Шүдний эмчийн /ажиллагсад/ мэргэжлээр эмчлэх зөвшөөрөл олгох шалгалтын жишиг
сорил-2
Сорилын зөв хариулт
1-C, 2-A, 3-A, 4-C, 5-D, 6-A, 7-E, 8-A, 9-A, 10-A, 11-C, 12-B, 13-D, 14-D, 15-B, 16-A,
17-E, 18-E, 19-C, 20-D, 21-D, 22-B, 23-D, 24-E, 25-A, 26-A, 27-E, 28-D, 29-E, 30-A, 31E, 32-E, 33-C, 34-C, 35-B, 36-A, 37-C, 38-C, 39-C, 40-A, 41-D, 42-C, 43-D, 44-D, 45-E,
46-B, 47-C, 48-C, 49-E, 50-D, 51-A, 52-C, 53-C, 54-D, 55-A, 56-E, 57-A, 58-C, 59-E, 60A, 61-B, 62-C, 63-C, 64-A, 65-D, 66-E, 67-D, 68-D, 69-C, 70-A, 71-A, 72-E, 73-B, 74-C,
75-B, 76-C, 77-A, 78-D, 79-B, 80-B, 81-C, 82-A, 83-B, 84-B, 85-E, 86-E, 87-E, 88-B, 89E, 90-C, 91-A, 92-B, 93-B, 94-C, 95-A, 96-B, 97-D, 98-A, 99-A, 100-C, 101-A, 102-B,
103-C, 104-B, 105-A, 106-A, 107-C, 108-A, 109-A, 110-E, 111-B, 112-C, 113-D, 114-E,
115-B, 116-C, 117-B, 118-A, 119-B, 120-C, 121-E, 122-C, 123-D, 124-D, 125-A, 126-C,
127-C, 128-C, 129-D, 130-D, 131-C, 132-C, 133-D, 134-E, 135-C, 136-A, 137-A, 138-A,
139-E, 140-C, 141-A, 142-A, 143-A, 144-B, 145-A, 146-E, 147-A, 148-A, 149-C, 150-D,
151-C, 152-A, 153-E, 154-A, 155-C, 156-C, 157-E, 158-A, 159-E, 160-A, 161-A, 162-C,
163-C, 164-E, 165-A, 166-C, 167-A, 168-A, 169-C, 170-E, 171-C, 172-A, 173-E, 174-A,
175-E, 176-C, 177-A, 178-A, 179-C, 180-A, 181-E, 182-C, 183-C, 184-C, 185-C, 186-A,
187-C, 188-E, 189-D, 190-A, 191-D, 192-A, 193-A, 194-E, 195-A, 196-A, 197-C, 198-D,
199-A, 200-C, 201-E, 202-C, 203-A, 204-C, 205-D, 206-C, 207-C, 208-C, 209-C, 210-E,
211-C, 212-B, 213-D, 214-C, 215-B, 216-D, 217-C, 218-E, 219-C, 220-D, 221-A, 222-D,
223-D, 224-E, 225-B, 226-B, 227-C, 228-B, 229-B, 230-B, 231-A, 232-A, 233-A, 234-B,
235-A, 236-B, 237-C, 238-C, 239-A, 240-A, 241-E, 242-C, 243-E, 244-C, 245-C, 246-E,
247-C, 248-C, 249-A, 250-D, 251-C, 252-C, 253-E, 254-C, 255-C, 256-C, 257-E, 258-E,
259-A, 260-C, 261-C, 262-E, 263-A, 264-D, 265-A, 266-E, 267-C, 268-A, 269-E, 270-E,
271-C, 272-A, 273-E, 274-B, 275-E, 276-A, 277-C, 278-B, 279-A, 280-E, 281-A, 282-A,
283-D, 284-B, 285-D, 286-C, 287-B, 288-E, 289-E, 290-C, 291-B, 292-E, 293-A, 294-C,
295-C, 296-C, 297-A, 298-C, 299-C, 300-A, 301-C, 302-C, 303-C, 304-A, 305-E, 306-C,
307-A, 308-C, 309-C, 310-A, 311-B, 312-C, 313-B, 314-C, 315-A, 316-C, 317-C, 318-B,
319-C, 320-C, 321-C, 322-B, 323-A, 324-A, 325-C, 326-D, 327-D, 328-B, 329-D, 330-B,
331-C, 332-A, 333-D, 334-C, 335-D, 336-A, 337-A, 338-E, 339-A, 340-A, 341-A, 342-A,
343-A, 344-A, 345-B, 346-E, 347-A, 348-A, 349-A, 350-A, 351-A, 352-A, 353-B, 354-C,
355-C, 356-A, 357-B, 358-A, 359-A, 360-E, 361-A, 362-A, 363-A, 364-A, 365-A, 366-A,
367-E, 368-A, 369-A, 370-A, 371-A, 372-A, 373-A, 374-E, 375-A, 376-C, 377-A, 378-A,
379-A, 380-C, 381-A, 382-A, 383-A, 384-A, 385-C, 386-A, 387-E, 388-E, 389-C, 390-C,
391-A, 392-E, 393-B, 394-B, 395-D, 396-D, 397-C, 398-C, 399-D, 400-E, 401-B, 402-B,
403-D, 404-D, 405-E, 406-C, 407-A, 408-A, 409-D, 410-B, 411-D, 412-D,
1. Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E
гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно.
2. Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох )
1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (A.)
1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв бол (B.)
2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол (C.)
Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол (D.)
Бүх хариулт зөв бол (E.)
3. Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан
хамаарлыг тодорхойлно.)
Зөв, Зөв, Зөв (A.)
Зөв, Зөв, Буруу (B.)
Зөв, Буруу, Буруу (C.)
Буруу, Зөв, Буруу (D.)
Буруу, Буруу, Буруу (E.)
/1./ Чихний гадна суваг ба хамраас цус гарахад нугасны шингэн агуулагдаж буйг мэдэх
шинжийг нэрлэнэ үү?

A. Малевичийн шинж
B. Вассерманы урвал илэрнэ
C. Толбо давхардалтын шинж
D. Цусан дахь альбумин буурах
E. Хөхлөг сэртэн орчим шажигнах
/2./ Эрүүний үений өвөрмөц үрэвслийн шалтгаан аль нь вэ?
A. Цацраг мөөгөнцөр
B. Хэрлэгийн хурцдал
C. Уушигний үрэвсэл
D. Нэвчээс
E. Цусан замаар
/3./ Мундас үүсэхэд нөлөөлөх өвчнийг нэрлэнэ үү
A. Чихрийн шижин
B. Үсний үрэвсэл
C. Сэтгэцийн өвчнүүд
D. Даралт ихсэх өвчин
E. Ходоодны үрэвсэл
/4./ Гурамсан мэдрэлийн үрэвслийн үед мэдээгүйждэг бүсийг заана уу?
A. Зовхи
B. Хацар
C. Буйл
D. Нүд
E. Хэл
/5./ Олбрайтын үндсэн шинжийг тодорхойлно уу?
A. Нүүрний олон ясны гэмтэл
B. Ясны /нягт / давхарга олон тооны уйланхайн сүүдэр харагдана
C. Эрүүний булан салаа орчим олон тооны ясны үрэвслийн голомт харагдана
D. Яс тархмал хэлбэрээр зузаарч, сийрэгжиж /бүдэг шилний/ зураг харагдана
E. Эрүү ясны зузаарал харагдана
/6./ Гурамсан мэдрэлийн өвдөлтийн үед хийх мэс заслын эмчилгээг нэрлэнэ үү?
A. Мэдрэл тайрах
B. Трахеостоми
C. Спирт шахах
D. Мэдээ алдуулагчтай хориг хийх
E. Таталтын эсрэг эм өгөх
/7./ Аль нэвчээсийн үед ам ангайлт эрс хязгаарлагдах вэ?
A. Шанааны
B. Эрүүн доорх
C. Ухархайн доорх
D. Хацрын
E. Эрүү далавчны зайн
/8./ Адреналины тунг хэтрүүлсэн үед юу хийх вэ?
A. Судсаар 1 мл атропин
B. Судсаар 1 мл мезатон
C. Судсаар 1 мл норадреналин
D. Судсаар 2 мл атропин
E. Судсаар 2 мл норадреналин
/9./ Эрүүний үений үрэвслийн ангилалыг нэрлэнэ үү?
A. Халдварын гаралтай
B. Шүдний гаралтай
C. Булчирхайн гаралтай
D. Харшлын гаралтай
E. Цусны замаар
/10./ Цусаар дамжин халдварласан эрүүний үений үрэвсэл нь хэдэн насанд
тохиолдох вэ?
A. Бага насны хүүхдэд

голчлон

B. Насанд хүрэгчдэд
C. Сургуулийн насанд
D. Өндөр настанд
E. Нярай хүүхдэд
/11./ Эрүүний хугарлын үед гарах эмнэл зүйн үндсэн шинж аль нь вэ?
A. Толгой өвдөх
B. Хамраас цус гарах
C. Эрүү эмгэг хөдөлгөөнтэй болох
D. Хоншоор эмгэг хөдөлгөөнтэй болох
E. Түүшин сэртэнгийн салст урагдах
/12./ Шүлс ялгаралтыг сайжруулах эмийн бодис аль нь вэ?
A. Атропин сульфат
B. Пилокарпингидрохлорид
C. Хлоргексидин
D. Иодит кали
E. Хлорт кальци
/13./ Хоншоорын хөндий амны хөндийтэй харьцсан цоорхойг ямар аргаар хаах вэ?
A. Филатовын гувруугаар хаах
B. Хацрын салстаар далбан үүсгэж хаах
C. Дээд уруулын салстаар хаах
D. Иодформтой чихээс болон хамгаалах ялтас
E. Чөлөөт арьс нөхөх
/14./ 4.6-р шүдийг авахад ганхуулах хөдөлгөөний анхны чиглэлийг тодорхойлно уу?
A. Хэл рүү
B. Урагш
C. Арагш
D. Хацар луу
E. Доош
/15./ Эрүүл шүлсний булчирхайнаас тодотгогч бодис гадагшлах хэвийн хугацааг заана уу?
A. 12 цаг
B. 24-48 цаг
C. 72 цаг
D. 7 хоног
E. 1 сар түүнээс дээш
/16./ Обморок гэж юу вэ?
A. Тархины цусан хангамж дутмагшилд орох
B. Эсрэг төрөгчид харшлын урвал үзүүлэх
C. Ухаан алдаж булчингийн агшилтгүй болох
D. Ухаан алдах
E. Хөөрлийн байдалд орох
/17./ Хүзүүний төрөлхийн уйланхайн эмнэл зүйн гол шинжийг тодорхойлно уу?
A. Хүзүүний арьс зузаарах
B. Халуурах
C. Базлалт бүхий өвдөлт
D. Тимолын нэмэх урвал
E. Дугуй хэлбэртэй хавдар
/18./ Ясны хальсны үрэвслийн эмнэл зүйн гол шинж нь яаж илрэх вэ?
A. . Нүүрний тэгш хэм алдагдах
B. Бүх шүд хөдөлгөөнд орох
C. Ам ангайлт хязгаарлагдах
D. Хэлэн доорхи нугалаас хавдах
E. Шилжих нугалаас улайж хавагнах
/19./ Шүд яаралтайгаар авах заалтыг нэрлэнэ үү?
A. Зөөлцийн хурц үрэвсэл
B. Гүн цоорол
C. Ясны хурц үрэвслийн голомт болж буй шүд

D. Холбоосын хурц үрэвсэл
E. Сурвалжийн уйланхай
/20./ Эрүү-нүүр орчмын шархны анхдагч цэгцлэлт хийх онцлогийг хэлнэ үү?
A. Халдваргүйжүүлэх уусмалаар угааж, оёдол тавьж боолт хийх
B. Цусыг тогтоож, ариун уусмалаар угааж оёдол тавьж, боолт хийх
C. Цусны нөжийг аваад үхжсэн эдийг өөлж, шарханд урсгуур тавих
D. Халдварын эсрэг уусмалаар угааж, үхжсэн эдийг авч шархыг оёх
E. Шархны үхжсэн эдийг хямгатай өөлж, анхдагч нөхөн сэргээлт хийх
/21./ Шүлсний булчирхайн идээт үрэвслийн үед гарч болох хэсэг газрын хүндрэл аль нь вэ?
A. Ясны хальсны үрэвсэл
B. Тархины хальсны үрэвсэл
C. Мэдрэлийн өвдөлт
D. Буглаа
E. Хоншоорын хөндийн үрэвсэл
/22./ Хөдөлгөөний салааг хэзээ мэдээгүйжүүлэх вэ?
A. Шанаа яс татах үед
B. Үрэвслийн улмаас ам ангайлт хязгаарлагдсан үед
C. Хамрын яс татах
D. Сиалографи хийхэд
E. Сорвижилтын улмаас ам ангайлт хязгаарлагдсан үед
/23./ Эрүүний үений хурц үрэвслийн зайлшгүй ялгах өвчин аль нь вэ?
A. Хоншоорын хөндийн үрэвсэл
B. Ясны хальсны үрэвсэл
C. Хоншоорын хугарал
D. Эрүүний үений өвдөлтөт хам шинж
E. Шаамий зуулт
/24./ ЭНО-ын хатигшлын үед хийгдэх хам эмчилгээг нэрлэнэ үү?
A. Туяаны
B. Тайвшруулах
C. Бариа засал
D. Даралт бууруулах
E. Хордлого тайлах
/25./ Гурамсан мэдрэлийн үрэвслийн эмнэл зүйн шинжийг нэрлэнэ үү?
A. Үрэвссэн мэдрэл дээр дарахад өвдөлт улам хүчтэй үргэлжлэнэ
B. Цахилгаанд цохиулах мэт
C. Хоромхон хугацаанд
D. Шүд өвдөх мэт өвдөнө
E. Өрөмдөх мэт өвдөнө
/26./ Шүлсний булчирхайн цоргын үед ямар эмийн бодис хэрэглэх вэ?
A. Атропин сульфат
B. Галантамин
C. Пилокарпингидрохлорид
D. Кали иод
E. Пирогенол
/27./ Гурамсан мэдрэлийн үрэвслийн эмийн бус эмчилгээг нэрлэнэ үү?
A. Новокайнтай хориг хийх
B. . Спиртээр хориг хийх
C. Мэдрэл тайрах
D. Мэдрэл авах
E. Физик эмчилгээ
/28./ Фиброзная дисплазия гэж юу вэ?
A. Ясны хавдар
B. Зөөлөн эдийн хавдар
C. Жинхэнэ шүдний хавдар
D. Ясны хавдар төст өвчин
E. Булчингийн хавдар

/29./ Шүд авч байхад хоншоорын ёроолыг цоолох үед үрэвслийн шинж тэмдэггүй бол ямар
арга хэмжээ авах вэ?
A. Гайморостоми
B. Үечилсэн ажиглалт хяналтанд байх
C. Хөндийг халдваргүйжүүлэх уусмалаар угаах
D. Иодформтой чихээс шүдний оромд тавих
E. Цоорлыг хацрын салстаар далбан үүсгэж хаах
/30./ 3.6-р шүдийг авах үед ганхуулах хөдөлгөөний анхны чиглэлийг тодорхойлно уу?
A. Хацар луу
B. Хэл рүү
C. Урагш
D. Арагш
E. Доош
/31./ Гурамсан мэдрэлийн үрэвслийн эмнэл зүйн шинж аль нь вэ?
A. 15-30 минутын хугацаатай чих, чамархай руу дамжиж хүчтэй хатгаж өвдөх
B. Мэдрэл дээр дарахад эрчим нь сулрахгүйгээр үргэлжлэн өвдөх
C. Хамраас ялгадас гарах ба хоншоорын ясандаа битүү өвдөх
D. Үргэлжилсэн хатгуулж өвдөх нь чих рүүгээ дамжиж, эрүүний үе дуугарах
E. Мэдрэхүй алдагдалгүйгээр гэнэтийн цочруулаас үүссэн богино хугацааны хүчтэй
өвдөлт
/32./ Аль нэвчээсийн үед залгих үйл ажиллагаа хүндрэлтэй болдог вэ?
A. Чамархайн
B. Шанааны
C. Хацрын
D. Зажлуурын булчин доорх
E. Эрүү далавчны зайн
/33./ Эрүүл шүлсний булчирхайн тодотгогч бодистой рентген зураг авахад шаардагдах
бодисын хэмжээний хэвийн үзүүлэлтийг заана уу?
A. 0.1 мл
B. 0,5 мл
C. 0.8-1 мл
D. 1.5 мл
E. 2 мл
/34./ Эрүүний үений толгойн хөдөлгөөний зээрэнцэгтэй харьцуулах замын уртыг
тодорхойлно уу?
A. 4 мм
B. 6 мм
C. 8 мм
D. 10 мм
E. 12 мм
/35./ Хэлний угийн мэдээгүйжүүлэлтийг хаана хийх вэ?
A. Гүрээний нүхэнд
B. Зуйван нүхэнд
C. Сэртэнгийн нүхэнд
D. Дугуй нүхэнд
E. Ухархайн доод нүхэнд
/36./ Ёломын үрэвсэл эхлэх үед хэт ягаан туяаг ямар тунгаар хэрэглэх вэ?
A. Хэт улайх
B. Сул улайх
C. Бага улайх
D. Дунд зэргийн улайх
E. Их улайх
/37./ Гурамсан мэдрэлийн үрэвслийн шинж тэмдгийг заана уу?
A. Богино хугацаанд хүчтэй өвдөнө
B. Үе үе хүчтэй өвдөнө
C. Үргэлжлэн өвдөнө

D. Өрөмдөх мэт
E. Цочирдсоноос
/38./ Эрүүний мултралын хэлбэр аль нь вэ?
A. Дунд
B. Дээд
C. Урд
D. Зүүн
E. Доод
/39./ Гурамсан мэдрэлийн үрэвслийн эмийн эмчилгээг нэрлэнэ үү?
A. Мэдрэл тайрах мэс засал
B. Мэдрэл авах мэс засал
C. Үрэвслийн эсрэг
D. Новокайнтай хориг хийх
E. Спиртээр хориг хийх
/40./ Хэсгийн мэдээгүйжүүлэлтийн үед шууд илрэх ерөнхий хүндрэлийг нэрлэнэ үү?
A. Обморок
B. Цус хурах
C. Ам ангайлт хязгаарлагдах
D. Цусан үжил
E. Ясны үрэвсэл
/41./ Эрүүний ясны хальсны үрэвслийн үед ясны хальсыг нээгээд шарханд урсгуурыг
хэдийд тавихвэ?
A. 2 дахь хоногоос
B. 3 дахь хоногоос
C. 4 дахь хоногоос
D. Зүслэгийн дараа шууд тавина
E. 7 дахь хоногоос
/42./ Түлэгдлийн 1 дүгээр зэргийн үед арьсны аль хэсэг гэмтэх вэ?
A. Арьс бүрэн гэмтэх
B. Арьс ба арьсан доорх эд гэмтэх
C. Өнгөц эпидермис гэмтэх
D. Өнгөц эпидермис ба хялгасан судас
E. Эпидермисийн бүх давхрага гэмтэж арьсны дайвар эрхтэн
хадгалагдах
/43./ Шүлсний булчирхайн хурц үрэвслийн эмчилгээний зарчмыг нэрлэнэ үү?
A. Идээт голомтыг нээх
B. Гэмтсэн булчирхайг авах
C. Шүлс ялгаралтыг багасгаж, үрэвсэл дарах
D. Шүлс ялгаралтыг ихэсгэж, үрэвсэл дарах
E. Спирт шахах
/44./ Эрүүний үений хурц үрэвслийн зайлшгүй ялгах өвчин аль нь вэ?
A. Хоншоорын хөндийн үрэвсэл
B. Хамрын ясны хугарал
C. Хоншоорын хугарал
D. Гурамсан мэдрэлийн өвдөлт
E. Ухархайн нэвчээс
/45./ Шүдний гаралтай ясны архаг үрэвслийн секвестр үүссэн үед ямар эмчилгээ хийх вэ?
A. Эктоми мэс засал
B. Амны хөндийг эрүүлжүүлэх
C. Нянгийн эсрэг эмчилгээ
D. Шалтгаан болж буй шүд орчмын ясны хальсийг нээх
E. Нянгийн эсрэг эмчилгээ мөхлөнгөр эдийг хусах мэс засал
/46./ Гурамсан мэдрэлийн өвдөлтийн эмнэл зүйн шинжийг нэрлэнэ үү?
A. 15-30 минутын хугацаатай чих, чамархай руу дамжиж хүчтэй хатгаж өвдөх
B. Мэдрэл дээр дарахад эрчим нь сулрахгүйгээр үргэлжлэн өвдөх

C. Хамраас ялгадас гарах ба хоншоорын ясандаа битүү өвдөх
D. Үргэлжилсэн хатгуулж өвдөх нь чих рүүгээ дамжиж, эрүүний үе дуугарах
E. Мэдрэхүй алдагдалгүйгээр гэнэтийн цочруулаас үүссэн богино хугацааны хүчтэй
өвдөлт
/47./ Доод агт араа буруу байрлалтай үед мэс заслын зүслэгийг хаана хийх вэ?
A. Хэлэн талын шилжих нугалаасаар
B. Үүдэвч талын шилжих нугалаасаар
C. 2-р их арааны голоос доош хацар талын шилжих нугалаас руу
D. 2-р их арааны голоос доош хэлэн талын шилжих нугалаас руу
E. 1-р их арааны голоос үүдэвч талын шилжих нугалаас руу
/48./ Шүлсний булчирхайн завсарын эдийн үрэвслийн үед тодотгогч бодистой рентген
зургийн шинжийг тодорхойлно уу?
A. Гол цорго өргөсөх
B. Цоргонуудын лонхон өргөсөлт
C. Бүх зэрэглэлийн цоргоны нарийсалт
D. Булчирхайд олон тооны хөндийтэй
E. Бүх зэрэглэлийн цоргонууд өргөснө
/49./ Боуэны өвчний эмнэл зүйн шинжийг нэрлэнэ үү?
A. . Төлжилт, цус гаралт муутай 2-3-н шархлаа
B. Шархлаат гадаргуутай шүүдэст эд
C. Газрын зураг шиг, тавтай, хатингаршсан нягт товруу
D. Нягт шингэн хайрстай хязгаарлагдмал эвэршилт
E. Хучуур эдийн төвшингөөс 3-5 мм өргөгдсөн барзгар
гадаргуутай өвчтэй зангилаа
/50./ Харшлын дайрлага ихэвчлэн хэзээ үүсэх вэ?
A. Диатезийн
B. Хордлогын
C. Нойр булчирхайн архаг үрэвсэл
D. Урьд нь харшлын урвал өгч байсан суурь дээр үүснэ
E. Төрөлхийн
/51./ Ёломын нууц үе хэд хоног вэ?
A. 1-3 хоног
B. 24 цаг
C. 7 хоног
D. 7-14 хоног
E. 3 долоо хоног
/52./ Гурамсан мэдрэлийн үрэвслийн шалтгааныг заана уу?
A. Цусны замаар
B. Харшил
C. Гэмтэл
D. Агаар дусал
E. Удамшил
/53./ Шанаа ясны хугарлын үед нүдэнд юм хоёр харагдах шалтгааныг хэлнэ үү?
A. Нүдний алим гэмтэх
B. Үрэвслийн урвал
C. Нүдний алим зөрөх, хүүхэн харааны тэгш хэмт байрлал алдагдах
D. Нүдний мэдрэл гэмтэх
E. Ухархайд цус хурах
/54./ Пирогенолын хамгийн тохиромжтой тунг заана уу?
A. 10 МПД
B. 15 МПД
C. 20 МПД
D. 25 МПД
E. 30 МПД
/55./ Гурамсан мэдрэлийн үрэвслийн үед мэдээгүйжих шинж ажиглагдах уу?

A. Ажиглагддаг
B. Бага зэрэг
C. Үе үе хүчтэй өвдөнө
D. Гурамсан мэдрэлийн өвдөлтийн гол шинж
E. Огт мэдрэгддэггүй
/56./ Лимфангиомын эмнэл зүйн гол онцлог шинжийг тодорхойлно уу?
A. Лугших
B. Үрэвсэх
C. Шохойжсон эд үүсэх
D. Тэмтэрхэд эмзэглэх
E. Гэмтсэн эрхтэн хатингарших
/57./ 2.6-р шүдийг авах үед ганхуулах хөдөлгөөний анхны чиглэлийг тодорхойлно уу?
A. Тагнай руу
B. Хацар луу
C. Урагш
D. Арагш
E. Доош
/58./ Вайсблатын аргаар II салааг мэдээгүйжүүлэхэд зүүг хаана хатгах вэ?
A. Үений төвгөр
B. Шанаа түүшийн заадас
C. Чихний цэцэг, нүдний гадна өнцгийг холбосон шугамын гол
D. Онгрейны шугам
E. Эрүү-далавчийн нугалаас
/59./ Хатигны үед илрэх шинжийг нэрлэнэ үү?
A. Хэсэг газар арьс улайсан
B. Нэвчдэс дээрх арьс хөхөвтөр өнгөтэй
C. Нэвчдэс зөөлөн эдийн түвшинд байх
D. Нягт нэвчдэс дээрх зөөлөн эд улаан өнгөтэй
E. Голдоо идээт үхжилттэй улаан өнгийн нэвчдэстэй
/60./ Ухархайн доогуурх хугарлын үед хоншоор ясанд үүсэх зөрүүг заана уу?
A. Доошоо ба арагш
B. Дээш ба урагш
C. Дотор хажуу тал руу ба урагш
D. Гадна хажуу тал руу ба дээш
E. Доошоо ба дээш
/61./ Эрүүний үений толгойн хөдөлгөөний үений хонхортой харьцуулах замын уртыг
тодорхойлно уу?
A. 10 мм
B. 12 мм
C. 15 мм
D. 17 мм
E. 20 мм
/62./ Шүлсний булчирхайн хурц үрэвслийн үеийн шүлсний байдлыг тодорхойлно уу?
A. Тунгалаг, зунгааралдсан
B. Тунгалаг, шингэн
C. Булингартай, зунгааралдсан
D. Цусан судалтай, өтгөн
E. Тунгалаг
/63./ Ухархайн доод мэдээгүйжүүлэлтийн үед дээд түүшийн аль салаа мэдээгүйжих вэ?
A. Дунд болон арын
B. Урд болон арын
C. Урд болон дунд
D. Дээд
E. Доод
/64./ Эрүүний үений өвөрмөц үрэвслийн шалтгаан аль нь вэ?
A. Тэмбүү

B. Хэрлэгийн хурцдал
C. Уушигний үрэвсэл
D. Нэвчээс
E. Цусан замаар
/65./ Үхжил давамгайлсан ясны архаг үрэвслийн үед рентген шинж тэмдэг хэдийд илрэх вэ?
A. 30 дахь хоногоос
B. 25 дахь хоногоос
C. 20 дахь хоногоос
D. 14 дахь хоногоос
E. 7 дахь хоногоос
/66./ Гурамсан мэдрэлийн өвдөлтийн зовиурыг нэрлэнэ үү?
A. Венсаны шинж тэмдэг
B. Урт хугацааны мэдээгүйжүүлэлт
C. Байнгын өвдөлт
D. Богино хугацааны мэдээгүйжүүлэлт
E. Үе үе хүчтэй өвдөх
/67./ Шүлсний булчирхайн цуллаг эдийн архаг үрэвслийн үед тодотгогч бодистой рентген
зургийн шинжийг нэрлэнэ үү?
A. Гол цорго өргөсөх
B. Цоргонуудын лонхон өргөсөлт
C. Бүх зэрэглэлийн цоргоны нарийсалт
D. Булчирхайд олон тооны хөндийтэй
E. Бүх зэрэглэлийн цоргонууд өргөснө
/68./ Уруулын улааны хавдарын урьдал өвчнийг заана уу?
A. Ёлом
B. Дулааны ба химийн түлэгдэлт
C. Предраковый меланоз, салстын доорх фиброз
D. Гиперкератоз, хейлит Манганотти
E. Боуэны өвчин, нөсөөт ксеродерми, актинический кератоз
/69./ Коллапс гэж юу вэ ?
A. Эсрэг төрөгчийн эсрэг харшлын урвал үзүүлэх
B. Ухаан алдаж булчингийн агшилтгүй болох
C. Ухаан алдахгүйгээр судасны дутмагшилд орохыг хэлнэ
D. Тархины цусан хангамж дутмагшилд орох
E. Хөөрлийн байдалд орох
/70./ Гурамсан мэдрэлийн өвдөлтийн мэс заслын эмчилгээг нэрлэнэ үү?
A. Невроэкзерез
B. Остеотоми
C. Гайморотоми
D. Экзартикуляци
E. Алколизаци
/71./ Шүлсний булчирхайн завсарын эдийн архаг үрэвслийн үеийн эмчилгээний аргыг заана
уу?
A. Калий иод
B. . Пирогенол
C. Антибиотик
D. Сульфаниламид
E. Өвчин намдаах
/72./ Эозинофильный гранулёмын эхний шатны эмнэл зүйн шинжийг нэрлэнэ үү?
A. Буйлны шархлаат үрэвсэл, стоматит(салстын өвчин)
B. Ясны хальсны үрэвсэл хэлбэрээр үе үе үрэвсэх
C. Хэд хэдэн шүдний орчим эмзэглэлтэй хатуу нэвчдэс үүсэх
D. Яс барзгар гадаргатай эмзэглэлгүй төвийх, тэр хэсгийн шүд хөдөлгөөнтэй байх
E. Буйл загатнаж цус гарах , эрүүл шүд хөдөлгөөнтэй болох,шүдний сурвалж ил гарах
/73./ Жад хэлбэрийн бахиар ямар шүдийг авах вэ?
A. Доод үүдэн шүднүүд

B. Дээд араа шүднүүдийн ёзоор
C. Дээд араа
D. Доод агт араа
E. Дээд бага араа
/74./ Зөв байрлалтай агт арааны перикоронаритийн үед ямар арга хэмжээ авах вэ?
A. Шүдийг авна
B. Секвестрэктоми хагалгаа хийнэ
C. Цөгц хучсан буйлыг зүсэж авна
D. Лидокайнаар шингээх мэдээ алдуулалт хийнэ
E. Шилжих нугалааст зүслэг хийнэ
/75./ Эрүүний үйл ажиллагааны алдагдлын үед хаана ямар өөрчлөлт гарах вэ?
A. Чихний хэлбэр алдагдах
B. Нүүрний хэлбэр алдагдах
C. Хэлний хэлбэр алдагдах
D. Хүзүүний хэлбэр алдагдах
E. Нүдний хэлбэр алдагдах
/76./ Гахайн хавдрын хэсэг газрын эмчилгээг нэрлэнэ үү?
A. Хүйтэн жин
B. Бөглөрүүлэх
C. Бигнүүр
D. Хөлдөөх
E. Спирт шахах
/77./ Төвгөрийн мэдээгүйжүүлэлтийн үед мэдээгүйжих шүд аль нь вэ?
A. 1.8,1.7,1.6,2.6,2.7,2.8
B. 1.8,2.8
C. 1.8,1.7,1.6,1.5,1.4,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8
D. 1.7,1.6,2.6,2.7
E. 1.3,1.2,1.1,2.1,2.2,2.3
/78./ Ёломын үрэвсэл ямар замаар тархах вэ?
A. Аман дотуур
B. Цусаар
C. Агаар дуслын замаар
D. Гэмтсэн арьс салстаар
E. Өөрөө өөрөөсөө
/79./ Шанаа ясны хугарлын үед ам ангайлт хязгаарлагдах шалтгааныг хэлнэ үү?
A. Цус хурах
B. Хугарал зөрөх
C. Үрэвслийн процесс
D. Зажлуурын булчин гэмтэх
E. Эрүү-чамархайн үений үрэвсэл
/80./ Гурамсан мэдрэлийн үрэвслийн үед хэт мэдрэгжилт ажиглагдах уу?
A. Ажиглагддаггүй
B. Ажиглагддаг
C. Үе үе хүчтэй өвдөнө
D. Гурамсан мэдрэлийн өвдөлтийн үед ажиглагддаг
E. Өвдөлтийн үед бага зэрэг ажиглагддаг
/81./ Нүүрний шархны хожуу анхдагч цэгцлэлтийг хийх хугацааг заана уу?
A. 8-12 цаг
B. 24 цаг
C. 48 цаг
D. 8 дахь хоног
E. 14 дэх хоног
/82./ Шүлсний булчирхайн цоргоны үрэвслийн үед тодотгогч бодистой рентген зургийн
шинжийг нэрлэнэ үү?
A. Гол цорго өргөсөх
B. Цоргонуудын лонхон өргөсөлт

C. Бүх зэрэглэлийн цоргоны нарийсалт
D. Булчирхайд олон тооны хөндийтэй
E. Бүх зэрэглэлийн цоргонууд өргөснө
/83./ Угийн мэдээгүйжүүлэлт хийхэд ямар урттай зүү ашиглах вэ?
A. 3-4 см
B. 7-8 см
C. 10-15 см
D. 1-2 см
E. 18-20 см
/84./ Хавдарын урьдал өвчин гэж юу вэ?
A. Үрэвслийн нэвчдэс
B. Тэжээл алдагдсан тогтвортой бус нөхөнөлжилт
C. Үрэвссэн хоргүй хавдар
D. Нүүрний зөөлөн эдийн хурц шархлаа, үхжилт процесс
E. Гэмтэл
/85./ Нүүрний хатигны ерөнхий хүндрэлийн үед ямар шинж илрэх вэ?
A. Нүдэнд юм хоёр харагдах
B. Хоншоорын хөндийн үрэвсэл
C. Ёломын үрэвсэл
D. Даралт ихсэх
E. Цусан үжил
/86./ Шанаа ясны хугарлын үед гарах шинжийг нэрлэнэ үү?
A. Хамрын хэлбэр алдагдах, цус хурах
B. Шанаа орчим цус хурах
C. Доод зовхинд цус харвах
D. Хамраас цус гарах, толгой эргэх
E. Шанаа ясны орчим хонхойх, нүдэнд юм хоёр харагдах
/87./ Гурамсан мэдрэлийн өвдөлтийн үед хэдэн хувийн спирт хэрэглэх вэ?
A. 40%
B. 50%
C. 60%
D. 80%
E. 96%
/88./ Шүлсний булчирхайн цоргоны үрэвслийн үед хэрэглэх тодотгогч бодисын хэмжээг
тодорхойлно уу?
A. Нормдоо
B. Нормоос их
C. Нормоос бага
D. 15 мл
E. 20мл
/89./ Аварга эст хавдарын эмнэл зүйн шинжийг нэрлэнэ үү?
A. Сорвижилтийн улмаас ам зуурах
B. Шинж тэмдэг илрэхгүй
C. Ясны хальсны үрэвсэл хэлбэрээр үе үе үрэвсэх
D. Хэд хэдэн шүдний орчим эмзэглэлтэй хатуу нэвчдэстэй
E. Яс барзгар гадаргатай эмзэглэлгүй хавдаж, тэр хэсгийн шүд хөдөлгөөнтэй болох
/90./ Шүдний гаралтай ясны хурц үрэвслийн үед ясны төлжилтийг сайжруулахад
хэрэглэгдэх эм аль нь вэ?
A. Канамицин
B. Ампициллин
C. Линкомицин
D. Пенициллин
E. Эритромицин
/91./ Дээд, доод шүдний сурвалж авахад хэрэглэдэг туслах багажийг нэрлэнэ үү?
A. Бор машин
B. Шулуун бахь

C. Зүү баригч
D. Лимбергийн дэгээ
E. Карапетяны гөнжүүр
/92./ Шүлсний цоргоны үед хэрэглэх атропины уусмалын нэг удаагийн тунгийн хэмжээг
тодорхойлно уу?
A. 0.1 мл
B. 0.5 мл
C. 1 мл
D. 2 мл
E. 5 мл
/93./ Хоншоор, гурамсан мэдрэлийн аль салаагаар мэдрэлжүүлэгдэх вэ?
A. I салаа
B. II салаа
C. III салаа
D. IV салаа
E. E. V салаа
/94./ Ёломын үрэвсэл ямар үүсгэгчээр үүсгэгдэх вэ?
A. Цацраг мөөгөнцөр
B. Цайвар спирохет
C. Стрептококк
D. Сүрьеэгийн савханцар
E. Менингококк
/95./ Хоншоорын Лефор III хугарлын адил нэршлийг хэлнэ үү?
A. Суурийн доогуурх хугарал
B. Ухархайн доогуурх хугарал
C. Түүшин сэртэн хугарч салах
D. Шанаа яс салах
E. Ухархай ба суурийн доогуурх хугарал
/96./ Угийн мэдээгүйжүүлэлтийн үйлчлэх хүрээг заана уу?
A. Шүднүүд
B. Эрүүний тал
C. Эрүүний салст
D. Дагз
E. Арьс
/97./ ЭНО-ын мундасыг ихэвчлэн ямар нянгууд үүсгэдэг вэ?
A. Цацраг мөөгөнцөр
B. Лефлерийн нян
C. Цайвар спирохет
D. Стафилококк,стрептококк
E. Сүрьеэгийн савханцар
/98./ Эрүүний үений сэртэнгийн хоёр талын хугарлын үед гарах шинжийг нэрлэнэ үү?
A. Заалхай зуулт
B. Хамраас цус гарах
C. Түүшин сэртэнгийн салст урагдах
D. Хугарсан талын арааны хазалт өөрчлөгдөх
E. Хугарлын эсрэг талын арааны хазалт өөрчлөгдөх
/99./ Гахайн хавдрын үеийн шүлсний ялгаралтын хэмжээг заана уу?
A. Буурах
B. Хэвийн
C. Ихсэх
D. Шүлс огт ялгарахгүй
E. Хэт ихсэх
/100./ Зөөлөн одонтомын зонхилж байрлах байрлалыг заана уу?
A. Доод араа орчимд
B. Дээд араа орчимд
C. Доод бага араа орчимд

D. Доод соёо орчимд
E. Дээд соёо орчимд
/101./ Шүдний гаралтай хурц үрэвслийн шалтгаан болж буй шүдэнд ямар арга хэмжээ авах
вэ?
A. Шүдийг авна
B. Шүдний хөндийг нээнэ
C. Шүдийг ломбодно
D. Шүдний зөөлцийг авна
E. Шүдийг буцааж суулгана
/102./ Шүд үл авах заалтыг нэрлэнэ үү?
A. Туяаны архаг өвчин
B. Салстын өвчний сэдрэлт
C. Жирэмсний дунд 6 сар
D. Цөсний чулуутай
E. Ходоодны архаг үрэвсэл
/103./ Нүүрний шархны эрт үеийн анхдагч цэгцлэлтийг хийх хугацааг заана уу?
A. 1 цагийн дотор
B. 8-12 цаг
C. 24-48 цаг
D. 3 дахь хоног
E. 8 дахь хоног
/104./ Шүлсний булчирхайн завсрын эдийн архаг үрэвслийн үед хавдрын гадаргуугийн
байдал ямар байх вэ?
A. Барзгар
B. Гөлгөр
C. Өөрчлөлтгүй
D. Дюпюитрены шинж
E. Венсаны шинж
/105./ Эрүүний үений бороо үүсэх гол шалтгааныг нэрлэнэ үү?
A. Эрүүний үений үрэвсэл
B. Хөхлөг сэртэнгийн үрэвсэл
C. Зажлуур булчин орчмын эслэгийн үрэвсэл
D. Эрүүний их биений хугарал
E. Идээт үрэвсэл
/106./ Шүлсний цоргоны үед хэрэглэх атропины уусмалын хувийг тодорхойлно уу?
A. 0.1%
B. 0.2%
C. 0.5
D. 1%
E. 2%
/107./ 1. Эрүү гурамсан мэдрэлийн аль салаагаар мэдрэлжүүлэгдэх вэ?
A. А. I салаа
B. B. II салаа
C. C. III салаа
D. D. IV салаа
E. E. V салаа
/108./ Бахьны зөв байрлалыг тодорхойлно уу?
A. Шүдний тэнхлэгтэй давхцуулсан байрлал
B. Шүдний тэнхлэгтэй 40° налуу байрлал
C. Нүүрний голын шугамтай параллель
D. Онгрены шугамтай параллель
E. Хэлний дагуу шугамаар
/109./ Гурамсан мэдрэлийн өвдөлтийн үед спирт шахах газрыг заана уу?
A. Мэдрэл орчим
B. Өвдөлтийн бүсэд
C. Нэвчүүлэх замаар

D. Зөөлөн эдэд
E. Шилжих нугалаас орчим
/110./ Амны ёроолын нэвчээсийн үед зүслэгийг хаагуур хийх вэ?
A. Оочны доогуур
B. Эрүүний буланг тойрсон
C. Эрүү далавчны нугалаасаар
D. Эрүүний ирмэгийг дагуулан эрүүн доогуур
E. Эрүүний ирмэгийн зэрэгцээ булангаас булан хүртэл
/111./ Шүлсний булчирхайн цуллагын эдийн үрэвслийн үед хэрэглэх тодотгогч бодисын
хэмжээг тодорхойлно уу?
A. Нормдоо
B. Нормоос их
C. Нормоос бага
D. 15 мл
E. 20 мл
/112./ Угийн мэдээгүйжүүлэлт хийх заалтыг нэрлэнэ үү?
A. Гэмтэл бага учруулах мэс заслын үед
B. Удаан хугацааны мэс заслын үед
C. Гэмтэл бага учруулах ба удаан хугацаагаар явагдах мэс заслын үед
D. Шүд авах
E. Хатиг нээх
/113./ Хатиг үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг нэрлэнэ үү?
A. Эндоартрит
B. Сэтгэцийн өвчнүүд
C. Даралт ихсэх өвчин
D. Биеийн эсэргүүцэл сулрах
E. Ходоодны үрэвсэл
/114./ Суурь ясны хугарлын үед зайлшгүй гарах шинж аль нь вэ?
A. Нугасны шингэн гарах
B. Хамраас цус гарах
C. Эрүү эмгэг хөдөлгөөнтэй болох
D. Хоншоор эмгэг хөдөлгөөнтэй болох
E. Чихний гадна сувгаас цус гарах
/115./ Гахайн хавдарт өртөх шүлсний булчирхай аль нь вэ?
A. Жижиг шүлсний булчирхай
B. Чихалзуурын
C. Хэлэн доорхи
D. Эрүүн доорх
E. Гүйлсэн булчирхай
/116./ Шүдний гаралтай эрүүний ясны хурц үрэвслийн хэсэг газрын шинж яаж илрэх вэ?
A. Эрүүний бүх шүд хөдөлгөөнтэй болно
B. Үрэвслийн тодорхой хил хязгааргүй нэвчдэс үүсч ачааллын шинж тэмдэг илэрнэ
C. Муфт хэлбэрийн тодорхой хил хязгаартай нэвчдэс үүснэ
D. Тодорхой хил хязгаартай үрэвслийн нэвчдэс үүсэх
ба ачааллын шинж тэмдэг илрэхгүй
E. Нүүр муруйна
/117./ Хоншоорын хугарлын үед ачааллын шинжийг хаана үзэх вэ?
A. Шанаа ясыг доороос дээш дарах
B. Шүдийг зуулгаж байгаад оочин доороос дарах
C. Оочны дороос дээш дарах
D. Амыг хагас ангайлгасан үед ооч орчим дороос дээш дарах
E. Далавч сэртэн орчим дороос дээш дарах
/118./ Шүлсний булчирхайн цуллагын архаг үрэвслийн үеийн
тодорхойлно уу?
A. Барзгар

хавдарын

байдлыг

B. Гөлгөр
C. Өөрчлөлтгүй
D. Дюпюитрены шинж
E. Венсаны шинж
/119./ Эрүүний үений артрозын хэлбэрийг тодорхойлно уу?
A. Идээт
B. Хэлбэр алдагдах
C. Үхжилт
D. Зөөлрөx
E. Хатуурсан
/120./ Гурамсан мэдрэлийн өвдөлтийн үед спирт шахах эмчилгээ хийх заалтыг заана уу?
A. Мэдээ алдуулагчтай хориг
B. Оношлогооны эхэн үед
C. Эмийн үр дүнгүй эмчилгээний дараа
D. Таталтын эсрэг эм өгөхийн өмнө
E. Мэс заслын эмчилгээний өмнө
/121./ Булчирхайн гаралтай нэвчээсийн шалтгааныг нэрлэнэ үү?
A. Идээлсэн хатиг
B. Сурвалжийн оройн үрэвсэл
C. Шүлсний булчирхайн цулын үрэвсэл
D. Бусад хэсгээс үрэвсэл тархаснаас
E. Тунгалгийн зангилаанаас цааш үрэвсэл тархаснаас
/122./ Амелобластомын рентген шинжийг тодорхойлно уу?
A. Хайлсан сахар мэт ясны эдийн өөрчлөлт
B. Хөвөн шил мэт ясны эдийн өөрчлөлт
C. Тодорхой хил хязгаартай, дундуураа ясан таславчтай, ясны гадна ялтсыг нилд нь
хамарсан шимэгдэлт
D. Ясны олон голомтот сөнөрөл
E. Ясны хэмт эдийг нилэнхүйд нь хамарсан сөнөрөл
/123./ Шүдийг төлөвлөгөөтэй авах заалтыг нэрлэнэ үү?
A. ЭНО-ын буглаа, нэвчээсийн шалтгаан болж буй шүд
B. Холбоосын хурц үрэвсэл
C. Тэнхлэгийн дагуу хугарсан шүд
D. Хагас болон бүрэн саатсан шүд
E. Зөөлцийн хурц үрэвсэл
/124./ Хоншоорын хугарлын үед гарах эмнэл зүйн үндсэн шинж тэмдэг аль нь вэ?
A. Толгой өвдөх
B. Хамраас цус гарах
C. Эрүү эмгэг хөдөлгөөнтэй болох
D. Хоншоор эмгэг хөдөлгөөнтэй болох
E. Түүшин сэртэнгийн салст урагдах
/125./ Шүлс ялгаралтыг бууруулах эмийн бодис аль нь вэ?
A. Атропин сульфат
B. Пилокарпин гидрохлорид
C. Хлоргексидин
D. Иодит кали
E. Хлорт кальци
/126./ Эрүүний төвийн саркомын эрт илрэх шинжийг нэрлэнэ үү?
A. Шүлс ялгаралт ихсэх, чичрэх, эрүүнд бөгж хэлбэрийн нэвчдэс үүсэх
B. Ам хуурайших, шүд үе үе хүчтэй өвдөх
C. Шүд хөдөлгөөнтэй болох, үе үе лугшиж өвдөх, юм зажлихад хөндүүрлэх
D. Эрүүн доогуур хавдах
E. Юм залгихад х өндүүрлэж өвдөх
/127./ Шүд авах мэс ажилбарын үед өвчтөнийг яаж байрлуулах вэ?
A. Доош
B. Хэвтээ

C. Хагас хэвтээ
D. Хажуулдан
E. Босоо
/128./ Шүлсний булчирхайн завсрын эдийн үрэвслийн үед хэрэглэх тодотгогч бодисын
хэмжээг тодорхойлно уу?
A. Нормдоо
B. Нормоос их
C. Нормоос бага
D. 15 мл
E. 20 мл
/129./ Ясны хальсны үрэвслийн үед зүслэгийг хаана хийх вэ?
A. Эрүүний буланг тойрсон зүслэг хийх
B. Оочийн доорх голын шугамаар зүслэг хийх
C. Эрүү далавчны нугалаасны салст бүрхэвчинд зүслэг хийх
D. Шилжих нугалаасны салст, ясны хальсыг зүсэх
E. Эрүүн доогуур зүслэг хийх
/130./ Шүлсний булчирхайн архаг үрэвсэл аль нь вэ?
A. Шегрений хам шинж
B. Микуличийн өвчин
C. Гахайн хавдар
D. Шүлсний булчирхайн завсрын эдийн архаг үрэвсэл
E. Шүлсний булчирхайн уйланхай
/131./ Ямар салаанд хориг хийх зорилгоор Бершегийн мэдээгүйжүүлэлтийг хийх вэ?
A. Хэлний болон доод түүшийн мэдрэл
B. Хэл, хацар, доод түүшийн мэдрэл
C. Гурамсан мэдрэлийн хөдөлгөөний салаа
D. Хэлний мэдрэл
E. Доод түүшийн мэдрэл
/132./ Хүзүүний голын цоргыг өвчиж авахдаа хамт тайрч авах шаардлагатай эрхтэнийг
заана уу?
A. Бамбайн мөгөөрс
B. Гүйлсэн булчйрхай
C. Хэлэн доорх ясны хэсгээс
D. Эрүүн доорх шүлсний булчирхай
E. Эрүүн доорх шүлсний булчирхайн цорго
/133./ Шүд авах заалтыг нэрлэнэ үү?
A. Зөөлцийн хурц үрэвсэл
B. Гүн цоорол
C. Холбоосын хурц үрэвсэл
D. Холбоосын архаг үрэвсэл
E. Цөгцний 1/3 хугарал
/134./ Доод үүдэн шүдийг авахдаа эргүүлэх хөдөлгөөн хийдэг. Учир нь уг шүдний сурвалж
шулуун байдаг.
/135./ Доод 6-р шүднээс улбаатай эрүүн доорх зайн нэвчээсийн үед эрүү далавчны зай руу
идээ тархдаггүй. Учир нь эдгээр зайнууд хоорондоо харьцдаггүй.
/136./ Ам ангайлт хязгаарлагдсан үед доод шүд авахдаа Бершегийн мэдээгүйжүүлэлт
хэрэглэдэг. Учир нь энэ мэдээгүйжүүлэлт нь эрүү орчмын булчингуудыг сулруулдаг.
/137./ Гурамсан мэдрэлийн өвдөлтийн үед нүүр улайх, нулимс гоожих,шүлс ялгарах,
шинжүүд илэрдэг. Учир нь энэ үед ургал мэдрэлийн талаас өөрчлөлт гардаг байна.

/138./ Доод арааны ёзоорыг авахдаа эрүүний мэдээгүйжүүлэлт хийгээд нэмж нэвчүүлэх
мэдээгүйжүүлэлт хэрэглэх ёстой. Учир нь эрүүний мэдээгүйжүүлэлтийн үед хацрын мэдрэл
мэдээгүйждэггүй.
/139./ Хатиг үүсэхэд, арьсны бохирдолт болон гэмтэл нөлөөлдөггүй. Учир нь энэ өвчин
цусаар халдварладаг.
/140./ Гэмтлийн улмаас хоншоорын Лефор III хэлбэрийн хугарал үүссэн үед чихнээс тархи
нугасны шингэн гардаг. Учир нь энэ үед хэнгэргэн хальс цоордог байна.
/141./ Хоншоорын хөндийн шүдний гаралтай үрэвсэл нь дээд 6-р шүдний архаг үрэвслийн
үед байнга тохиолддог. Учир нь уг шүдний сурвалжийн орой нь хөндийн ёроолтой ойрхон
байрладаг.
/142./ Эрүүний үений ясны борооны үед тэр талын эрүүний өсөлт зогсдог. Учир нь үений
хүзүү орчим өсөлтийн бүс байдагтай холбоотой.
/143./ Гэмтлийн улмаас оочны хоёрлосон хугарал үүссэн үед амьсгал бүтэх шинж гардаг.
Энэ нь хэл арагш унаснаас болдог байна.
/144./ Цөгц нь эвдэрсэн доод арааг авах үед,хэт хүчтэй дарснаас эрүү хугарч болно. Учир
нь эрүү хөдөлгөөнтэй эрхтэн юм.
/145./ Уруул дээр гарсан хатигийг шахаж болдоггүй. Учир нь үүний улмаас өвчтөний амь
насанд аюултай хүндрэлээр хүндрэх аюултай.
/146./ Доод үүдэн шүдийг авах үед өвчтөнг хагас хэвтээ байрлалд байрлуулдаг. Учир нь
эмчид шүд сайн харагддаг.
/147./ Гэмтлийн улмаас шанаа яс хугарахад, ам ангайлт хязгаарлагддаг. Учир нь шанааны
нуманд зөрөө үүссэнээс болно.
/148./ Шүдний холбоосын архаг үрэвслийн сэдрэлтээс үүссэн эрүүний ясны хурц үрэвслийн
үед Венсаны шинж илэрдэг. Учир нь энэ үед доод түүшийн мэдрэл цочирддог.
/149./ Эрүүн доорх шүлсний булчирхайд чулуужих өвчний үед цоргоны чулууг авахдаа
араар нь оёдол тавьдаг. Учир нь цус алдахаас урьдчилан сэргийлдэг.
/150./ Баруун доод агт арааг авах үед ,эмч өвчтөний баруун ард байрладаг. Учир нь орос
бахиар авч байгаа учраас.
/151./ Доод араа шүдийг авахдаа, Вейсбремийн мэдээгүйжүүлэлтийг хэрэглэнэ. Учир нь энэ
мэдээгүйжүүлэлт нь доод түүшийн болон хэлний мэдрэлийг мэдээгүйжүүлнэ.
/152./ Мундастай өвчтөнд, шээсний ерөнхий шинжилгээ заавал хийх хэрэгтэй. Учир нь энэ
өвчний үед шээсэнд өөрчлөлт гардаг.
/153./ Шүдний үлдэгдэл ёзоор авах үед хэт хүчлэснээс цөгц хугарах хүндрэл гардаг. Учир нь
цоорлын улмаас хэврэг болсон байдаг.
/154./ Холбоосын архаг үрэвсэл бүхий дээд арааг авахад төвгөрийн мэдээгүйжүүлэлтийг
тагнайн мэдээгүйжүүлэлттэй хавсарч хэрэглэнэ. Энэ нь бүрэн төгс мэдээгүйжүүлэлт
болдог.

/155./ Номагийн үед өндөр даралттай хүчилтөрөгч эмчилгээ хэрэглэх нь үр дүн сайтай
байдаг. Учир нь нома нь стафилококкоор үүсгэгддэг.
/156./ Гэмтлийн улмаас хоншоорын Лефор II хэлбэрийн хугарал үүссэн үед заалхай зуулт
үүсдэг. Учир нь энэ үед эрүү буулгагч булчингууд агшдаг.
/157./ Холбоосын архаг үрэвсэл бүхий доод бага арааг авахдаа эргүүлэх хөдөлгөөн
хийдэггүй. Учир нь сурвалж нь тахир байдаг.
/158./ Гэмтлийн улмаас эрүүний булангийн хугарал үүссэн үед бага хугархай нь дээш
өргөгдөж зөрөө үүсдэг. Энэ нь эрүү өргөгч булчингуудын агшилтаас болно.
/159./ Дээд 6-р шүдний ёзоорыг авахдаа Люклюзын гөнжүүр хэрэглэдэг. Учир нь хэрэглэхэд
эвтэй байдаг.
/160./ Агт арааны саатлын улмаас үүссэн эрүү далавчны зайн нэвчээсийн үед, далавч
тагнай-чамархайн доод хонхорын эслэгт зай руу идээ тархаж болно. Учир нь эдгээр зайнууд
хоорондоо харьцаатай байдаг.
/161./ Шүдний холбоосын архаг үрэвслийн сэдрэлтээс үүссэн эрүүний ясны хурц үрэвслийн
үед Венсаны шинж илэрнэ. Энэ нь ихэвчлэн үрэвсэл эрүүний их бие орчим байрласан үед
үүснэ.
/162./ Үйл хямралын өвдөлтөт хам шинжийн үед новокайны хориг хийх нь үр дүнтэй байдаг.
Учир нь эрүү өргөгч булчингууд сулардаг байна.
/163./ Буруу байрлалтай доод арааг авахдаа эрүүний мэдээгүйжүүлэлт хэрэглэнэ. Энэ нь
хангалттай мэдээгүйжүүлэлт болдог байна.
/164./ Шүдний холбоосны архаг үрэвслийн сэдрэлтээс, үүссэн эрүүний ясны хальсны
үрэвслийн үед Венсаны шинж илэрдэг. Учир нь энэ үед дээд түүшийн мэдрэл цочирдог.
/165./ Сиалозын бүлгийн өвчин болох Шегрений үед нулимсгүй уйлахшинж илэрдэг. Учир нь
нулимсны булчирхайн үйл ажиллагаа багасдаг.
/166./ Архаг үрэвсэл бүхий дээд бага араа шүдийг авах үед, ганхуулах хөдөлгөөнийг хэт
хүчээр хийснээс эрүү хугарч болно. Учир нь энэ үед амыг томоор ангайлгадаг.
/167./ Гурамсан мэдрэлийн төвийн гаралтай өвдөлтийн үед өвчтөн албадмал байрлалтай
байдаг. Энэ нь өвдөлт үүсэхээс айснаас болдог.
/168./ Архаг үрэвсэл бүхий дээд соёог авах үед түүшийн сэртэн хугардаг. Учир нь тэр
орчмын түүшийн сэртэн нимгэн байдаг.
/169./ Хоншоорын хөндийн ёроолтой ойрхон байрласан шүдний ёзоорыг авахдаа цааш нь
түлхсэнээс ёзоор хөндийд түлхэгдэн ордог. Учир нь ухархайн доод мэдрэл ойрхон
байрладаг.
/170./ Булчирхайн сүрьеэтэй хүнийг, заавал тусгаарлах ёстой. Учир нь амьсгалын замаар
халдвар тархдаг.
/171./ Дээд араа шүднүүдийг авахад төвгөрийн мэдээгүйжүүлэлт хийхдээ, мэдээ алдуулагч
уусмалыг шахаж явах ёстой. Энэ нь мэдээгүйжүүлэлтийн чанарыг сайжруулдаг.
/172./ Хатигшил бүхий өвчтөнд, заавал цусанд сахарын хэмжээг үзэх хэрэгтэй. Учир нь
чихрийн шижингийн эмнэл зүйн илрэл болж гардаг.

/173./ Дээд агт арааг авах үед өвчтөнг хагас суугаа байрлалд байрлуулдаг. Учир нь энэ
байрлалд шүд сайн харагддаг.
/174./ Гэмтлийн улмаас эрүү хугарсан үед шүдний хазалт өөрчлөгддөг. Энэ нь эрүү өргөгч
болон буулгагч булчингуудын агшилтын улмаас зөрөө үүссэнээс болдог.
/175./ Холбоосын архаг үрэвсэл бүхий дээд үүдэн шүдийг авахдаа, эргүүлэх хөдөлгөөн
хийдэггүй. Учир нь сурвалж нь нарийн бөгөөд тахир байдаг.
/176./ Гэмтлийн улмаас эрүүний хугарал үүссэн үед,бага хугархай нь дээш өргөгдөн зөрөө
үүсдэг. Энэ нь эрүүний буулгагч булчингуудын агшилтаас болдог.
/177./ Залгиур орчмын нэвчээс нь голтын үрэвслээр хүндэрч болно. Учир нь залгиурын
эслэгт зай нь хүзүүний эслэгт зайгаар голттой харьцдаг.
/178./ Доод 2-р бага арааг авах үед оочийн мэдээгүйжүүлэлт хийхдээ зүүг доод 6-р арааны
түвшинд хатгаж урагш доош дотогш чиглэлээр явуулна. Учир нь оочийн нүх гадагш дээш
арагш чиглэлтэй байдаг.
/179./ Шүдний холбоосын архаг үрэвслийн сэдрэлтээс үүссэн эрүүний ясны хурц үрэвслийн
үед, Венсаны шинж илэрдэг. Энэ нь ихэвчлэн үрэвсэл, эрүүний шонтгор, булан орчим
байрласан үед үүснэ.
/180./ Үйл хямралын өвдөлтөт хам шинжийн үед, тайвшруулах эмийн эмчилгээг хийх
хэрэгтэй. Учир нь өвчтөний сэтгэцэнд өөрчлөлт орсон байдаг.
/181./ Гахайн хавдараар өвчилсөн өвчтөнд антибиотик эмчилгээ хийх хэрэгтэй. Учир нь энэ
өвчин нянгаар үүсгэгддэг.
/182./ Хугарлын шугам дээрх шүдийг авах үед, техник буруу хэрэглэснээс эрүүний зөрөө
ихэсч болно. Учир нь ам ангайлт хязгаарлагдсан байдаг.
/183./ Гурамсан мэдрэлийн төвийн гаралтай өвдөлтийн үед өвчтөн албадмал байрлалтай
байдаг. Энэ байрлал нь өвдөлтийг багасгадаг байна.
/184./ Архаг үрэвсэл бүхий доод арааг авах үед, хэт хүчлэснээс эрүү мултардаг. Учир нь
шүд цоорлын улмаас эрүүний үенд өөрчлөлт ордог байна.
/185./ Дээд үүдэн шүд авах үед ухархайн доод мэдээгүйжүүлэлт хийхдээ зүүг сувагт гүнзгий
оруулж тарьснаас нүдний хөдөлгөөн хязгаарлагддаг. Учир нь энэ үед нүдний алим гэмтдэг.
/186./ Мундастай болон хатигшилтай өвчтөнд шээсний ерөнхий шинжилгээ заавал хийх
хэрэгтэй. Учир нь эдгээр өвчин нь бөөрний архаг дутагдлын нэг шинж болон илэрдэг.
/187./ Гэмтлийн гаралтай холбоосын хурц үрэвсэл үүсгэх шалтгааныг сонгоно уу.
1. хүнцэлийн зуурмагийн тунг хэтрүүлэх
2. шүд булгарах
3. эмийн бодис сувгийн оройн нүхээр илүү гарсанаас
4. сувгийн оройгоос илүү гаргаж ломбодох
5. буруу эмчлэх
/188./ Шүдний үүргийг дурьдана уу.
1. таслах
2. зулгаах
3. бутлах
4. жижиглэх
5. зажлах

/189./ Байнгын шүдний гипоплазийг хуванцар ломбоны материалаар хэдийд ломбодвол
тохиромжтой вэ?
1. 8 нас хүртэл
2. 8-9 нас
3. 9-10 нас
4. 12 наснаас дээш
5. шүд шүдлэсний дараа
/190./ Хүүхдийн биеийн жин өсөх үеийг дурьдана уу.
1. 2-4 нас
2. 8-10 нас
3. 15-20 нас
4. 5-7 нас
5. 11-15 нас
/191./ Сурвалж нь хэлбэржээгүй шүдний зөөлцийн архаг томролтот үрэвслийг эмчлэх
эмчилгээний аргыг сонгоно уу.
1. зөөлцийг хадгалах арга
2. зөөлцийг үхжүүлж тайрах
3. хавсарсан арга
4. зөөлцийг мэдээ алдуулалтын дор тайрах
5. зөөлцийг бүрэн авах
/192./ Сафорайдын шинж чанарыг дурьдана уу.
1. өнгөгүй, тунгалаг
2. гашуун амттай
3. шүдийг харлуулдаг
4. амтгүй
5. фтортой
/193./ Ам гэмтэх өвчний үед гарах үндсэн морфолог элементийг сонгоно уу.
1. афт
2. цэврүү
3. цэврүүнцэр
4. толбо
5. товруу
/194./ Нүүр амны эмчийн үүргийг дурьдана уу.
1. оношлогоо эмчилгээний
2. магадлагаа дүгнэлт гаргах
3. стандартын дагуу эмчилгээ хийх
4. нууцыг хадгалах
5. өвчний түүхийг бичиж тэмдэглэн, хадгалах
/195./ Хүүхдийн халдварлах хувийг бууруулахын тулд юу хийх вэ?
1. сахароз агуулсан хүнсний зүйл өгөх давтамжийг багасгах
2. шүд шүдэлмэгц шүдний сойзоор шүдийг угаах
3. хүүхдэд хэрэглэх хэрэгслийг цэвэр байлгах
4. чихэрлэг зүйл идсэн үед шүдийг заавал угаах
5. фтор хэрэглэх
/196./ Хүүхдийн шүдний гаралтай ясны хальсны хурц үрэвслийн эмнэл зүйн шинжүүдийг
нэрлэнэ үү.
1. голомт болж буй шүд цоорлын хөндийтэй
2. түүшин сэртэн амны үүдэвч талдаа хавантай
3. хүүхэд субфибриль халуурна
4. хүүхэд орчиндоо идэвхтэй
5. суулгаж гүйлгэнэ
/197./ Хэсгийн мэдээ алдуулалтын дараа үүсч болох эрсдэлт байдлыг дурьдана уу.
1. салстаа гэмтээх
2. нүүрээ маажиж гэмтээх
3. огиулах
4. зөөлөн эдээ хазаж, шархлуулах

5. шарх үүсэх
/198./ Зөөлцийн бүх хэлбэрийн үрэвслүүдийн үед зөөлцийг үхжүүлж тайрах аргын заалтыг
нэрлэнэ үү.
1. сурвалж хэлбэржсэн сүүн үүдэн шүд
2. сурвалж шимэгдэж байгаа үүдэн шүд
3. бүх сүүн үүдэн шүд
4. сурвалж нь шимэгдэж байгаа сүүн араа шүд
5. бүрэн хэлбэржээгүй байнгын араа шүд
/199./ Эрүүл ахуйн нэмэлт хэрэглэгдэхүүнийг нэрлэнэ үү.
1. шүд цэвэрлэгч, өнгөлөгч
2. шүдний утас
3. шүдний чигчлүүр
4. шүдний оо
5. шүдний сойз
/200./ Сурвалж бүрэн хэлбэржээгүй байнгын үүдэн шүдний цөгц нь паалан-тугалмайн
түвшинд хугарсан тохиолдолд ямар материалаар цөгцийг сэргээх вэ?
1. эрдэсжүүлэх эмчилгээ
2. фтор агуулсан хуванцар материалаар цөгцийг сэргээх
3. бүрээс хийх
4. хуванцар материалаар цөгцийг сэргээх
5. фосфат цемент
/201./ Амны хөндийн үзлэг, шинжилгээний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг дурьдана уу.
1. шүд
2. шүдний эгнээ-зуулт
3. зөөлөн эдийн байдал
4. эрүү-хэл ба уруулын хөдөлгөөн, үйл ажиллагаа
5. амны хөндийн эрүүл ахуйн байдал
/202./ Шүд цоорох өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд фторын нэгдэл агуулсан хэдэн хувийн
уусмалыг хэрэглэдэг вэ?
1. 0.1%
2. 0.05%
3. 0.02%
4. 0.2%
5. 0.5%
/203./ Шүд шүдлэх үеийн үеийн гажигийг дурьдана уу.
1. төрөлхийн шүд
2. шүд саатах
3. эрт шүдлэх
4. буруу шүдлэх
5. хөндлөн шүдлэх
/204./ “Атопический” уруулын үрэвсэл үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг дурьдана уу.
1. хоол боловсруулах засын өвчнүүд
2. төв болон вегeтатив мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагааны алдагдал
3. цусны өвчнүүд
4. аллергeнүүд-хүнсний бүтээгдэхүүнүүд, эм ахуйн болон ургамлын тоосонцор,
бичил биетэнүүд
5. хурц халдварт өвчнүүд
/205./ Сүүн шүдний эрдэсжилт хэдийд эхлэх вэ?
1. ургийн хөгжлийн I хагас
2. төрсний дараа 2 жилийн дараа
3. төрсний дараа 6 сарын дотор
4. ургийн хөгжлийн II хагас
5. 1 наснаас
/206./ Сүүн шүдний цоорлын эмчилгээний үед араа шүднүүдэд метал түр бүрээс хэрэглэх
нь ямар ач холбогдолтой вэ?
1. гоо сайханы

2. ломбоны тогтоцыг сайжруулах
3. хоргүй
4. гажгаас сэргийлэх
5. сэргийлэх
/207./ Сурвалжийн оройн холбоосын үрэвслийг эмнэл зүйн явцаар нь хэрхэн ангилах вэ?
1. эрт үеийн
2. хурц
3. хожуу
4. архаг
5. намжмал
/208./ Сүүн соёо ба үүдэн шүднүүдийн өнгөц цоорлыг яаж эмчлэх вэ?
1. глюконат кальци, фторид натрийн уусмалаар шавшлага хийх
2. өөрчлөгдсөн эдийг авч, ломбо тавих
3. глюконат кальци, фторид натрийн уусмал уух
4. сафорайд түрхэх
5. тусгаарлагч жийргэвч хэрэглэж ломбо тавих
/209./ Өсөлтийг илэрхийлэх үзүүлэлтийг дурьдана уу.
1. биеийн хэмжээ
2. биеийн өндөр
3. биеийн өсөлт
4. биеийн жин
5. биеийн хөгжил
/210./ Хүүхдэд илрэх анхдагч рефлексүүдийг дурьдана уу.
1. хөхөх
2. Моро
3. атгах
4. зогсох
5. Бабински
/211./ Ямар тохиолдолд зөөлцийг тайрч эмчлэхдээ эхний ирэлтээрхүнцэлийн зуурмаг
тавьдаггүй вэ?
1. зөөлцийн архаг ширхэглэг үрэвсэл
2. зөөлцийн архаг томролтот үрэвсэл
3. зөөлцийн архаг ширхэглэг үрэвслийн сэдрэл
4. зөөлцийн архаг үхжилт үрэвсэл
5. зөөлцийн хурц голомтот үрэвсэл
/212./ Шүд цоорох өвчний идэвхийг бууруулах аргуудыг дурьдана уу.
1. шүдний өнгөрийг арилгах
2. зажлах үйл ажиллагааг сайжруулах
3. цоорлыг ломбодох
4. цоорлын явцыг хянах
5. хооллох
/213./ 1-2 сартай хүүхдийн хэлний үзүүрийн доод хэсгийн салстад ямар шалтгаанаар
шалбархай үүсдэг вэ?
1. нярай хүүхдэд хэрэглэдэг эрүүл ахуйн хэрэглэгдхүүн
2. хурц ирмэгтэй тоглоом
3. хөхдөг соосог
4. эрт шүдлэсэн шүд
5. угж
/214./ Асран хамгаалагчийн дэмжлэг, боловсрол явагдах чиглэлийг дурьдана уу.
1. нийгмийн
2. хэсэг бүлэг хүнд
3. бүх нийтийн
4. хувь хүнд
5. хүнд
/215./ Эхийн аман дахь мутанс стрептококк нянгийн тоог цөөрүүлэхийн тулд юу хийх вэ?
1. эхийн шүд цоорох өвчнийг эмчлэх

2. амны эрүүл ахуйг зөв сахиулах
3. чихэрлэг хүнсний зүйлийг хязгаарлах
4. чихэрлэг зүйл идсэн үед шүдийг заавал угаах
5. фтор хэрэглэх
/216./ Сүүн шүд авсны дараа шүдний ормыг хусах уу?
1. зөөлөн хусна
2. хүүхдийн насны байдлаас шалтгаална
3. сайтар хусна
4. шаардлагагүй
5. зөвхөн араа шүдний ормыг л хусна
/217./ Шүд цоорох өвчний улмаас хүүхдийн бие махбодь болон оюун санаанд үзүүлэх
нөлөөг дурьдана уу.
1. хурц
2. хэсгийн
3. тархмал
4. ерөнхий
5. архаг
/218./ Асуумжийн шинжилгээний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг дурьдана уу.
1. зовиур ба одоогийн өвчний түүх
2. эхийн хэвлий дэх үеэс одоог хүртэлх өсөлт хөгжлийн явц ба өмнөх өвчний түүх
3. нүүр амны эмчилгээний түүх
4. гэр бүлийн түүх, амьдралын орчин,хооллолтын байдал
5. хүүхэд-асран хамгаалагчийн зан ааш-сэтгэл санааны төлөв байдал, эцэг эх хүүхдийн
харилцаа
/219./ Сурвалжийн оройн холбоосын үрэвслийн үед рентген зурагаас авах мэдээлэлийг
тоочно уу.
1. холбоосын завсар өргөссөн эсэх
2. сурвалжийн орой болон бифуркацийн хэсэгт өөрчлөлт байгаа эсэх түүний хэмжээ
3. сүүн шүдний сурвалжийн шимэгдэлтийн зэрэг
4. дараагийн байнгын шүдний хэлбэржилтийн үе шат ба байрлалын хамаарал
5. зөөлцийн үрэвсэл
/220./ “Ховилт хэл”өвчин үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг дурьдана уу.
1. хоол боловсруулах засын өвчнүүд
2. цусны өвчнүүд
3. мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагааны хямрал
4. төрөлхийн гаж хөгжил
5. хурц халдварт өвчнүүд
/221./ Шүдний завсар цэвэрлэгч утсыг ямар тохиолдолд хэрэглэх нь илүү тохиромжтой вэ?
1. шүдний хооронд хоолны үлдэгдэл орсон үед
2. шүдээ угаагүй үед
3. шүд хооронд цоорол үүсэхээс сэргийлж
4. шүд мэдрэг болсон үед
5. амнаас эвгүй үнэр гарах үед
/222./ Хүүхдийг шүд цоорох өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор долоо хоногт 1 удаа ам
зайлахад фторын нэгдэл агуулсан хэдэн хувийн уусмалыг хэрэглэдэг вэ?
1. 0.1%
2. 0.01%
3. 0.02%
4. 0.2%
5. 0.5%
/223./ Сурвалжин оройн холбоосын үрэвсэлтэй шүдний сувагт механик цэвэрлэгээ хийхэд
ямар багажуудыг хэрэглэх вэ?
1. хөвөн трунд бүхий хар зүү
2. хуурай
3. зөөлц сугалагч

4. reamer, file
5. рашпиль
/224./ Сүүн шүдний сувгийн ломбоны материалын гол шинж чанарыг тоочно уу.
1. сурвалж шимэгдэхэд хамт шимэгддэг
2. тодорхой хэмжээгээр үргэлжилсэн нянгийн эсрэг үйлчлэлтэй байх
3. байнгын шүд ба холбоос эдэд эмгэг үүсгэхгүй байх
4. рентген зурагт тодордог байх
5. агшиж, тэлдэггүй байх
/225./ Шүдний аль гадаргыг хамарсан цооролд цутгамал ломбо ба метал түр бүрээс
хэрэглэх нь тохиромжтой байдаг вэ?
1. түшилцэх гадаргын том хэмжээтэй цоорол
2. цоорлын хөндий нь 3 гадаргууг хамарсан
3. нэг шүдэнд МО, ОД гадаргад цоорол
4. төвгөрийг хамарсан цоорол
5. ховил хотгорын цоорол
/226./ Шүдний бүтцийн тугалмайн гажигийг дурьдана уу.
1. шүд толботох өвчин
2. төрөх үеийн шугам
3. тугалмайн дисплази
4. несовершены дентиногенез
5. тугалмайн хэт хөгжил
/227./ Цоорлын цагаан толбыг ямар аргаар эмчлэх вэ?
1. өөрчлөгдсөн эдийг авч, ломбо тавих
2. фторт лакаар бүрэх
3. фторид натрийн уусмалаар шавшлага хийх
4. эхлээд глюконат кальцийн дараа нь фторид натрийн уусмалаар шавшлага хийх
5. глюконат кальцийн уусмалаар шавшлага хийх
/228./ Эрсдэл өндөртэй хүүхдэд эмчилгээ хийх тохиолдолд эмчилгээнд оролцогчдыг
дурьдана уу.
1. эмч
2. багийн хамтрагч
3. эцэг эх
4. асран хамгаалагч
5. техникч
/229./ Сүүн шүд нь байнгын шүдтэй харьцуулахад
1. органик бодис ихтэй
2. эрдэсжилт муу
3. шүд цоорох өвчинд тэсвэр муу
4. цөгцний хүзүүвчийн нарийсалтай
5. өнгө нь шаргал
/230./ Биеийн өсөлт хөгжилд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг дурьдана уу.
1. удамшлын
2. дотоод шүүрлийн булчирхайн
3. орчны
4. үйл ажиллагааны
5. өсөлтийн
/231./ Ямар эмүүдийг удаан хугацаагаар хэрэглэснээс эмийн гаралтай буйлны томролтот
үрэвсэл үүсэхвэ?
1. дархлалыг дарангуйлагч эмүүд
2. цусны даралт бууруулах эмүүд
3. фенитоины бүлгийн эмүүд
4. цус төлжүүлэх эмүүд
5. нянгийн эсрэг эмүүд
/232./ Хүүхдийн цоорол үүсгэгч нянг хянахын тулд ямар арга хэмжээ авах вэ?
1. мутанс стрептококк нян халдварлахаас сэргийлэх
2. өнгөрийн хэлбэржилтийг хянах

3. паалангийн эдийн эрдэсгүйжилтийг хянах
4. фторыг хянах
5. хооллолтыг хянах
/233./ Сүүн шүд авах эсрэг заалтыг дурьдана уу.
1. эрүү хоншоорын ясны хурц идээт үрэвсэл
2. амны салст их хэмжээний гэмтэл шархтай
3. ерөнхий биеийн өвчин
4. сурвалжийн орой нь ил гарсан
5. үрэвсэл
/234./ Глассиономер цементын давуу талыг тоочно уу.
1. паалан, тугалмайн эдэд химийн шинжээр наалддаг
2. дулааны нөлөөгөөр тэлэх шинж чанар нь шүдний эдтэй ойролцоо
3. шүдний эдтэй ойролцоо шинж чанартай
4. фторын чөлөөт бүтэцтэй
5. хатуу
/235./ Шүдний өнгөрийг ямар үзүүлэлтээр тодорхойлох вэ?
1. Федорова-Володкины
2. Silness-Loe
3. Грин-Верьмилены
4. PMA
5. ЦЛА
/236./ Сурвалжин оройн холбоосын үрэвслийн үед сурвалжийн орой орчмын эдийг
халдваргүйжүүлэхийн тулд сувгийн эмчилгээнд хэрэглэдэг эмийн бодисыг тоочно уу.
1. формокрезол (FC)
2. формалин (FG)
3. фенолкамфор
4. хлорамфеникол
5. натри
/237./ Үзлэгийн дараа шууд хийх менежментын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг дурьдана уу.
1. ажилтаны харьцаа
2. хүүхдэд хандсан менежмент
3. эмчид хандсан менежмент
4. асран хамгаалагчид хандсан менежмент
5. орчинд хандсан менежмент
/238./ Хуванцар ломбыг сүүн шүдэнд хэрэглэхэд гарах сул талыг дурьдана уу.
1. тогтоц муу
2. тавих аргачлал нарийн түвэгтэй
3. өнгө тохирохгүй
4. хугацаа их зарцуулдаг
5. хатуулаг сайтай
/239./ Шүдний бүтцийн паалангийн гажигийг дурьдана уу.
1. несовершены амелогенез
2. паалангийн дутуу хөгжил
3. паалангийн дутуу эрдэсжилт
4. несовершены дентиногенез
5. тугалмайн дисплази
/240./ Зөөлцийг амьдаар нь бүрэн авах аргын заалтыг тоочно уу.
1. зөөлцийн хурц идээт үрэвсэл
2. зөөлцийн архаг шархлаат үрэвсэл
3. зөөлцийн архаг томролтот үрэвсэл
4. зөөлцийн энгийн архаг үрэвсэл
5. цөгцний хугаралын улмаас зөөлц ил гарах
/241./ “Газар зүйн хэл” өвчин үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг дурьдана уу.
1. хоол боловсруулах засын өвчнүүд
2. цусны өвчнүүд
3. мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагааны хямрал

4. дотоод шүүрлийн булчирхайн үйл ажмллагааны хямрал
5. вирусын гаралтай хурц халдварт өвчнүүд
/242./ Эрсдэлт байдлаас зайлсхийхийн тулд эмч хүүхэд тэдний эцэг эхэд хандан юуг
тайлбарлах вэ?
1. эмчилгээний үр дүн
2. эмчилгээний агуулга
3. эмчилгээний үнэ
4. эрсдэлт байдал
5. өвдөлт
/243./ Хүүхдийн сүүн шүдэнд зай тавигдаагүй тохиолдолд ямар арга хэмжээ авах вэ?
1. дэлгэмэл рентген зураг авахуулах
2. уруул, хэлний хөвчийг хянах
3. зажлах үйл ажиллагааг сайжруулах
4. хэл яриаг хөгжүүлэх
5. шүдний цоорлыг эмчлэх
/244./ Хүүхдэд тохиолдох эрүү нүүр орчмын гүний байрлалтай нэвчээсүүдийг нэрлэнэ үү?
1. зажлуурын булчин доорх
2. далавч-эрүүний
3. ясны хальсны хурц үрэвсэл
4. далавч-тагнайн
5. ясны хальсны архаг үрэвсэл
/245./ Гүн ампутацийн аргаар сүүн араа шүдний зөөлцийг эмчилж байгаа тохиолдолд 2 дахь
ирэлтээр юу хийх вэ?
1. ломбодох
2. суваг ломбодох
3. суваг цэвэрлэх
4. байнгын ломбо тавих
5. суваг өргөсгөх
/246./ Асран хамгаалагчийн дэмжлэг, боловсролоор тэдэнд юуг тайлбарлаж ойлгуулах вэ?
1. шүд цоорох өвчний шалтгаа, хор хөнөөл, урьдчилан сэргийлэлт
2. шүд амны эрүүл ахуйг сахих тохиромжтой арга
3. зохистой хооллолт
4. зуултын өөрчлөлт ба гажиг
5. амны хөндийн менежментын систем
/247./ Сүүн ба байнгын шүдний холбоосын архаг үрэвслийн үед илрэх эмнэл зүйн шинж
тэмдгүүдийг дурьдана уу.
1. зөвхөн сувгийн амсар орчмын зөөлц үрэвсэнэ
2. шүдний цөгц бүтэн, гэвч бусад шүдтэй харьцуулахад өнгө нь өөрчлөгдсөн
3. зөөлцийн үрэвсэл, сэтгүүрдэхэд хүчтэй өвдөнө
4. цөгцийн ба сувгийн зөөлц үхжсэн
5. сүүн араа шүдний түшилцэх гадаргад цоорлын хөндийтэй, хэлбэржүүлэхэд өвдөлтгүй
/248./ Сүүн үүдэн ба соёо шүдний цоорлын хөндийг ломбодоход ямар материалуудыг
жийргэвчгүй хэрэглэх вэ?
1. силицин
2. Fuji IX
3. фосфат цемент
4. фтор агуулсан хуванцар ломбоны материал
5. эвикрол
/249./ Өсөлтийн харьцангуй үнэлгээний үзүүлэлтүүдийг дурьдана уу.
1. Каупын үзүүлэлт
2. Рохерын үзүүлэлт
3. BMI үзүүлэлт
4. ЦЛА үзүүлэлт
5. өсөлтийн үзүүлэлт
/250./ Хүүхдийг шүд цоорох өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор өдөрт 1 удаа ам
зайлахад фторын нэгдэл агуулсан хэдэн хувийн уусмалыг хэрэглэдэг вэ?

1. 0.1%
2. 0.01%
3. 0.02%
4. 0.05%
5. 0.5%
/251./ Шилжилтийн насны үеийн буйлны үрэвсэл үүсэхэд нөлөөлөх шалтгааныг
дурьдана уу.
1. амны үүдэвч гүн байх
2. амны эрүүл ахуй хангалтгүй байх
3. уруулын хөвч богино байх
4. дааврын шүүрэл нь буйлны үрэвслийн мэдрэг чанарыг нэмэгдүүлсэнээс
5. хэлний өнгөр нэмэгдсэнээс
/252./ Эхээс хүүхдэд мутанс стрептококк нян халдварлахаас сэргийлэхийн тулд ямар арга
хэмжээ авах вэ?
1. мутанс стрептококкыг ихэсгэх
2. эхийн аманд мутанс стрептококкын тоог цөөрүүлэх
3. эхийн мутанс стрептококкын тоог цөөрүүлэх
4. хүүхдийн халдварлах хувийг бууруулах
5. хүүхдийн нянгийн хувийг бууруулах
/253./ Сүүн шүд авах заалтыг дурьдана уу.
1. сурвалжийн орой нь ил гарсан
2. гэмтлийн дараа хадгалах боломжгүй болсон
3. шүдний гаралтай уйланхай үүсэх шалтгаан болж буй
4. шүдний цөгц хугарч эмчлэгдэх боломжгүй болсон
5. үрэвсэл үүсэх магадлал өндөртэй
/254./ Сүүн шүдний шүд цоорох өвчний эмчилгээний гол зорилгыг дурьдана уу.
1. өсөлтийг залах
2. шүд цоорох өвчний явцыг хянах
3. өнгийг сэргээх
4. зөөлцөд халдвар тархахаас сэргийлэх
5. хавдахаас сэргийлэх
/255./ Шүдний ооны найрлага дахь зүлгэх үйлчилгээтэй бодисонд юу ордог вэ?
1. глицерин
2. химийн тунамал шохой
3. саван
4. дикальций фосфат
5. гидроколлойд
/256./ Холбоосын үрэвсэлтэй шүдний сувагт химийн цэвэрлэгээ хийхэд хэрэглэх уусмалыг
сонгоно уу.
1. уусмал
2. гипохлорид натри
3. натри
4. устөрөгчийн хэт исэл
5. марганцын уусмал
/257./ Сэтгэл санаа тайвшруулах аргуудыг дурьдана уу.
1. азотын хүчил амьсгалуулан тайвшруулах
2. хүчилтөрөгч амьсгалуулан тайвшруулах
3. сонсголын өвдөлтийг мэдрэхгүй байх
4. тайвшруулах эм өгөх
5. судсаар тайвшруулах
/258./ Шүдний бүтцийн гажигийг дурьдана уу.
1. несовершены амелогенез
2. несовершены дентиногенез
3. паалангийн дутуу хөгжил
4. паалангийн дутуу эрдэсжилт

5. тугалмайн дисплази
/259./ Зөөлцийг амьдаар нь тайрах аргын заалтыг тоочно уу.
1. зөөлцийн энгийн хурц үрэвсэл
2. цөгцний хугаралын улмаас зөөлц ил гарах
3. зөөлцийн архаг шархлаат үрэвсэл
4. зөөлцийн хурц идээт үрэвсэл
5. зөөлцийн некроз
/260./ Сүүн араа шүдний цоорлын хөндийг ломбодоход ямар материалыг жийргэвчгүй
хэрэглэх вэ?
1. силидонт
2. фтор агуулсан хуванцар ломбоны материал
3. амальгам
4. Fuji IX
5. эвикрол
/261./ Сүүнцэртэл өвчний үед мөөгөнцөрийн эсрэг түрхэх тосыг дурьдана уу.
1. ацикловер
2. нистатин
3. оксолин
4. леворин
5. тетрациклин
/262./ Цэцэрлэгийн насны хүүхдийн амны хөндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн үед
анхаарах зүйлийг дурьдана уу.
1. сүүн шүдний цоорол
2. сүүн шүдэнд зай тавигдсан эсэх
3. сүүн соёо шүдний төвгөр
4. байнгын шүд шүдлэж буйг
5. хэл, уруулын хөвчний байрлал
/263./ Хүүхдэд тохиолдох эрүү нүүр орчмын өнгөц байрлалтай нэвчээсүүдийг нэрлэнэ үү.
1. далавч-эрүүний
2. ухархайн доорх
3. залгиурын
4. эрүүн доорх
5. далавч тагнайн
/264./ Сурвалж нь бүрэн хэлбэржээгүй 1 сурвалжтай байнгын шүдний зөөлцийн архаг
үхжилт үрэвслийг эмчлэх эмчилгээний аргыг сонгоно уу.
1. зөөлцийг үхжүүлж тайрах
2. зөөлцийг үхжүүлж бүрэн авах
3. зөөлцийг амьдаар нь тайрах
4. зөөлцийг гүн (ампутац) тайрах
5. зөөлцийг хадгалах арга
/265./ Хүүхдийн НАС-д хэрэглэгддэг эрүүл мэндийн чиглэлийн үндсэн хэсгүүдийг дурьдана
уу.
1. асран хамгаалагчийн дэмжлэг, боловсрол
2. хүүхдийн дэмжлэг, боловсрол
3. эрүүл мэндийн удирдамж чиглэлийн үр дүнгийн үнэлгээ
4. эмчийн дэмжлэг, боловсрол
5. эхийн дэмжлэг, боловсрол
/266./ Өсөлт хөгжилийг үнэлэх аргыг дурьдана уу.
1. насаар үнэлэх
2. өсөлтийн үнэмлэхүй үнэлгээ
3. өсөлтийн харьцангуй үнэлгээ
4. хүйсээр үнэлэх
5. жингээр үнэлэх
/267./ Буйлны энгийн үрэвслийн үндсэн эмчилгээний аргыг дурьдана уу
1. шүдний хуримтлалыг авах
2. шүдний өнгөрийг цэвэрлэх

3. иллэг хийх
4. шүд зөв угаах аргыг хэвшүүлэх
5. эмийн эмчилгээ хийх
/268./ Цооролд өртөмтгий шүднүүдийг дурьдана уу.
1. сүүн шүд
2. их араа шүд
3. өнгөр нь цэвэрлэгддэггүй шүднүүд
4. үүдэн шүднүүд
5. байнгын шүд
/269./ Хэсгийн мэдээ алдуулалтын үед үүсч болох ерөнхий хүндрэлийг дурьдана уу
1. шок
2. хэт агааршилтын хам шинж
3. анафилактический шок
4. судас гэмтэх
5. арьс болон салст бүрхүүлийн хариу урвал
/270./ Сүүн шүдний цөгцийг сэргээхэд анхаарах зүйлсийг тоочно уу
1. шүд, шүдний эгнээний өсөл-хөгжлийн үе шат
2. шүд цоорлын идэвхи, АХЭА-н байдал
3. заавар зөвлөмжид үйлчлүүлэгчийн үзүүлэх хариу урвал
4. эмчилгээнд хандах үйлчлүүлэгчийн идэвхи чармайлт
5. сүүн ба байнгын шүдний ялгаа
/271./ Давсны найрлага бүхий шүдний оог ямар заалтаар хэрэглэх вэ?
1. цоорлоос урьдчилан сэргийлэх
2. тулгуур эдийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх
3. амны салстын өвчний эмчилгээнд
4. шүдийг цэвэрлэх
5. амны эвгүй үнэр дарах
/272./ Холбоосын үрэвсэлтэй сурвалж нь хэлбэржиж дууссан байнгын шүдний сувгийг
ломбодох материалыг нэрлэнэ үү.
1. гуттаперч
2. эвгенольтой окись цинкийн зуурмаг
3. canason
4. calcimol
5. метапаст
/273./ Хүүхдийн эмчилгээний үед тэдний зан төлөвийг залах аргуудыг дурьдана уу.
1. оперант арга
2. албадан харьцах арга
3. хөдөлгөөнийг хязгаарлах арга
4. ярилц-үзүүл-хий арга
5. сэтгэл санаа тайвшруулах арга
/274./ Сүүн шүдний шүд цоорох өвчний ерөнхий нөлөөг дурьдана уу.
1. халдварын гол шалтгаан
2. физиологийн
3. дургүй гэдэг шалтгаанаар хоол идэхгүй байх
4. хоолонд дуршилгүй байх
5. авиа дуудлагын эмгэг
/275./ Шүдний хэлбэрийн гажигийг дурьдана уу.
1. нийлсэн шүд
2. шүдэн доторхи шүд
3. Гетчинсоны шүд
4. том шүд
5. жижиг шүд
/276./ Шууд аргаар эмчилгээний жийргэвч тавих аргын заалтыг тоочно уу.
1. зөөлц ил гарах
2. шүдний цөгцний хугарал
3. халдварын бус гаралтайгаар зөөлц ил гарах

4. зөөлцийн энгийн архаг үрэвсэл
5. зөөлцийн архаг үрэвсэл
/277./ 3 хүртэл насны хүүхдийн цоорлын эмчилгээний үед хэрэглэх ломбоны материалын
оновчтойг нь сонгоно уу.
1. сафорайд
2. Fuji IX
3. амальгам
4. гласс-иономерны цемент
5. хуванцар ломбо
/278./ Сүүнцэртэлийн үед мөөгөнцөрийн эсрэг эмийг дурьдана уу.
1. нистатин
2. леворин
3. амфотеррицин
4. фунголон
5. метилурациллин
/279./ Хүүхдийн нүүр амны эмчилгээний өрөөнд гарч болох эрсдэлт байдлыг дурьдана уу.
1. унах
2. зугтах
3. жижиг багаж залгих
4. уйлах
5. инээх
/280./ Амны хөндийн эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээнүүдийг сонгоно уу?
1. эрүүл мэндийн боловсрол олгох
2. урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах
3. ерөнхий биеийн эрүүл мэндийг хянах
4. жирэмсэн эхчүүдэд зөвөлгөө өгөх
5. хоололтонд анхаарах
/281./ Гахайн хавдараар өвдсөн хүүхдэд илрэх эмнэл зүйн шинжүүдийг сонгоно уу.
1. суулгаж гүйлгэнэ
2. чихний ойролцоох шүлсний булчирхай 2 талдаа хавагнана
3. огиулж бөөлжинө
4. бусад булчирхайлаг эрхтэн үрэвсэнэ
5. таталт өгч ухаан алдана
/282./ Зөөлцийг амьдаар нь тайрах явцад цус тогтоохдоо яах вэ?
1. натри хлоридоор угаана
2. устөрөгчийн хэт ислээр угаана
3. ариун хөвөн бөмбөлөгөөр хуурайшуулна
4. агаараар үлээж гүйцэд хуурайшуулна
5. адреналинтай тампон тавина
/283./ Шүд цоорох өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд фторт натрийн хэдэн хувийн уусмалыг
хэрэглэдэг вэ?
1. 1%
2. 0.33%
3. 0.02%
4. 2%
5. 5%
/284./ Хүүхдийн НАС-д хэрэглэгддэг оношлогооны аргыг дурьдана уу.
1. . өвчний оношлогоо
2. зуултын төлөвийн оношлогоо
3. өвчин даамжрах эрсдэлт хүчин зүйлийн оношлогоо
4. эмчилгээний үр дүнгийн үнэлгээ
5. асуумж
/285./ Сүүн шүдэнд элбэг тохиолддог холбоосын үрэвслийг сонгоно уу.
1. сурвалжин оройн холбоосын хурц үрэвсэл
2. сурвалжин оройн холбоосын үрэвсэл
3. сурвалжин оройн холбоосын архаг үрэвсэл

4. сурвалжин оройн холбоосын идээт архаг үрэвсэл
5. сурвалжин оройн холбоосын хурц идээт үрэвсэл
/286./ Байнгын үүдэн шүдний цөгц нь паалан-тугалмайн түвшинд хугарсан тохиолдолд
зөөлц амьд эсэхийг ямар аргаар оношлох вэ?
1. тогших
2. температурын сорил
3. асуух
4. зөөлцийн цахилгаан мэдрэг чанарыг тодорхойлох
5. тэмтрэх
/287./ Хэсгийн мэдээ алдуулалтын үед үүсч болох хэсгийн хүндрэлийг дурьдана уу.
1. уруул•хэл•хацрын салстын хазагдсан шарх
2. тарих үеийн болон дараах өвдөлт
3. арьс болон салст бүрхүүлийн хариу урвал
4. судас гэмтэх
5. халдвар,үрэвсэл
/288./ Сүүн шүдний цөгцийг сэргээх аргын зорилгыг тоочно уу.
1. амны хөндийн орчныг цэвэр байлгах
2. шүдний зөөлцийг хадгалах
3. зажлах үйл ажиллагааг сэргээх
4. хоршилтын хамаарлыг сэргээх
5. дуу авианы үйл, гоо сайханыг сэргээх
/289./ Урьдчилан сэргийлэх үзлэгээр юуг тодорхойлох боломжтой вэ?
1. цоорлын тархалт
2. цоорлын эрчим
3. эмчилгээний шаардлага
4. шүдний өнгөр
5. шүдний хоршилтын төлөв
/290./ Сурвалжин оройн холбоосын үрэвсэлтэй сурвалж нь хэлбэржиж дуусаагүй шүдний
сувгийг ломбодох материалыг нэрлэнэ үү.
1. фосфат цемент
2. кальцикур
3. гуттаперч
4. metafex
5. форедентийн зуурмаг
/291./ Үзлэгийн ерөнхий менежментын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг дурьдана уу.
1. үзлэгийн үеийн менежмент
2. үзлэгийн дараалал,үе шат
3. үйлчүүлэгч хүүхэдтэй хийх харилцан яриа
4. өвдөлт айдас үүсгэхгүй байх
5. сэргийлэх
/292./ Сүүн шүдний шүд цоорох өвчний хэсгийн нөлөөг дурьдана уу.
1. зажлах үйл ажиллагаа буурах
2. шүдний эгнээ, зуултын гажиг үүсэх
3. амны зөөлөн эдийн өвчин үүсэх
4. байнгын шүдний хэлбэржилтийн гажиг
5. авиа дуудлагын эмгэг
/293./ Шүдний тооны гажигийг дурьдана уу.
1. шүдний тоо цөөрөх
2. илүү шүд
3. шүдгүйдэл
4. жижиг шүд
5. том шүд
/294./ Ямар бүлгийн эмнүүдийг удаан хугацаагаар тун хэтрүүлэн хэрэглэснээс сүүнцэртэл
үүсэх нөхцөл бүрэлддэг вэ?
1. сульфаниламид
2. антибиотик

3. аминдэм
4. кортикостероид
5. аспирин
/295./ Эрсдэлт байдлыг хугацаагаар нь хэрхэн ангилах вэ?
1. шууд бус
2. шууд
3. ердийн
4. хожуу
5. эрт
/296./ Байнгын I их араа шүдийг цоорлоос хэрхэн сэргийлэх вэ?
1. хиймэл цөгц хийх
2. ховил битүүлэх арга хэрэглэх
3. ломбодох
4. шүдлэх үед буйлыг түлхэж угаах
5. утсаар цэвэрлэх
/297./ Гахайн хавдрын үүсгэгчийг сонгоно уу.
1. стрептококк
2. стафилококк
3. диплококк
4. шүүгдэгч вирус
5. гонококк
/298./ Сүүн араа шүдний зөөлцийн үрэвслийг эмчлэх хамгийн үр дүнтэй аргыг сонгоно уу.
1. зөөлцийг үхжүүлж бүрэн авах
2. зөөлцийг үхжүүлж тайрах
3. зөөлцийг амьдаар нь бүрэн авах
4. зөөлцийг амьдаар нь тайрах
5. зөөлцийг хадгалах арга
/299./ Фтороор урьдчилан сэргийлэх хэсгийн аргуудыг дурьдана уу.
1. ундны усыг фторжуулах
2. фторт лак түрхэх
3. фторт шахмал хэрэглэх
4. фторт гель түрхэх
5. сүүг фторжуулах
/300./ Амны хөндийн үйл ажиллагааны шинжилгээний аргуудыг дурьдана уу.
1. эрүүний хөдөлгөөний үйл ажиллагааны шинжилгээ
2. зажлах үйл ажиллагааны шинжилгээ
3. дуудлага-авиаг тод дуудах үйл ажиллагааны шинжилгээ
4. цусны үйл ажиллагааны шинжилгээ
5. шээсний үйл ажиллагааны шинжилгээ
/301./ Сурвалжийн оройн холбоосын хурц үрэвсэлийн үед рентгенд илрэх шинжийг тоочно
уу.
1. өөрчлөлтгүй
2. холбоосын завсар бага зэрэг өргөссөн
3. шүд сунасан
4. түүшийн ясны шимэгдэлт үүсээгүй
5. шүд бүтэн
/302./ Шууд бус аргаар эмчилгээний жийргэвч түр тавих аргын заалтыг тоочно уу
1. зөөлцийн архаг томролтот үрэвсэл
2. эрүүл зөөлц
3. зөөлцийн гангрен
4. зөөлцийн энгийн архаг үрэвсэл
5. зөөлцийн некроз
/303./ Сурвалж нь бүрэн хэлбэржээгүй байнгын шүдний зөөлц ил гарсан цөгцөн хэсгийн
хугарлыг эмчилэхэд суваг ломбодох материалыг сонгоно уу.
1. резорцин-формалин
2. metafex

3. гуттаперч
4. calcicur
5. фосфат цемент
/304./ Шүд шүдлэх хэмжээний гажигийг дурьдана уу.
1. дарагдсан сүүн шүд
2. шүд саатах
3. ясан анкилоз
4. буруу шүдлэх
5. хөндлөн шүдлэх
/305./ 6-8 настай хүүхдийн байнгын их арааг ломбодоход жийргэвч хэрэглэдэг ломбоны
материалуудыг сонгоно уу.
1. өөрөө хатуурагч хуванцар материал
2. гэрлээр хатуурагч хуванцар материал
3. амальгам
4. глассиономер цемент
5. дээр дурдсан материалууд бүгд
/306./ Стрепто-стафилококкын гаралтай амны булангийн үрэвсэл, цууралтын үед хэрэглэх
тосыг дурьдана уу.
1. леворины тос
2. синтомицины тос
3. теброфеновын тос
4. неомицины тос
5. ацикловерын тос
/307./ Үзлэгийн орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг дурьдана уу.
1. хүлээлгийн өрөө
2. бүртгэлийн хэсэг
3. үзлэгийн өрөө
4. эмчилгээний баг
5. орчин
/308./ “Дисплазия Капдепона” өвчний үед илрэх эмнэл зүйн шинжийг дурьдана уу.
1. шөнө өвдөх
2. тугалмайн элэгдэл
3. цоорлын хөндий
4. шүдний өнгө өөрчлөгдөх
5. шүд хугарах
/309./ Шууд бус аргаар эмчилгээний жийргэвч тавих аргын заалтыг тоочно уу.
1. зөөлцийн архаг томролтот үрэвсэл
2. эрүүл зөөлц
3. зөөлцийн некроз
4. зөөлцийн энгийн архаг үрэвсэл
5. зөөлцийн архаг үрэвсэл
/310./ Ам гэмтэх өвчний үед вирусын эсрэг эмчилгээнд ямар тос түрхэж хэрэглэх вэ?
1. бонафтон
2. ацикловер
3. оксолин
4. гепарин
5. тетрациклин
/311./ Хүүхдийн эмчилгээний эрсдэлт байдлыг дурьдана уу.
1. хими, эм судлалын
2. бичил амь судлалын
3. вирус судлалын
4. физикийн
5. олон хүчин зүйлсийн
/312./ Шүдний өнгөрийг тогтмол зөв сайн цэвэрлэвэл ямар өвчнүүдээс сэргийлж чадах вэ?
1. шүдний гажиг
2. шүдний тулгуур эдийн үрэвсэл

3. шүдний хатуу эдийн дутмагшил
4. шүд цоорох өвчин
5. шүдний үрэвсэл
/313./ Хүүхдийн тунгалгийн булчирхайн үрэвсэл эмнэл зүйн ямар хэлбэрүүдээр илрэх вэ?
1. хурц шүүдэст үрэвсэл
2. хурц идээт үрэвсэл
3. аденофлегмона
4. архаг томролтот үрэвсэл
5. архаг үрэвслийн сэдрэлт
/314./ Зөөлцийг үхжүүлж тайрах аргаар сүүн араа шүдийг эмчилж байгаа тохиолдолд 2 дахь
ирэлтээр юу хийх вэ?
1. цөгцийн ба сувгийн зөөлцийг авна
2. шүдний хөндийг нээн, цөгцний зөөлцийг авч
3. сувгийн зөөлцийг авна
4. FC- тэй тампон үлдээнэ
5. байнгын ломбо тавина
/315./ Фтороор урьдчилан сэргийлэх ерөнхий аргуудыг дурьдана уу.
1. ундны усыг фторжуулах
2. давсыг фторжуулах
3. сүүг фторжуулах
4. фторт гель түрхэх
5. фторт лак түрхэх
/316./ Хүүхдийн НАС-д хэрэглэгддэг бусад үзлэг шинжилгээний аргуудыг дурьдана уу.
1. асуумж , загварын шинжилгээ
2. амны хөндийн үйл ажиллагааны шинжилгээ
3. өвчний түүх
4. гөлтгөнөн загварын шинжилгээ
5. ерөнхий
/317./ Сурвалжийн оройн холбоосын хурц үрэвсэлийн үед бодит үзлэгээр илрэх шинжийг
тоочно уу.
1. шүд өндөр
2. шүд хөдөлгөөнтэй
3. шүд сунасан
4. тогшилтонд өвдөлттэй
5. шүд бүтэн
/318./ Хүүхдийн хооллох аргуудыг дурьдана уу.
1. эхийн сүүгээр
2. нэмэлт сүүн тэжээл
3. холимог хооллолт
4. бор хоол
5. сүү
/319./ Байнгын шүдний ховилыг хаахын тулд ямар материалыг хэрэглэх вэ?
1. силидонт
2. силант
3. силицин
4. фиссурит
5. сафорайд
/320./ Үзлэгийн өмнөх менежментын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг дурьдана уу.
1. . ажилтан
2. үзлэгийн орчин
3. хүүхэд
4. эмчилгээний багийн гишүүдийн харьцаа
5. орчин
/321./ Хүүхдийн биеийн өндөр өсөх үеийг дурьдана уу.
1. 2-4 нас
2. 11-15 нас

3. 15-20 нас
4. 5-7 нас
5. 8-10 нас
/322./ Зөөлцийн үрэвслийг эмчлэхэд анхаарах зүйлсийг дурьдана уу
1. сурвалжийн хэлбэржих ба шимэгдэх хугацаа
2. сурвалжийн тоо, хэлбэр
3. сувгийн тоо ба байрлал
4. зөөлцийн хөндийн хэлбэр
5. цоорлын хөндийн хэмжээ
/323./ Ам гэмтэх өвчний үед вирусын эсрэг, дархлааг дэмжих үйлчилгээтэй ямар эмнүүдийг
ууж хэрэглэх вэ?
1. ацикловер
2. левамизол
3. бонафтон
4. метилурацилин
5. сульфадимезин
/324./ Таниулсан зөвшөөрөлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг нэрлэнэ үү.
1. үнэн зөв тайлбарлах
2. өвчтөн ойлгож мэдэх
3. ятгаж албадахгүйгээр сайн дураар зөвшөөрөх
4. ойлгуулах
5. ярилцах
/325./ Шүд цоорох өвчнөөс хоолоор урьдчилан сэргийлэхэд ямар хүчин зүйл нөлөөлдөг вэ?
1. хоололтын хэмжээ
2. хоолны найрлага
3. хоолны төрөл
4. хоолны хатуулаг чанар
5. хооллох хэлбэр
/326./ Хүүхдийн шүдний гаралтай ясны хурц үрэвслийн эмнэл зүйн шинжүүдийг дурьдана
уу.
1. голомт болж буй шүд цоорлын хөндийтэй
2. зэргэлдээх шүднүүд хөдөлгөөнтэй
3. түүшин сэртэн 2 талаараа хавантай
4. ойролцоох эслэг зайгаар нэвчээстэй
5. хүүхдэд хордлогын шинж тэмдэг илэрсэн
/327./ Сурвалж нь бүрэн хэлбэржсэн сүүн үүдэн шүдний cувгийг ямар материалаар
ломбодвол тохиромжтой вэ?
1. резорцин формалины зуурмаг
2. фосфат цемент
3. цемент
4. эвгенольтой окисьцинкийн зуурмаг
5. ломбодохгүй
/328./ Нүүр амны эмчийн шүдний үзлэгийн карт ямар ач холбогдолтой вэ?
1. шүдний эгнээний бүрэн бүтэн байдлыг тодорхойлох
2. өвчлөлийн төлөв байдлыг дүгнэх
3. эмчилгээний хэрэгцээг тодорхойлох
4. урьд өмнө хийсэн ажлаа дүгнэж, үр дүнг тооцох
5. эмчийн хэрэгцээг тодорхойлох
/329./ Сурвалж бүрэн хэлбэржсэн байнгын үүдэн шүдний цөгц нь паалан-тугалмайн
түвшинд хугарсан тохиолдолд ямар материалаар цөгцийг сэргээх вэ?
1. эрдэсжүүлэх эмчилгээ
2. силикат цементээр цөгцийг сэргээх
3. бүрээс хийх
4. хуванцар материалаар цөгцийг сэргээх
5. фосфат цемент
/330./ Хүүхдийн НАС-д хэрэглэгддэг рентген шинжилгээг дурьдана уу.

1. шүдний
2. зуултын
3. дэлгэмэл
4. цефалометрийн
5. хавсарсан
/331./ Шүд шүдлэх чиглэлийн гажигийг дурьдана уу.
1. төрөлхийн шүд
2. шүд саатах
3. эрт шүдлэх
4. буруу шүдлэх
5. хөндлөн шүдлэх
/332./ Сурвалжийн оройн холбоосын энгийн хурц үрэвсэлийн үеийн зовиурыг тоочно уу.
1. аяндаа өвдөнө
2. зуухад өвдөнө
3. шүд сунасан шиг санагдана
4. халуурна
5. толгой өвдөнө
/333./ “Амны булангийн үрэвсэл” стрептококк, стафилококкоор хүндэрсэн тохиолдолд илрэх
шинж тэмдгийг дурьдана уу.
1. чийглэг цагаан өнгөр
2. улаан хүрэн тав
3. хуурай цагаан өнгөр
4. идээт шалбархай
5. зузаан саарал өнгөр
/334./ Глассиономер цементын дутагдалтай талыг тоочно уу.
1. . паалан, тугалмайн эдэд химийн шинжээр наалддаггүй
2. бөх бат чанар багатай
3. шүдний эдээс ялгаатай
4. хатуурах үед ус нөлөөлвөл чанар нь өөрчлөгддөг
5. хатуу
/335./ Хүүхэд агаар дуслын замаар халдвар авснаар сүүнцэртэл өвчнөөр өвчилдөг. Иймд
энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд хүүхдийн хэрэглэдэг аяга, халбага зэргийг
сайтар цэвэрлэх шаардлагатай.
/336./ Рентген зурагт сүүн шүдний сурвалжийн оройн үрэвслийн голомт ба байнгын
шүдний эх үүсгэврийн өсөлтийн бүсийг хооронд нь ялган оношлоно. Энэ тохиолдолд
сурвалж хэсгийн түүшийн ясны нягт хэсгийн цагаан шугам нь сурвалжид нэлэнхүйд нь
байна уу, үгүй юу гэдгийг оношийн үндэслэл болгодог.
/337./ Хооллолтын байдал нь шүд цоорох өвчний тархалттай гүнзгий
хамааралтай байдаг тул хооллолтын байдлыг судлах асуумж зэргийг ашиглан асран
хамгаалагчаас нь мэдээлэл авна. Ялангуяа, хөхүүл үеийн хооллох арга, хөхүүл үеийн
дэглэм, хөхүүлэх хугацаа, хоол хоорондын амттан идэх байдал, шингэн зүйл уух арга
зэргийн талаар мэдээлэл цуглуулан тэмдэглэл хөтлөнө.
/338./ “Ховилт хэл” нь дотоод шүүрлийн булчирхайн өвчнүүдийн үед тохиолддог. Иймд энэ
өвчнийг эмчлэхдээ кортикостероидийн бүлгийн эмийг өргөн хэрэглэдэг.
/339./ Шүд шүдлэлтийн гажигт шүд шүдлэх хугацаа, дараалал, чиглэл ба байрлалын,
хэмжээний гажгууд орох ба эдгээр нь цөөн тооны шүднээс олон тооны шүдэнд янз бүрийн
байдлаар илэрдэг. Мөн эдгээрийн шалтгаан нь шүдний өөрийнх нь хүчин зүйл, шүд цоорох
өвчин зэрэг хэсгийн орчны хүчин зүйл, ерөнхий биеийн өвчин ба удамшлын өвчин зэрэг
төрөл бүрийн хүчин зүйлс байна.
/340./ Сүүн шүдний зөөлцийн эмчилгээ хийхэд сурвалжийн хэлбэржих ба шимэгдэх хугацаа,
зөөлцийн хөндийн хэлбэр, сурвалжийн тоо хэлбэр, сувгийн тоо ба байрлалыг мэдэх нь

зайлшгүй чухал. Цаашилбал сүүн шүдийг байнгын шүдтэй харьцуулбал сурвалжийн сувгийн
хажуугийн салаа, зөөлцийн хөндий нь илүү сурвалжийн сувагтай байх нь элбэг тул
эмчилгээний үед анхаарах нь чухал.
/341./ Хүүхдийн сүүн шүдний цоорлын үед тугалмай нь зөөлөн, цагаан шар өнгөтэй, чийглэг,
экскаватороор хялбар авагддаг. Үүнийг хурц явцтай цоорол гэнэ.
/342./ Буйлны шингэн нь цусны цагаан эс ба бусад бүтэцийг агуулсан ийлдэсийн элемент ба
буйлны бүтцийн нэг хэсэг болдог. Үрэвслийн үед буйлны шингэний хэмжээ нэмэгдэж,
гэмтсэн эдийн хэсгүүдийг агуулсан шингэний бүтэц найрлага нь өөрчлөгддөг.
/343./ Сүүн шүдний зөөлцийн эмчилгээ хийхэд сурвалжийн хэлбэржих шимэгдэх хугацааг
мэдэх нь чухал. Учир нь сурвалж шимэгдэх үед үрэвсэл хүндэрдэг.
/344./ Сүүн шүдний зай тавигдаагүй байхад байнгын шүд шүдлэх нь шүдний эгнээний гажиг
үүсэх нөхцөл болдог. Иймд бага насны хүүхдийн хооллолт, хэл ярианд хэрхэн анхаарах
талаар эцэг эх, цэцэрлэгийн багш нарт боловсрол олгох сургалт явуулвал илүү үр дүнд
хүрдэг.
/345./ Хүүхдийн цусны судасны гаралтай ясны хурц үрэвсэл нярай үед
тохиолдоно. Учир нь энэ үрэвсэл ухархайн болон бусад мөчдийн
нэвчээстэй хавсран хордлого ихтэй хүнд хэлбэрээр явагдана.
/346./ Сурвалж нь шимэгдэж эхэлсэн сүүн шүдний зөөлцийн архаг үхжилт үрэвслийг
эмчлэхдээ зөөлцийг амьдаар нь бүрэн авах аргыг хэрэглэдэг. Учир нь сурвалж үрэвслийн
улмаас шимэгдэж эхэлсэн байдаг.
/347./ Сурвалжийн сувгийн дотоод шимэгдэлтийн шалтгаан нь зөөлцийн архаг үрэвсэлтэй
холбоотой. Мөн зөөлц нь мөхлөнгөр эд болон хувирч, сувгийн дотор хананаас тугалмайн
эдийг шимэгдүүлж эхэлдэг.
/348./ Хүүхэд нь асран хамгаалагчийн хамгаалал, ивээл доор амьдарч байгаа тул асран
хамгаалагчийн зан ааш, сэтгэл санааны төлөв байдал нь хүүхдийн зан төлөвт томоохон
нөлөө үзүүлдэг. Түүнчлэн эцэг эх хүүхдийн харилцаа ч адилхан нөлөөлдөг тул асуумж
цуглуулахдаа хүүхэд ба асран хамгаалагчийн зан төлөв, харилцааг ажиглаж, зан ааш ба
сэтгэл санааны төлөв байдал, эцэг эх хүүхдийн харилцааг шууд үнэлж, тэмдэглэл хийх нь
чухал.
/349./ Хүүхдийг бие махбодийн хувьд бүхэлд нь авч үзэн, түүний амны хөндийн эрүүл мэнд,
эмчилгээг хийхэд хүүхдийн шүдний эмчилгээ гол үүрэгтэй. Үүнд нүүр амны эмчийн үүрэг
чухал.
/350./ Сүүн шүдний сурвалжийн бифуркацийн хэсэгт байнгын шүдний эх үүсгэвэр ойр
байгаа нөхцөлд рентгенд тэр хэсэгт илүү сүүдэртсэн бараан дүрс харагдах тохиолдол
байдаг. Иймд үүнийг холбоосын үрэвслийн сүүдрээс ялгаж оношлоно.
/351./ Хүүхэд нь бие махбодь, оюун санааны хувьд
өсөлт-хөгжлийн
өөрчлөлт нь үргэлжлэн явагдаж байгаа нас биед хүрээгүй амьд организм бөгөөд амны
хөндийн эрхтэнүүд нь ерөнхий бие махбодийн өсөлт-хөгжлийн өөрчлөлттэй харилцан
хамаарал уялдаатайгаар хөгждөг. Энэхүү өсөлт-хөгжлийн өөрчлөлт нь хувь хүн бүрд
онцлогтой байна.
/352./ Биологийн хувьд нийлэмжтэй үлдсэн зөөлцийн байдлыг хадгалах өндөр үр дүнтэй
аргад хэрэглэгддэг зөөлцөд тавих материал нь төрөл бүрийн эм материалууд байдаг.
Формалин (FG), glutaraldehyde (GA) түүнчлэн эдгээртэй хамт кальцийн гидрооксид
хэрэглэгддэг.

/353./ Шүлсний ялгаралт багасах нь шүд цоорох өвчинд өртөх нөхцлийг бүрдүүлдэг
төдийгүй амны салстыг өвчлүүлдэг. Иймээс шүлс ялгаралтыг сайжруулахын тулд тогтмол
исгэлэн зүйл хоолондоо хэрэглэх хэрэгтэй.
/354./ Хүүхдийн хоншоорын араа шүдний холбоосын үрэвсэл нь хоншоорын хөндийн
үрэвслээр хүндэрдэг. Учир нь анатомын хувьд хүүхдийн сүүн араа шүднүүдийн сурвалж нь
хоншоорын хөндийд байрладаг.
355./ Хүний шүдний өсөлт хөгжил нь эктодерм, энодермээс үүсч хөгждөг. Энэ нь хүйсийн
байдалтай шууд хамааралтай байдаг.
/356./ Хүүхдийн практикт нэвчүүлэх мэдээ алдуулалтыг өргөн хэрэглэдэг. Учир нь хүүхдийн
яс сийрэг байдаг.
/357./ Чихэрлэг гурилан бүтээгдэхүүнийг ойр ойрхон идэх нь шүлсний найрлагыг өөрчлөөд
зогсохгүй зуурамтгай болгодог. Иймээс амны хөндийд нян үржих таатай нөхцөл бүрддэг.
/358./ Хүүхдийн хоншоорын хугарал нь гэмтлийн хүнд хэлбэрт тооцогдоно, учир нь тархины
гэмтэлтэй хавсарна.
/359./ Балчир хүүхдийг сүүний хүчлийн нян агуулсан хүнсний зүйлээр шөнө унтахын өмнө
эсвэл унтаж байхад нь угжсанаар шүд цоорох өвчний хүнд хэлбэр үүсдэг. Энэ шүд цоорох
өвчний хүнд хэлбэрийг угжны цоорол гэж нэрлэдэг байна.
/360./ “Атопический” уруулын үрэвсэл нь биеэ даасан өвчин биш. Учир нь энэ хэлбэрийн
уруулын үрэвсэл төв болон вегататив мэдрэлийн системийн үйл ажиллагааны алдагдлын
үед элбэг тохиолддог.
/361./ Эх жирэмсэн үедээ удаан хугацаагаар хүнд хэлбэрийн өглөөгүүр бөөлжис цутгах,
хоол тэжээлийн дутагдал, эх хүүхдийн өвчлөлийн үед өвөрмөц эмүүдийг (тетрациклины
бүлгийн антибиотикууд) удаан хугацаанд их хэмжээгээр хэрэглэх, Д, C, A аминдэм
дутагдлын улмаас үүсэх паалан хэлбэржих үеийн гажиг, өнгөний өөрчлөлт зэрэг илэрнэ.
Эдгээр нь шүд хэлбэржих үеийн гажиг үүсэх ерөнхий биеийн шалтгааны нэг болдог.
/362./ Оновчтой эмчилгээ хийгдэж байгаа юу? үгүй юу? гэдгээс эмчилгээний дараах шүдний
байдал хамаарах бөгөөд тохирсон зөөлцийн эмчилгээг сонгох нь нарийн тодорхой
оношлогооноос хамаардаг. Иймд сүүн шүдний өвөрмөц онцлогийг ойлгож мэдэн шүдний
зөөлцийн өвчний үзлэг шинжилгээ•ажиглалт•оношлогоог хийх нь зайлшгүй чухал юм.
/363./ Эмчилгээний өмнө, эмчилгээний үед, эмчилгээний төгсгөлд эмчилгээний агуулга,
эрсдэлт байдлын талаар хүүхэд ба асран хамгаалагчид нь сайтар тайлбарлах хэрэгтэй.
Энэ нь эрсдэлт байдлаас зайлсхийхэд чухал нөлөөтэй.
/364./ Сүүн шүдний хурц явцтай гүн цоорлыг эмчлэхдээ зөөлцийг хадгалар арга хэрэглэнэ.
Учир нь хурц явцтай тул зөөлцийн хамгаалах давхарга үүсээгүй байдаг.
/365./ Хүүхэд гэдэг нь бие бялдар сэтгэл зүйн хувьд тасралтгүй өсч байгаа хүн. Мөн
насандаа зохицсон биологийн бие хүн төдийгүй эцэг эхийнхээ хувьд хүүхэд гэгдэх нийгмийн
бие хүн.
/366./ Бүрэн хэлбэржээгүй байнгын шүдний шүд цоорох өвчний голомтыг хамгийн бага
хэмжээгээр хэлбэржүүлэн композит резин, гласс-иономер цемент зэрэг адгезив ломбоны
материалаар ломбоддог. Үүний дараа хөндийг багтаасан ховил хотгорыг хүчлээр
сийрэгжүүлэн ховил битүүлэгчээр хаана.

/367./ Уруул болон завьжны салст бүрхүүл дээрхи Фордейсийн
толбонуудыг мэс заслын аргаар авах хэрэгтэй, учир нь эдгээр
толбонууд нь хавдар үүсгэж болох юм.
/368./ Метал түр бүрээс нь харьцангуй хямд өртөгтэй, хэрэглэхэд тохиромжтой, шүд цоорох
өвчний идэвхи өндөр тохиолдолд тавилан сайтай. Иймд хүүхдийн нүүр ам судлалын эмнэл
зүйд өргөн хэрэглэгддэг.
/369./ Буйл нь хөдөлгөөнтэй ба хөдөлгөөнгүй хэсгүүдээс тогтох ба сүүн шүдний эгнээний
үед энэ хил зааг нь тодорхой байдаг. Буйлны хөдөлгөөнгүй хэсгийн өргөн нь тулгуур эдийн
өсөлт-хөгжилтэй холбоотойгоор өөрчлөгддөг.
/370./ Сүүн шүдний сурвалжин оройн холбоосын идээт архаг үрэвслийн
эмчилгээний явцад олон дахин сэдэрч эмчлэгдэхгүй байвал тэр шүдийг авна.
Учир нь үрэвсэл байнгын шүдний эх үүсгэвэрийг гэмтээдэг.
/371./ Хүүхэд нь асран хамгаалагчийн хамгаалал, ивээл доор амьдарч байгаа тул асран
хамгаалагчийн зан ааш, сэтгэл санааны төлөв байдал нь хүүхдийн зан төлөвт томоохон
нөлөө үзүүлдэг. Түүнчлэн эцэг эх хүүхдийн харилцаа ч адилхан нөлөөлдөг тул асуумж
цуглуулахдаа хүүхэд ба асран хамгаалагчийн зан төлөв, харилцааг ажиглаж, зан ааш ба
сэтгэл санааны төлөв байдал, эцэг эх хүүхдийн харилцааг шууд үнэлж, тэмдэглэл хийх нь
чухал.
/372./ Сүүн шүдний сурвалжийг метафексээр ломбодоно. Метафекс нь хатуурдаггүй зөөлөн
материал тул сурвалжийн шимэгдэлтэнд нөлөөлдөггүй.
/373./ Хүүхдийн 3-4, 11-13 насанд шүд цоорох өвчний эрчим өндөр байна. Учир нь эдгээр
насанд сүүн болон байнгын шүдний шүд цоорох өвчний эрчим хоорондоо өндөр
хамааралтай байдаг.
/374./ Хүн бүр шүдний оо сойзыг тогтмол хэрэглэж байвал шүд цоорох өвчинд өртөхгүй.
Учир нь шүдний оонд шүд цооролын эсрэг үйлчилдэг бодис агуулагддаг.
/375./ Төрөлхийн уруул, тагнайн сэтэрхийтэй хүүхдийн 80% нь чих хамар
хоолойн өвчинтэй байдаг. Иймд нарийн мэргэжлийн эмчийн хяналтанд зайлшгүй байх
хэрэгтэй.
/376./ Шүд цоорох өвчнөөр бүх насны хүмүүс өвчилдөг.Учир нь
тул маш хурдан тархдаг.

нийгмийн халдварт өвчин

/377./ Хүүхдийн ЭНО-ын ясны хальсныхурц үрэвсэлийн үед буглаа үүсдэг. Энэ үед үүссэн
буглааг нээхдээ зүслэгийг шилжих нугaлаасанд ясанд тултал, хагас дугуй хэлбэртэй хийнэ.
/378./ Шүдний хатуу эдийн эхний хэлбэржилт нь сүүн шүдний хөхлөгийн төвөөс эхлэн
таслах ирмэг, төвгөрүүдэд эхлэнэ. Иймд шүдний хэлбэржилт цөгцөөс сурвалж гэсэн
дараалалаар явагдана.
/379./ Зөөлцийг үхжүүлж гүн тайрах аргыг сурвалж нь шимэгдэж байгаа сүүн араа шүдний
зөөлцийн энгийн архаг үрэвслийн үед өргөн хэрэглэдэг. Учир нь сурвалж шимэгдэж эхэлсэн
учраас шимэгдсэн түвшинд эмчилгээг хийх шаардлагатай.
/380./ Хүүхдэд эмчилгээ хийхдээ таниулсан зөвшөөрөл авах нь чухал. Ингэснээр хүүхдийн
өвчлөх эрсдэлийг бууруулна.

/381./ Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн сүүн үүдэн шүдний цөгц ба хүзүүвчийг бүсэлсэн
хэлбэртэй байрласан цоорлыг хүзүүвчийн цоорол гэнэ. Амны хөндийн эрүүл ахуй
хангалтгүй байх болон сахарозыг давтамж ихтэй хэрэглэснээс үүсдэг.
/382./ Шүд цоорох өвчний улмаас шүдний цөгцний бүрэн бүтэн байдал алдагдаж, өвдөлт
өгснөөр зажлах үйл алдагдаж хангалттай хоол хүнс идэж чадахгүй болдог. Энэ нь өсөлт
хөгжлийн үедээ байгаа хүүхдийн хувьд ноцтой асуудал.
/383./ Буйлны ховилын гүний хэмжээ өвчний үед нэмэгдэх бөгөөд үүнийг шүд буйлны эмгэг
хөндий гэж нэрлэдэг. Энэ нь шүдний тулгуур эдийн өвчний оношлогоо, үнэлгээний нэг
үзүүлэлт болно.
/384./ Глассиономер цементын нунтаг их хэмжээний фтор агуулсан байдаг тул цементээс
фтор нь чөлөөтэй байна. Мөн хатуурсны дараа цемент нь гаднаас фторыг авч, үүний дараа
гаднаас орж ирсэн фторыг чөлөөлөх чадвартай юм.
/385./ Бүрэн хэлбэржээгүй шүдний сувгийг кальцийн гидроксид бүхий ломбоор ломбодоход
сурвалжийн орой битүүрч эдгэдэг. Үүний дараа сувгийг тэр доор нь заавал гуттаперчээр
ломбодох хэрэгтэй.
/386./ Шүлсний рН буурах буюу хүчиллэг болох нь шүдний хатуу эдийг уусгах нөхцөл
болдог. Учир нь шүдний хатуу эдийг бүрдүүлэгч элементүүд хүчилд уусамтгай байдаг.
/387./ Хүүхдийн шүлсний булчирхайн хурц үрэвсэл нь гэдэсний савханцараар үүсгэгдэнэ.
Учир нь цус юүлэх замаар халдварлагдна.
/388./ Өвчнүүд:
А. улаан бурхан
Б. салхин цэцэг
В. улаан эсэргэнэ
Г. сахуу
Д. гахайн хавдар
Амны салстад гарах морфолог элементүүд:
1. гүвдрүү-цэврүүт тууралт
2. амны салстад өөрчлөлт гарахгүй
3. копликийн толбо, энантема
4. “бөөрөлзгөнө” шиг хэл
5. цагаан саарал өнгөтэй, шар туяатай
өнгөр
A. А1,Б2,В5,Г3,Д4
B. А1,Б2,В3,Г4,Д5
C. А5,Б3,В5,Г1,Д2
D. А3,Б5,В4,Г3,Д1
E. А3,Б1,В4,Г5,Д2
/389./ Өвчин:
А. шүд цоорох өвчин
Б. шүд толботох өвчин
Урьдчилан сэргийлэх бэлдмэл:
1. кальци глюконат
2. фторын бэлдмэл
3. сүү цагаан идээ
4. амин дэм D
5. ясны гурил
A. А2.3,Б1.4.5

B. А1.2.3,Б4.5
C. А1.2.4,Б3.5
D. А2.5,Б1.3.4
E. А2.4,Б1.3.5
/390./ Шинжилгээний судлах зүйл:
А. асуумж
Б. ерөнхий биеийн үзлэг
В. толгой-нүүрний хэсгийн үзлэг
Г. амны хөндийн үзлэг
1. зовиур ба одоогийн өвчний түүх
2. эхийн хэвлий дэх үеэс одоог хүртэлх өсөлт хөгжлийн
явц ба өмнөх өвчний түүх
3. шүд
4. нүүр амны эмчилгээний түүх
5. биеийн өндөр,жин
6. гэр бүлийн түүх, амьдралын орчин,хооллолтын байдал
7. шүдний эгнээ-зуулт
8. хүүхэд-асран хамгаалагчийн зан ааш-сэтгэл санааны
төлөв байдал, эцэг эх хүүхдийн харилцаа
9. их бие, 4 мөчний хэлбэр, үйл ажиллагаа
10. эрүү-хэл ба уруулын хөдөлгөөн, үйл ажиллагаа
11. толгой-гавал, нүүрний байдал, тэгшхэм
12. зөөлөн эдийн байдал
13. арьс,үс,хумсны байдал
14. амны хөндийн эрүүл ахуйн байдал
A. А1.2.3.6, Б4.5.9.10, В7.11.13, Г8.12.14
B. А2.3.6.7.8, Б 4.5.9.10, В1.11.14, Г12.13
C. А1.2.4.6.8, Б5.9.13, В11, Г3.7.10.12.14
D. А1.2.3.6.9.10, Б4.5.7.8, В11, Г12.13.14
E. A1.2.7, Б3.5.6.8.9.10, В4.13, Г7.11.12.14
/391./ Сүүн шүдний сурвалжийн тогтвортой үе:
А. сүүн төвийн үүдэн шүд
Б. сүүн хажуугийн үүдэн шүд
В. сүүн соёо шүд
Г. сүүн 1 дүгээр араа шүд
Д. сүүн 1 дугаар араа шүд
Сурвалж бүрэн хэлбэржиж дуусах үе-шимэгдэлт эхлэх үе:
1. 2 нас 6 сараас 8 нас
2. 1нас 6 сараас 5 нас
3. 3 нас 3 сараас 7 нас
4. 1нас 6 сараас 4 нас
5. 3 наснаас 8 нас
A. А4,Б2,В3,Г1,Д5
B. А2,Б2,В1,Г4,Д1
C. А3,Б3,В2,Г1,Д4
D. А4,Б3,В2,Г1,Д4
E. А3,Б2,В4,Г5,Д1
/392./ Өвчин:
А. ам гэмтэх
Б. сүүнцэртэл
В. АСАДШҮ
Г. могой яр
Д. гэмтлийн гаралтай шарх
Эмнэл зүйн шинж:

1. амны хөндийн салстын урд хэсэгт өвчтэй, улайсан хүрээтэй, олон тооны шалбархай,
хэсгийн тунгалагийн булчирхайн үрэвсэл
2. хэл, уруул, завьж, тагнайн улайсан салст дээр цагаан толбонууд гарч улмаар өнгөр
үүсгэсэн байна
3. доод уруулын салст дээр тодорхой хил хязгаартай үрэвслийн нэвчээс бүхий шархтай
хоншоорын баруун талын төвийн үүдэн шүд эмтэрсэн
4. улайсан хүрээтэй тэгш ирмэгтэй дугуй зууван, дугуй хэлбэртэй, ганц шалбархай
5. гэмтсэн талын мэдрэлийн судлын дагуу арьс ба салстан дээр цэврүү, шалбархай, тав
байна
A. А1,Б2,В5,Г3,Д4
B. А1,Б2,В3,Г4,Д5
C. А5,Б3,В5,Г1,Д2
D. А3,Б5,В4,Г3,Д1
E. А1,Б2,В4,Г5,Д3
/393./ Дараах өгөгдлийг уялдуулан сонгоно уу.
Эрүүл ахуйн хэрэглэгдэхүүн:
А. үндсэн
Б. туслах
1. шүдний сойз
2. хуурай оо
3. эликсир
4. утас
5. шүдний чигчлүүр
6. шүдний оо
A. А1.2.3,Б4.5.6
B. А1.6,Б2.3.4.5
C. А6.5.4,Б3.2.1
D. А1.3.5,Б2.4.6
E. А6.4.2,Б3.1.5
/394./
Өвчин
А. буйлны энгийн үрэвсэл
Б. буйлны хурц үхжилт шархлаат үрэвсэл
В. эмийн гаралтай буйлны томролтот үрэвсэл
Г. буйлны фиброматоз
Д. буйлны шамралт
Эмчилгээ
1. агааргүйтэн нянгийн эсрэг болон нөхөн төлжүүлэх эмчилгээ хийх
2. шүдний өнгөрийг арилгаж, шүдээ зөв угаах аргыг заах
3. буйл тайрах мэс ажилбар, шүдээ тогтмол угаах
4. эмийг түр зогсоох, тунг багасгах, буйл тайрах мэс ажилбар хийх, өнгөрийг хянах
5. буйланд массаж хийх
A. А1,Б2,В3,Г4,Д5
B. А2,Б1,В4,Г3,Д5
C. А4,Б3,В2,Г1,Д4
D. А5,Б3,В2,Г1,Д4
E. А4,Б3,В5,Г2,Д1
/395./ Уруулын үрэвслийн хэлбэрүүд:
А. эксфолиативны хейлитын хуурай хэлбэр
Б. эксфолиативны хейлитын шүүдэст хэлбэр
В. экзематозны хейлит
Г. атопический хейлит
Д. гландулярны хейлит

Е. актинический хейлит
Ж. архаг цуурхай
Эмнэл зүйн шинж:
1. нартай өдөр доод уруул хавагнана
2. шүүдрийн шинж илэрнэ
3. амны булангийн ширшил, тав, жижиг цуурхай
4. уруулын улааны хуурайшилт, арьс улайж хавагнасан
5. уруулын улаан хавагнасан, цэврүү
6. зөвхөн уруулын улаан дээр олон тооны хайрстай, уруул хуурайшсан
7. цусархаг тав бүхий шугаман өөрчлөлт
A. А1,Б2,В3,Г4,Д5,Е6,Ж7
B. А7,Б6,В5,Г4,Д3,Е2,Ж1
C. А2,Б4,В6,Г7,Д5,Е3,Ж1
D. А6,Б5,В4,Г3,Д2,Е1,Ж7
E. А1,Б3,В4,Г2,Д6,Е7,Ж5
/396./ Шүдний хуримтлалын найрлагыг уялдуулан сонгоно уу?
А. эрдэсжээгүй
Б. эрдэсжсэн
1. пелликул
2. буйлан дээрх чулуу
3. шүдний өнгөр
4. буйлан доорх чулуу
5. хоолны үлдэгдэл
A. А1.5,Б3
B. А1.2.5,Б4
C. А2.3,Б5
D. А3.5,Б2.4
E. А1.4,Б2
/397./ A. хурц явцтай гүн цоорол
Б. сүүн шүдний зөөлцийн энгийн архаг үрэвсэл
В. сүүн шүдний зөөлцийн архаг томролтот үрэвсэл
Г. байнгын шүдний зөөлцийн архаг ширхэглэг үрэвсэл
Д. байнгын шүдний зөөлцийн архаг үхжилт үрэвсэл
Эмчилгээний арга:
1. зөөлцийг үхжүүлж бүрэн авах
2. зөөлцийг хадгалах арга
3. зөөлцийг үхжүүлж тайрах
4. зөөлцийг амьдаар нь тайрах
5. зөөлцийг амьдаар нь бүрэн авах
A. А2,Б5,В1,Г2,Д4
B. А1,Б3,В4,Г2,Д5
C. А2,Б3,В4,Г2,1,5Д5
D. А3,Б5,В1,Г2,Д4
E. А4,Б5,В1,Г2,Д3
/398./ Өсөлт хөгжлийг үнэлэх арга:
А. насаар үнэлэх
Б. өсөлтийн үнэмлэхүй үнэлгээ
В. өсөлтийн харьцангуй үнэлгээ
Үнэлгээний үзүүлэлт:
1. товчоолсон нас
2. физиологийн нас
3. Каупын үзүүлэлт
4. Рохерын үзүүлэлт
5. хэмжээний үнэлгээ
6. BMI үзүүлэлт
7. загварын үнэлгээ

A. А2.3,Б1.5.6,В4.7
B. А1.2.3,Б5.6,В4.7
C. А1.2,Б5.7,В3.4.6
D. А1.2.3,Б5.7,В4.6
E. А2.3.4,Б6.7,В5
/399./ Гэмтлийн хэлбэрүүд:
А. цөгцний паалан-тугалмайн түвшингийн хугарал
Б. шүдний хүзүүвч орчмын хугарал
В. шүдний хагас мултрал
Г. шүдний сурвалжийн хугарал
Оношлогооны аргууд:
1. тогших
2. рентген зураг авах
3. температурын сорил
4. зөөлцийн цахилгаан мэдрэг чанарыг тодорхойлох
5. тэмтрэх
A. А1,Б2,В3,Г4
B. А4,Б5,В1.3,Г2.3
C. А3,Б3,В2,Г13
D. А1.3,Б2,В2.4,Г2.5
E. А4.3,Б5,В2,Г2
/400./ Хүүхдийн нүүр амны эмчилгээний улмаас гадна ба дотоод
төрх төлөв өөрчлөгдөх:
А. гадна төрх
Б. дотоод төлөв
1. нүд, царайны өнгө
2. дуу хоолойны өөрчлөлт
3. судасны лугшилт нэмэгдэх
4. харилцан ярианы өөрчлөлт
5. амьсгалын тоо нэмэгдэх
6. булчин чангарах
7. татгалзаж, дургүйцсэн байдал
8. цусны даралт ихсэх
9. гарын алга, хөлийн ул хөлрөх
10. нүдний алимны хөдөлгөөн нэмэгдэх
A. А1.2.3.6.7.8, Б4.5.9.10
B. А 2.3.6.7.8, Б2.4.5.9.10
C. А 3.6.7.8.10, Б1.2.3.4.5.9
D. А1.2.3.6.9.10, Б4.5.7.8.
E. A1.2.4.7, Б3.5.6.8.9.10
/401./ Шүдний өнгөний гажгийн шалтгааныг уялдуулан сонгоно уу.
А. дотоод шалтгаан
Б. гадаад шалтгаан
1. нярайн шарлалт
2. нярайн мелена
3. шүдний угаалт
4. төрөлхийн профири
5. амальгам ломбо
6. сафорайд
7. терацизлины бүлгийн эм
8. шүдний гэмтэл
9. сурвалжийн оройн үрэвсэл
10. паалангийн дутуу хөгжил
11. паалангийн дутуу эрдэсжилт
A. A1.3.4.5.6.9, B2.7.8.10.11

B. A1.2.4.7.8.9.10.11, B3.5.6
C. A2.4.5.6.9.10.118, B1.3.4.7.8
D. A1.2.3.5.6.8.10.11, B4.7.9
E. A3.4.5.6.7.9.10.11, B1.2.8
/402./ Уруулын үрэвслүүдийн хэлбэр:
А. уруул дээрхи гэмтлийн гаралтай шалбархай
Б. атопический хейлит
В. гландулярны хейлит
Г. актинический хейлит
Д. архаг цуурхай
Эмчилгээний арга:
1. нарны туяанаас хамгаалах уруулын тос хэрэглэх
2. шүлсний жижиг булчирхайн цоргыг түлэх
3. тав авах, “А” аминдэмтэй тос түрхэх
4. кортикостероидтой тос түрхэх
5. өвчин намдаах, фермент, антисептик цэвэрлэгээ, нөхөн төлжүүлэх эмчилгээ
A. А1,Б2,В3,Г4,Д5
B. А5,Б4,В2,Г1,Д3
C. А4,Б5,В3,Г5,Д2
D. А3,Б5,В4,Г2,Д1
E. А2,Б4,В5,Г1,Д2
/403./ Дараах өгөгдлийг уялдуулан сонгоно уу.
Өвчтөн хүүхдийн зан төлөвийн Frankle –ын ангилал:
А. 1 зэрэг тодорхой сөрөг хариу үйлдэл
Б. 2 зэрэг сөрөг хариу үйлдэл
В. 3 зэрэг эерэг хариу үйлдэл
Г. 4 зэрэг тодорхой эерэг хариу үйлдэл
1. Эмчилгээг татгалзаж дургүйцэх, уйлах, уурлах зэргээр
дургүйцлээ маш сайн илэрхийлнэ
2. Эмчилгээ хийлгэхийг хичээхгүй, ямар нэг байдлаар
дургүйцлээ илэрхийлэх боловч ил тод биш, сэтгэл санаа
нь таагүй
3. Эмчилгээг хийлгэх ба эмчилгээний явцад хянуур ухаалаг
байж, эмчийн үйл ажиллагаанд дэм өгнө
4. Эмчтэй маш сайн ойлголцож, эмчилгээг сонирхон, инээмсэглэж, нөхцөл байдалд
хөгжилтэй байна
A. А3,Б1,В4,Г2
B. А1,Б4,В3,Г2
C. А4,Б3,В2,Г1
D. А1,Б2,В3,Г4
E. А1,Б2,В4,Г3
/404./ Шүд хэлбэржих үеийн гажгийн шалтгааныг уялдуулан сонгоно уу.
А. ерөнхий биеийн шалтгаан
Б. хэсгийн шалтгаан
1. удамшлын өвчнүүд
2. эхийн бие махбодь, хооллолтын эмгэг ба өвчин
3. хүүхдийн бие махбодь, хооллолтын эмгэг ба өвчин
4. үрэвсэл
5. фтор
6. төрөлхийн тэмбүү
7. гэмтэл
8. улаан бурхан
9. рентген туяа
10. тархи мэдрэлийн эмгэг
11. дотоод шүүрлийн булчирхайн эмгэг

A. A1.3.4.5.6.9, B2.7.8.10.11
B. A1.3.5.7.9, B2.4.6.8.10
C. A2.4.5.6.9.10.11.8,B1.3.4.7.8
D. A1.2.3.5.6.8.10.11, B4.7.9
E. A3.4.5.6.7.9.10.11, B1.2.8
/405./ Байнгын шүдний холбоосын архаг үрэвслийн хэлбэрүүд:
А. холбоосын хурц үрэвслийн шүүдэст хэлбэр
Б. холбоосын архаг ширхэглэг үрэвсэл
В. холбоосын архаг мөхлөнгөрших үрэвсэл
Г. холбоосын архаг мөхлөнгөрт үрэвсэл
Д. холбоосын хурц үрэвслийн хордлогот хэлбэр
Тогшилтонд илрэх шинж тэмдэг:
1. өвдөхгүй
2. үл мэдэг өвдөнө
3. хүчтэй өвдөнө
4. бага зэрэг өвдөнө
5. эрүүл шүдтэй харьцуулахад өвдөнө
A. А3,Б3,В2,Г1,Д1
B. А2,Б2,В1,Г4,Д1
C. А3,Б3,В2,Г1,Д4
D. А4,Б3,В2,Г1,Д4
E. А3,Б2,В4,Г5,Д1
/406./ Өвчин:
А. ам гэмтэх
Б. хомхой долоох
Эмнэл зүйн шинж тэмдэг:
1. халуурна
2. биеийн хэм хэвийн
3. СОЭ хэвийн
4. хордлогын шинж тэмдгүүд илэрнэ
5. уйлагнасан, хоол идэж чадахгүй
6. эрүү, хүзүүний тунгалагийн булчирхай
үрэвсэнэ
A. А1.2.3.4,Б5.6
B. А6.5.4.3,Б2.6
C. А1.4.5.6,Б2.3
D. А1.3.5.6,Б2.4
E. А4.5.6.2,Б1.3
/407./ Хүүхдийн өсөлт хөгжлийн үе:
А. төрөхийн өмнөх үе
Б. нярай үе
В. балчир үе
Г. сургуулийн өмнөх үе
Д. сургуулийн үе
Е. өсвөр үе
Хугацаа:
1. 1-6 нас
2. 0-280 хоног
3. 10-18 нас
4. 1 нас хүртэл
5. 6-12 нас
6. 4 долоо хоног
A. А2,Б6,В4,Г1,Д5,Е3
B. А3,Б5,В4,Г1,Д2,Е6

C. А2,Б6,В3,Г1,Д5,Е4
D. А3,Б6,В4,Г1,Д5,Е2
E. А2,Б6,В5,Г1,Д4,Е3
/408./ Амны хөндийн эрүүл ахуйг сахих аргуудын зорилго:
А. хувийн арга
Б. мэргэжлийн арга
1. шүдний зөөлөн өнгөрийг цэвэрлэх
2. амны хөндийг эрүүлжүүлэх
3. шүдний хатуу хуримтлалыг цэвэрлэх
4. зуултыг тохируулах
5. шүдээ зөв угаах
A. А1.5,Б2.3
B. А1.2.5,Б4
C. А2.3,Б5
D. А4.5,Б1
E. А1.4,Б2
/409./ Эмчилгээний арга:
А. зөөлцийг үхжүүлж бүрэн авах
Б. зөөлцийг амьдаар нь бүрэн авах
Өвчин:
1. бүрэн хэлбэржсэн байнгын шүдний зөөлцийн үрэвслийн бүх хэлбэр
2. бүрэн хэлбэржсэн 1 сурвалжтай сүүн шүдний зөөлцийн үрэвслийн бүх хэлбэр
3. бүрэн хэлбэржсэн 1 сурвалжтай байнгын шүдний цөгц хугарч зөөлц ил
тохиолдолд
A. А3.2,Б.3
B. А1.2,Б2.3
C. А1.2.3,Б1.2
D. А1.2,Б1.2.3
E. А3.2,Б2.3
/410./ Сүүн шүдний зөөлцийн үрэвслийн эмчилгээ:
А. зөөлцийг хадгалах арга
Б. зөөлцийг авах арга
Эмчилгээний арга:
1. зөөлцийг амьдаар нь тайрах
2. шууд бус аргаар эмчилгээний жийргэвч түр тавих
3. зөөлцийг үхжүүлж тайрах
4. шууд бус аргаар эмчилгээний жийргэвч тавих
5. зөөлцийг тайвшруулах эмчилгээ
6. шүдний зөөлц тайрах эмчилгээнд FC хэрэглэх
7. зөөлцийг амьдаар нь бүрэн авах
8. шууд аргаар эмчилгээний жийргэвч тавих
9. зөөлцийг үхжүүлж бүрэн авах
A. А 3.2.6.7, Б1.4.5.8.9
B. А 2.4.5.8, Б1.3.6.9
C. А1.2.3.4, Б5.6.7.8.9
D. А1.2.4.6.8, Б3.5.7.9
E. А 2.4.6.8, Б1.3.5.7.9
/411./ Дараах өгөгдлийг уялдуулан сонгоно уу.
Хэл ба уруулын өвчнүүд:
А. “ховилт хэл”
Б. “актинический” уруулын үрэвсэл
В. “атопический” уруулын үрэвсэл
Г. “газар зүйн хэл” өвчин
Д. “метеорологический” уруулын үрэвсэл
Шалтгаан ба нөлөөлөх хүчин зүйлүүд:

гарсан

1. цаг агаарын таагүй нөхцөл
2. төрөлхийн гажиг
3. нарны хэт ягаан туяа
4. дерматит, нейродерматит
5. ХБЗ-ын өвчнүүд, цусны өвчин, ДШБ, мэдрэлийн системийн үйл ажиллагааны хямрал
A. А1,Б2,В3,Г4,Д5
B. А2,Б4,В5,Г3,Д2
C. А4,Б5,В3,Г1,Д2
D. А2,Б3,В4,Г5,Д1
E. А5,Б4,В2,Г1,Д3
/412./ Дараах өгөгдлийг уялдуулан сонгоно уу.
Өвчин:
А. буйлны энгийн үрэвсэл
Б. буйлны хурц үхжилт шархлаат үрэвсэл
В. буйлны томролтот үрэвсэл
Г. буйлны фиброматоз
Д. буйлны шамралт
Эмнэл зүйн онцлог шинж тэмдэг:
1. үрэвслийн шинж тэмдэггүйгээр буйл зузаарч томорно
2. шүдэн дээр өнгөр ихтэй, буйл улайсан байна
3. шархлаат хэсэг дээр цагаан саарал өнгөртэй, хүчтэй өвдөлттэй байна
4. буйл шамарч шүдний хүзүүвч ил гарна
5. буйл хавагнаж томорно
A. А1,Б2,В3,Г4,Д1
B. А2,Б2,В1,Г4,Д1
C. А3,Б3,В2,Г1,Д4
D. А2,Б3,В5,Г1,Д4
E. А4,Б5,В2,Г2,Д1

