титрування у не-
водних середовищах. У якостi титрова-
ного розчину вiн використав розчин:

A. Кислоти хлорної
B.Натрiю гiдроксиду
C. Калiю бромату
D. Йоду
E. Натрiю нiтриту

144. У КАЛ аналiзується лiкарська
форма, що мiстить натрiю бензоат.
Який з перелiчених реактивiв утворює
з дослiджуваним препаратом жовто-
рожевий осад?

A. Розчин залiза (III) хлориду
B. Розчин натрiю гiдрокарбонату
C. Розчин калiю перманганату
D. Розчин магнiю сульфату
E. Розчин натрiю нiтрату

145. До контрольно-аналiтичної лабо-
раторiї на аналiз надiйшла субстанцiя
залiза сульфату гептагiдрату. За допо-
могою якого реактиву ДФУ рекомен-
дує визначати у ньому домiшку солей
цинку?

A. Калiю фероцiанiд
B.Натрiю нiтропрусид
C.Амонiю тiоцiанат
D.Натрiю тетрафенiлборат
E. Калiю ацетат

146. У контрольно-аналiтичнiй лабора-
торiї дослiджується субстанцiя кальцiю
лактату. З яким реактивом катiон каль-
цiю у присутностi амонiю хлориду утво-
рює бiлий кристалiчний осад?

A. Калiю фероцiанiд
B.Натрiю хлорид
C. Калiю перманганат
D.Натрiю тетраборат
E.Натрiю кобальтонiтрит

147. За допомогою якого методу, згiдно
вимог ДФУ, провiзор-аналiтик може ви-
значити домiшок хлоридiв у бромiдi на-
трiю?

A.Аргентометрiї
B.Нiтритометрiї
C. Броматометрiї
D.Алкалiметрiї
E.Йодометрiї

148. Для лiкування атеросклерозу хво-
рий в аптецi придбав гiполiпiдемiчний
препарат з групи фiбратiв. Назвiть цей
препарат:

A.Фенофiбрат
B. Дротаверину гiдрохлорид
C. Бiсакодил
D. Спiронолактон
E. Силiбор

149. Провiзор порадив хворому проти-
виразковий препарат, який блокує гi-
стамiновi рецептори слизової шлунка.
Назвiть цей препарат:
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A. Фамотидин
B.Омепразол
C. Альмагель
D. Атропiну сульфат
E. Пiрензепiн

150. У зв’язку зi слабкiстю пологової
дiяльностi лiкар призначив родiллi гор-
мональний препарат для стимуляцiї по-
логiв. Назвiть препарат:

A. Окситоцин
B. Глiбенкламiд
C. Преднiзолон
D. Iнсулiн
E. L-тироксин

151. Хворому 45-ти рокiв з дiагнозом
ревматоїдний артрит та пептична ви-
разка шлунка, необхiдно призначи-
ти нестероїднi протизапальнi засоби.
Який препарат є найбiльш доцiльним?

A. Целекоксиб
B. Диклофенак натрiю
C. Ацетилсалiцилова кислота
D. Iндометацин
E. Пiроксикам

152. Провiзор-консультант розповiв
хворiй про можливу побiчну дiю ме-
тронiдазолу, яка проявляється на тлi
вживання алкоголю. Вкажiть механi-
зм цього явища:

A. Блокування ферменту алкогольдегi-
дрогенази
B. Активацiя ферменту алкогольдегi-
дрогенази
C. Блокування ферменту ацетилхолiне-
стерази
D. Активацiя ферменту ацетилхолiне-
стерази
E. Активацiя ферменту глюкозо-6-
фосфатдегiдрогенази

153.Пiд час вiдпуску лiкарських засобiв
в аптецi провiзор звернув увагу хворого
на недоцiльнiсть одночасного застосу-
вання цiанокобаламiну та тiамiну хло-
риду. Як називають тип взаємодiї цих
лiкiв?

A. Фармацевтичний
B.Фармакодинамiчний
C. Фармакокiнетичний
D. Синергiзм
E. Антагонiзм

154. Фармацевту необхiдно простерилi-
зувати 50 мл розчину натрiю хлориду
для iн’єкцiй текучою парою. Вкажiть

тривалiсть стерилiзацiї:

A. 30 хв
B. 60 хв
C. 12 хв
D. 15 хв
E. 8 хв

155. Суб’єкт пiдприємницької дiяльно-
стi вирiшив вiдкрити аптечний пункт.
Яка повинна бути мiнiмальна площа
примiщення, що орендується, згiдно
чинного законодавства?

A. 18 �2

B. 15 �2

C. 8 �2

D. 10 �2

E. 12 �2

156. Лiкарю-анестезiологу необхiдно
провести операцiю, використовуючи
нейролептанальгезiю. Яке iз перерахо-
ваних нижче поєднань лiкарських засо-
бiв доцiльно використовувати у даному
випадку?

A.Фентанiл з дроперидолом
B. Дроперидол з преднiзолоном
C.Фентанiл з дiазепамом
D. Дiазепам з амiназином
E.Промедол з амiтриптилiном

157. Родiллi з затяжними пологами не-
обхiдно усунути больовий симптом.
Який з перелiчених нижче препаратiв
необхiдно застосувати?

A.Промедол
B.Морфiну гiдрохлорид
C.Анальгiн
D. Диклофенак-натрiю
E.Фентанiл

158. Ефективнiсть дiяльностi фарма-
цевтичної фiрми поступово полiпши-
лась завдяки позитивним змiнам в зов-
нiшньому середовищi. Вкажiть фактор,
що вплинув на органiзацiю:

A. Стан економiки
B. Кадри
C. Технологiя
D.Мета
E. Структура

159.Хворiй на паркiнсонiзм для усунен-
ня м’язової ригiдностi було призначено
препарат, який є попередником дофа-
мiну. Назвiть препарат:
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A. Леводопа
B.Амiназин
C. Парацетамол
D. Скопаламiну гiдробромiд
E. Атропiну сульфат

160. Хворому на iнсулiнонезалежний
цукровий дiабет було призначено син-
тетичний протидiабетичний препарат з
групи похiдних сульфонiлсечовини. На-
звiть препарат:

A. Глiбенкламiд
B. Iнсулiн
C. Анаприлiн
D. Преднiзолон
E. Фуросемiд

161.Впрактицi контрольно-аналiтичних
лабораторiй застосовується розчин
2,6-дихлорфенолiндофенолу, синiй ко-
лiр якого знебарвлюється пiд дi-
єю вiдновникiв. Укажiть лiкарський
препарат, який можна iдентифiку-
вати за допомогою розчину 2,6-
дихлорфенолiндофенолу:

A. Аскорбiнова кислота
B. Салiцилова кислота
C. Нiкотинова кислота
D. Бензойна кислота
E. Ацетилсалiцилова кислота

162. Однiєю з реакцiй iдентифiкацiї
сульфанiламiдiв є реакцiя утворення
азобарвникiв. Який з наведених препа-
ратiв утворює азобарвник тiльки пiсля
попереднього кислотного гiдролiзу?

A. Фталазол
B. Стрептоцид
C. Сульфален
D. Сульфазин
E. Норсульфазол

163. Провiзор-аналiтик лабораторiї
Державної iнспекцiї з контролю яко-
стi лiкарських засобiв проводить кiлькi-
сне визначення кофеїну згiдно до вимог
Державної Фармакопеї України мето-
дом кислотно-основного титрування у
безводних розчинниках. Який титрова-
ний розчин вiн використав?

A. Кислоти хлорної
B.Натрiю метилату
C. Натрiю гiдроксиду
D. Натрiю едетату
E. Калiю бромату

164. Аптечне пiдприємство №1 має лi-
цензiю на виготовлення лiкарських за-
собiв по рецептах лiкарiв i вимогах

ЛПУ. Якi види внутрiшньоаптечного
контролю якостi є обов’язковими для
всiх лiкарських засобiв, виготовлених в
аптецi?

A. Письмовий, органолептичний, кон-
троль пiд час вiдпуску
B. Хiмiчний, фiзичний
C.Опитувальний, письмовий, хiмiчний
D.Фiзичний, органолептичний
E.Контроль пiд час вiдпуску, письмовий,
опитувальний

165. Для проведення iдентифiкацiї лi-
карських засобiв, до складу яких вхо-
дить сульфiт-iон, провiзор-аналiтик до
розчину лiкарської сполуки додає ки-
слоту хлористоводневу i спостерiгає:

A. Видiлення газу з рiзким запахом
B. Видiлення газу бурого кольору
C.Появу жовтого забарвлення розчину
D.Появу жовтого осаду
E.Появу бiлого осаду

166.Провiзор-аналiтик проводить кiль-
кiсне визначення парацетамола мето-
дом цериметрiї. Вкажiть, який iндика-
тор рекомендує ДФ України викори-
стовувати для зазначеного методу:

A.Фероїн
B. Калiю хромат
C.Фенолфталеїн
D. Тропеолiн ОО
E.Метиловий помаранчевий

167. Для лiкування пацiєнта з пепти-
чною виразкою шлунка показане за-
стосування препарату з гастроцитопро-
текторною активнiстю. Оберiть цей
препарат:

A. Сукральфат
B.Альмагель
C. Ранiтидин
D.Метоклопрамiд
E. Дротаверину гiдрохлорид

168. Хворому з гiпертонiчним кризом
був введений ганглiоблокатор - бензо-
гексонiй. Прояву якої побiчної дiї слiд
стерегтися пiсля введення препарату?

A.Ортостатична гiпотензiя
B. Синдром вiдмiни
C. Пригнiчуюча дiя на центральну нер-
вову систему
D.Порушення смакових вiдчуттiв
E. Дiарея

169. При дiагностицi сировини виявле-
но: слабкозвивистi клiтини епiдермi-
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су; волоски "Т-подiбнi", що складаю-
ться з 2-4-х клiтин, розташованих у ряд,
до яких прикрiплена серединою довга
стрiчкоподiбна клiтина з вузькими кiн-
цями; ефiроолiйнi залозки характернi
для сiмейства складноцвiтнi. Це є дiа-
гностичними ознаками сировини:

A. Folium Absinthii
B. Folium Salviae
C. Folium Urticae
D. Folium Menthae
E. Folium Vitis idaeae

170. На фармацевтичному пiдприєм-
ствi випускають гормональнi препара-
ти. Вкажiть, з якої сировини отриму-
ють iнсулiн:

A. Пiдшлункова залоза великої рогатої
худоби та свиней
B.Передня частка гiпофiзу
C.Щитоподiбна залоза
D. Кора наднирникiв
E. Задня частка гiпофiзу

171.У практичнiй дiяльностi аптеки ма-
ють мiсце рiзнi рiвнi управлiння. Якому
рiвню управлiння вiдповiдає функцiя
безпосереднього контролю дiяльностi
працiвникiв, якi виконують конкретнi
операцiї?

A. Технiчний
B. Iнституцiйний
C. Управлiнський
D. Адмiнiстративний
E. Бюрократичний

172. Аптека з правом роздрiбної реалi-
зацiї забезпечує амбулаторних хворих
препаратами. Величина доходу iденти-
фiкується як:

A. Сума виручки
B. Сума витрат
C. Сума торгової нацiнки
D. Сума залишку товарiв в роздрiбних
цiнах
E. Сума залишку товарiв в закупiвель-
них цiнах

173. Хворому на гострий бронхiт при-
значили муколiтичний засiб. Назвiть
препарат:

A. Ацетилцистеїн
B. Глауцин
C. Кодеїну фосфат
D. Етимiзол
E. Бемегрид

174. У хворого 55-ти рокiв на 4-й день

лiкування диклофенаком натрiю вини-
кла шлункова кровотеча в результатi
виразки слизової оболонки шлунка. З
чим пов’язана ульцерогенна дiя препа-
рату?

A. Зменшення утворення простагланди-
ну E2

B. Зменшення утворення лейкотрiєнiв
C. Блокування ферменту фосфодiесте-
рази
D. Зменшення утворення еритроцитiв
E. Зменшення утворення лейкоцитiв

175. У наркоманiв пiсля закiнчення
дiї наркотику виникають тяжкi психi-
чнi, неврологiчнi i соматичнi порушен-
ня. Як називається цей симптомоком-
плекс?

A.Абстинентний синдром
B. Iдiосинкразiя
C. Сенсибiлiзацiя
D. Кумуляцiя
E. Толерантнiсть

176. Фармацевтична хiмiя вивчає спо-
соби отримання лiкарських засобiв.
При взаємодiї анестезину з бета-
дiетиламiноетанолом у присутностi на-
трiю алкоголяту з послiдуючим пiд-
кисленням кислотою хлороводневою
отримують:

A.Прокаїну гiдрохлорид
B.Прокаїнамiду гiдрохлорид
C. Дикаїн
D. Ксикаїн
E. Тримекаїн

177.При нагрiваннi сульфамiдного пре-
парату з салiциловою кислотою у при-
сутностi кислоти сiрчаної концентро-
ваної спостерiгається малинове забарв-
лення. Який лiкарський засiб аналiзує-
ться?

A. Стрептоцид розчинний
B. Стрептоцид
C. Сульгiн
D. Етазол
E.Фталазол

178. Iнспектор здiйснює перевiрку пра-
вильностi обiгу наркотичних засобiв,
психотропних речовин та прекурсорiв.
Який термiн зберiгання в аптецi журна-
лу з предметно-кiлькiсного облiку цих
речовин?
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A. 10 рокiв пiсля внесення останнього
запису
B. 5 рокiв
C. 3 роки
D. 5 рокiв, не враховуючи поточного
E. 2 роки, не враховуючи поточного

179. Яка з наведених високомолекуляр-
них сполук є речовиною, що обмежено
набухає в гарячiй водi та необмежено -
в холоднiй?

A.Метилцелюлоза
B.Желатин
C. Крохмаль
D. Пепсин
E. Густий екстракт красавки

180. Для приготування суспензiї якої лi-
карської речовини необхiдне додаван-
ня 5% розчину метилцелюлози в якостi
стабiлiзатора?

A. Терпiнгiдрат
B.Оксид магнiю
C. Крохмаль
D. Бiсмуту нiтрат основний
E. Оксид цинку

181. Вкажiть, який iз нижче наведених
реактивiв необхiдно додати до iзонiа-
зиду, щоб утворилося синє забарвлен-
ня i осад, якi при нагрiваннi набувають
свiтло-зеленого кольору i супроводжу-
ються видiленням газу:

A. Розчин купруму сульфату
B. Розчин аргентуму нiтрату
C. Розчин лугу
D. Розчин хлороводневої кислоти
E. Розчин феруму (III) хлориду

182. До контрольно-аналiтичної ла-
бораторiї для аналiзу надiйшли ампу-
ли тестостерону пропiонату. Кiлькiсне
визначення вiдповiдно до вимог АНД
провiзор-аналiтик повинен проводити
наступним методом:

A. УФ-спектрофотометричний
B.Поляриметричний
C. Комплексонометричний
D. Аргентометричний
E. Гравiметричний

183. Провiзор-аналiтик визначає домi-
шку iонiв залiза у препаратi вiдповiдно
до вимог ДФУ за допомогою цитратної
i тiоглiколевої кислот. Поява якого за-
барвлення свiдчить про наявнiсть цiєї
домiшки?

A. Рожеве
B.Жовте
C. Зелене
D. Синє
E. Чорне

184. При хiмiко-токсикологiчному до-
слiдженнi виявлено п-амiнобензойну
кислоту. Причиною отруєння є речо-
вина:

A.Новокаїн
B.Амiназин
C. Хлордiазепоксид
D.Промедол
E. Резерпiн

185. Блокування холiнестерази фосфо-
рорганiчними пестицидами проходить
у двi стадiї. У другiй стадiї вiдбувається
хiмiчна взаємодiя ФОП з ферментом,
тобто фосфорилювання холiнестерази.
У такому випадку потрiбно проводити
антидотну терапiю реактиваторами хо-
лiнестерази, а саме:

A. Дипiроксим та iзонiтрозин
B. Левомiцетин
C.Амiлнiтрат i нiтрит натрiю
D.Налофiн
E. Дубiнол

186.Якiсть розчинiв для iн’єкцiй в ампу-
лах оцiнюють за рiзними показниками.
Вкажiть, яку кiлькiсть ампул перевiря-
ють на наявнiсть механiчних включень:

A. 100%
B. 98%
C. 95%
D. 90%
E. 50%

187.Уфiтохiмiчному цеху пiдприємства
виготовляють соки свiжих рослин. Вка-
жiть, якi машини використовують для
подрiбнення рослинної сировини:

A. Вовчковi подрiбнювачi
B. Траворiзки
C. Коренерiзки
D. Кульковi млини
E. Дезiнтегратор

188.Хворий надiйшов до приймального
вiддiлення в коматозному станi. Рiвень
цукру в кровi 25 ммоль/л. Який лiкар-
ський засiб є препаратом вибору при
наданнi невiдкладної допомоги?
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A. Iнсулiн
B. Хумулiн ультраленте
C. 40% розчин глюкози
D. Розчин Рiнгера
E. 10% розчин глюкози

189. У хворої 67-ми рокiв, яка лiкується
з приводу бронхiальної астми, виникли
тремор кiнцiвок, бiль голови, безсоння,
екстрасистолiя. Який засiб мiг зумови-
ти такi симптоми?

A. Теофiлiн
B.Преднiзолон
C. Тавегiл
D. Iнтал
E. Ацетилцистеїн

190. Хворому на хронiчну серцеву не-
достатнiсть та хронiчну ниркову недо-
статнiсть призначено дигоксин. Через
тиждень виникли брадикардiя, екстра-
систолiя, погiршення гостроти зору, по-
рушення колiрного сприймання. Як Ви
трактуватимете змiни у клiнiчнiй кар-
тинi?

A. Дигiталiсна iнтоксикацiя
B. Ускладнення хронiчної серцевої
недостатностi
C. Ускладнення хронiчної ниркової
недостатностi
D. Артерiальна гiпотензiя
E. Iпохондричний синдром

191. До аптеки надiйшов рецепт на ви-
готовлення спиртового розчину. Вка-
жiть, спирт етиловий якої концентрацiї
необхiдно використати фармацевтовi
при вiдсутностi вказiвки у рецептi:

A. 90%
B. 70%
C. 45%
D. 60%
E. 30%

192. Пiд час iнвентаризацiї в аптецi
встановлено недостачу 0,2 г порошку
атропiну сульфату. Вкажiть норму при-
родної втрати для даного лiкарського
засобу?

A. 0,95 %
B. 1,9 %
C. 1,7 %
D. 1,6 %
E. 2,15 %

193. Роздрiбна фармацевтична фiрма
з метою покращення лiкарського за-
безпечення сiльського населення вирi-
шила вiдкрити аптеку у селi. Яка по-

винна бути мiнiмальна площа сiльської
аптеки готових лiкарських форм, згi-
дно чинного законодавства?

A. 40 �2

B. 18 �2

C. 50 �2

D. 70 �2

E. 120 �2

194.Для дослiдження очного дна хворо-
му закапали в кон’юнктивальну щiлину
мiдрiатик, що не порушує акомодацiю.
Визначте препарат:

A.Адреналiну гiдрохлорид
B. Сульфацил-натрiй
C.Цинку сульфат
D. Кислота борна
E. Левомiцетин

195. До стацiонару надiйшов хворий з
дiагнозом виразкової хвороби шлунка
у фазi загострення. Який препарат зни-
зить функцiю залоз шлунка за рахунок
блокади H2-рецепторiв?

A.Фамотидин
B. Екстракт беладони сухий
C.Метацин
D.Атропiну сульфат
E.Платифiлiну гiдротартрат

196. Хворий 40-ка рокiв страждає на
бронхiальну астму i порушення сер-
цевого ритму у виглядi брадиаритмiї.
Препарати якої фармакологiчної гру-
пи доцiльно призначити для усунення
бронхоспазму?

A.М-холiноблокатори
B. Бета-адреноблокатори
C.М-холiномiметики
D.Антихолiнестеразнi засоби
E.Мiорелаксанти

197. До мiжлiкарняної аптеки надiйшло
замовлення вiд хiрургiчного вiддiлення
на отримання препарату з групи мiоре-
лаксантiв деполяризуючого типу дiї для
проведення хiрургiчних втручань. Який
препарат було замовлено?

A. Дитилiн
B.Нiкотин
C.Атропiну сульфат
D.Метацин
E. Гiгронiй

198. Хворому, який тривалий час при-
ймає фенобарбiтал, лiкар призначив
диклофенак натрiю. Однак протиза-
пальний ефект диклофенаку виявив-
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ся слабшим вiд очiкуваного внаслiдок
фармакокiнетичної взаємодiї цих пре-
паратiв. Результатом яких процесiв мо-
гла бути така взаємодiя препаратiв?

A. Збiльшення швидкостi метаболiзму
препарату в печiнцi
B. Зниження швидкостi метаболiзму
препарату в печiнцi
C. Зниження концентрацiї бiлку в пла-
змi
D. Змiни чутливостi рецептора
E. Збiльшення дози лiкарських засобiв

199. Хворий 50-ти рокiв протягом 20-
ти рокiв хворiє на гiпертонiчну хворо-
бу з набряками та зменшенням дiурезу.
Який препарат необхiдно призначити
хворому для зниження артерiального

тиску i усунення набрякiв?

A.Фуросемiд
B. Резерпiн
C. Еналаприл
D.Празозин
E.Метилдофа

200.В результатi безконтрольного при-
йому вiтамiнного препарату при геме-
ралопiї у дитини виникли анорексiя, ну-
дота, блювання, пронос, гiпертермiя.
Який препарат приймала дитина?

A. Ретинолу ацетат
B.Нiкотинамiд
C. Соматотропiн
D. Рутин
E. Ергокальциферол


