
 Ерөнхий мэргэжлийн эмчийн мэргэжлээр эмчлэх зөвшөөрөл олгох шалгалтын 
жишиг сорил-4 

 
Сорилын зөв хариулт  
1-C,  2-B,  3-B,  4-D,  5-A,  6-A,  7-C,  8-C,  9-B,  10-A,  11-E,  12-B,  13-D,  14-C,  15-C,  16-B,  
17-C,  18-C,  19-E,  20-D,  21-D,  22-E,  23-C,  24-D,  25-A,  26-D,  27-C,  28-B,  29-C,  30-A,  31-
E,  32-B,  33-C,  34-C,  35-C,  36-B,  37-C,  38-C,  39-B,  40-B,  41-E,  42-C,  43-B,  44-C,  45-E,  
46-C,  47-A,  48-D,  49-D,  50-C,  51-C,  52-C,  53-A,  54-C,  55-A,  56-A,  57-C,  58-B,  59-D,  60-
B,  61-E,  62-B,  63-C,  64-C,  65-D,  66-B,  67-D,  68-A,  69-C,  70-A,  71-C,  72-B,  73-C,  74-A,  
75-B,  76-E,  77-C,  78-D,  79-A,  80-D,  81-A,  82-B,  83-A,  84-C,  85-D,  86-A,  87-C,  88-C,  89-
A,  90-B,  91-D,  92-B,  93-C,  94-D,  95-B,  96-B,  97-C,  98-A,  99-C,  100-B,  101-B,  102-D,  
103-E,  104-A,  105-A,  106-E,  107-B,  108-B,  109-C,  110-C,  111-D,  112-D,  113-A,  114-C,  
115-D,  116-C,  117-C,  118-A,  119-B,  120-D,  121-D,  122-C,  123-D,  124-C,  125-A,  126-E,  
127-D,  128-A,  129-C,  130-B,  131-E,  132-D,  133-E,  134-A,  135-B,  136-D,  137-B,  138-C,  
139-D,  140-C,  141-C,  142-B,  143-B,  144-B,  145-A,  146-A,  147-A,  148-E,  149-A,  150-D,  
151-B,  152-C,  153-E,  154-A,  155-B,  156-A,  157-E,  158-A,  159-A,  160-B,  161-A,  162-B,  
163-A,  164-C,  165-B,  166-D,  167-B,  168-E,  169-C,  170-E,  171-B,  172-C,  173-C,  174-A,  
175-B,  176-C,  177-D,  178-C,  179-A,  180-A,  181-E,  182-C,  183-A,  184-B,  185-A,  186-D,  
187-A,  188-C,  189-A,  190-C,  191-B,  192-A,  193-E,  194-E,  195-C,  196-C,  197-A,  198-C,  
199-A,  200-B,  201-C,  202-B,  203-A,  204-A,  205-B,  206-B,  207-D,  208-D,  209-A,  210-B,  
211-C,  212-D,  213-E,  214-D,  215-A,  216-A,  217-C,  218-C,  219-C,  220-C,  221-B,  222-C,  
223-A,  224-B,  225-C,  226-C,  227-D,  228-C,  229-A,  230-D,  231-A,  232-A,  233-A,  234-A,  
235-C,  236-A,  237-A,  238-A,  239-A,  240-E,  241-B,  242-C,  243-C,  244-E,  245-A,  246-E,  
247-B,  248-B,  249-B,  250-E,  251-A,  252-B,  253-C,  254-E,  255-C,  256-D,  257-C,  258-C,  
259-A,  260-A,  261-A,  262-A,  263-C,  264-C,  265-A,  266-E,  267-B,  268-C,  269-B,  270-D,  
271-E,  272-E,  273-B,  274-B,  275-C,  276-A,  277-B,  278-A,  279-A,  280-C,  281-B,  282-E,  
283-C,  284-A,  285-E,  286-B,  287-D,  288-A,  289-B,  290-D,  291-A,  292-A,  293-E,  294-C,  
295-B,  296-E,  297-D,  298-C,  299-B,  300-C,  301-E,  302-A,  303-C,  304-C,  305-E,  306-A,  
307-D,  308-C,  309-E,  310-D,  311-D,  312-E,  313-E,  314-B,  315-B,  316-C,  317-C,  318-A,  
319-E,  320-A,  321-E,  322-C,  323-C,  324-C,  325-D,  326-A,  327-B,  328-D,  329-A,  330-B,  
331-E,  332-A,  333-D,  334-D,  335-E,  336-A,  337-B,  338-D,  339-C,  340-A,  341-E,  342-D,  
343-E,  344-B,  345-A,  346-E,  347-D,  348-B,  349-A,  350-B,  351-B,  352-C,  353-C,  354-C,  
355-E,  356-D,  357-E,  358-C,  359-A,  360-A,  361-A,  362-D,  363-D,  364-E,  365-B,  366-C,  
367-A,  368-A,  369-A,  370-C,  371-B,  372-D,  373-D,  374-C,  375-C,  376-B,  377-E,  378-D,  
379-D,  380-B,  381-D,  382-B,  383-E,  384-A,  385-B,  386-A,  387-B,  388-A,  389-E,  390-C,  
391-A,  392-E,  393-E,  394-D,  395-A,  396-C,  397-C,  398-B,  399-C,  400-E,  401-C,  402-E,  
403-C,  404-D,  405-B,  406-A,  407-A,  408-E,  409-C,  410-A,  411-D,  412-E,  413-D,  414-A,  
415-E,  416-C,  417-A,  418-A,  419-C,  420-C,  421-D,  422-B,  423-C,  424-E,  425-C,  426-A,  
427-A,  428-B,  429-A,  430-C,  431-A,  432-C,  433-E,  434-E,  435-A,  436-C,  437-D,  438-A,  
439-D,  440-D,  441-E,  442-D,  443-A,  444-C,  445-A,  446-A,  447-E,  448-C,  449-A,  450-B,  
451-C,  452-E,  453-C,  454-D,  455-C,  456-A,  457-A,  458-A,  459-D,  460-C,  461-C,  462-C,  
463-D,  464-D,  465-D,  466-E,  467-E,  468-E,  469-C,  470-E,  471-A,  472-E,  473-B,  474-C,  
475-A,  476-A,  477-D,  478-A,  479-C,  480-A,  481-C,  482-C,  483-B,  484-E,  485-B,  486-A,  
487-B,  488-B,  489-A,  490-C,  491-E,  492-C,  493-B,  494-A,  495-D,  496-B,  497-B,  498-E,  
499-E,  500-A, 
 
 
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. 
 
 
/1./ Шинжилгээгээр бодисын үндсэн солилцоо +10, изотопоор бамбайд иодын 
хуримтлал 2 цагт 5-10%, 24 цагт 25-30%, цусны плазм дахь иод уургийн холбоо 3-5 мкг % 
байжээ. Бамбайн хэддүгээр зэрэглэл вэ? 
  

Formatted: Width:  21 cm, Height:  29.7 cm



     A. A. Озэрэг 
    B. B. 1-р зэрэг 
    C. C. 2-р зэрэг 
    D. D. 3-р зэрэг 
    E. E. 4-р зэрэг 
/2./ Гэнэт өвдөлтийн дараагаар шарласан, элэг бага зэрэгтоморсон, цөсний хүүдий үл 
мэдрэгдэнэ, шээс хар хүрэн өнгөтэй, баас цайвар, билирубин бага нэмэгдсэн тохиолдолд 
ямартөрлийншарлалтандтохирох вэ? 
     A. Цуллагын 
    B. Бөглөрөлтийн 
    C. Цусны 
    D. Цус сэлбэсний 
    E. Хавсарсан 
/3./ Параэозфагеал ивэрхийн талаар ямар ойлголт буруу вэ? 
     A. Амь насанд аюултай байжболно. 
    B. Өвчүүний цаана хорсож их өвдөх 
    C. Уг өвчин гэдэсний түгжрэлийг үүсгэнэ. 
    D. Ходоодны хавчигдсан хэсэг цоорч, үхжил үүсгэж болно. 
    E. Хэвтээ байдалд өвдөлт нэмэгдэнэ. 
/4./ Кроны өвчтэй гэдсэндээ уруул хэлбэрийн бүрэн цоорхойтой 42 настай өвчтөнийг эмчлэх 
оновчтой аргыг заана уу? 
     A. Колченоговын бөглөгчөөр цоорхойг бөглөх 
    B. Сорогчийг хэрэглэх 
    C. Эмийн эмчилгээ хийж, гуурсаар хооллох 
    D. Цоорсон гэдэсний хэсгийг тайрч, гэдэсийг хооронд нь залгах 
    E. Мельниковын аргаар гэдэсний 3/4-ийг тайрч цоорхойг оёх 
/5./ Химийн түлэгдэл авсан улаан хоолой, ходоодонд гуурс тавих нь: 
     A. Заавал тавина. 
    B. Тодорхой хугацааны дараа тавина. 
    C. Зөвхөн хүчилд түлэгдвэл тавина. 
    D. Зөвхөн шүлтэнд түлэгдвэл тавина. 
    E. Гуурставихыгхориглоно. 
/6./ . Элэгний паразитын бус гаралтай элбэг тохиолддог уйланхай нь аль вэ? 
     A. Төрөлхийн жинхэнэ уйланхай 
    B. Хуурамч уйланхай 
    C. Өвөрмөц 
    D. Төрөлжсөн гемангиома. 
    E. Өвөрмөц бус 
/7./ Цээжний битүү гэмтэл нь уушигны гэмтэлтэй хавсарсан үед ерөнхий унтуулга хийх аргын 
онцлог 
     A. Уушгийг хиймэл амьсгалд түргэн шилжүүлэх 
    B. Цээжний хөндийд урьдчилан гуурс тавих 
    C. Судсаар наркоз хийх 
    D. Хэсэг газрын мэдээг алдуулан, хагалгаа хийх 
    E. Нугасны мэдээ алдуулт хийх 
/8./ Хоёр хавтаст хавхлагын дутагдлын үеийн мэс заслын заалт: 
     A. Дан агшилтын шуугиан 
    B. Их ачааллын үед амьсгаадах 
    C. Бага зэргийн ачааллын үед амьсгаадах, зүрхний оройд шуугиантай 
/9./ Спонтанный пневмотораксыг оношлоход ямар шинжилгээ хэрэглэх вэ? 
     A. Ирригоскопи 
    B. Цээж гэрэлд харах 
    C. Медиастеноскопи 
    D. Торакотоми 
    E. Лапароскопи 



/10./ Голчийн үрэвсэл /медиастенит/ үүсэх гол шалтгаан нь юу вэ? 
     A. Эрүү нүүрний идээт өвчин 
    B. Улаан хоолойн хураагуур судас өргөсөх 
    C. Ангиографи хийснээс 
    D. Бамбай булчирхайн үрэвсэл 
    E. Элэг цөсний замын идээт өвчин 
/11./  Цочмог /стрессийн/ цоорсон шархлааны гол шинж тэмдэг нь аль вэ? 
     A. Цоорсон нүхний хэлбэр дугуй 
    B. Цоорсон нүхний хэлбэр жигд бус 
    C. Цоорсон нүхний зах нь зөөлөрсөн 
    D. Цоорсон нүхний зах нь хатуу 
    E. Цоорсон нүхний зах нь зөөлөн дугуй хэлбэртэй 
/12./ Холевын хүчлийн бэлдмэлийг хэрэглэж дууссаны дараа хэдий хугацаанд цөсний 
чулууны өвчин сэдэрч болохыг заана уу. 
     A. Жилийн дараа 
    B. 2-3 жилийн дараа 
    C. 3-5 жилийн дараа 
    D. 5-10жилийндараа 
    E. Огт сэдрэхгүй 
/13./ Хэвлийн гялтантас/перитонит/-ын эхний шатны гол шинж нь аль вэ? 
     A. . Хэвлийгээр байнгын маш хүчтэй өвдөх 
    B. Тасралтгүйгээр бөөлжиж огиулах 
    C. Доош суулгах 
    D. Шеткина -Блюмберга шинж илрэх 
    E. Өвчтөн тайван бус байх 
/14./ Уушиг гэмтсэн цээжний битүү бэртэлтийн үед хийгдэх илүү тохиромжтой эмчилгээг 
заана уу? 
     A. Эмийн эмчилгээ 
    B. Цээжний хөндийд гуурс тавих 
    C. Яаралтай мэс засалд орох 
    D. Өвчтөнг зохиомол амьсгалд авах 
    E. Ажиглалт 
/15./ Папиллотомийг хаана хийх вэ? 
     A. . 10;4цагдээр 
    B. 11 ;5 цагдээр 
    C. 6;12 цагдээр 
    D. 7;13 цагдээр 
    E. 8;14 цагдээр 
/16./ Зангилаа хэлбэртэй эутиреоидын бахлуур нь далд "лабораторийн" гипотериозтой 
дагалдах уу? 
     A. Тийм 
    B. Үгүй 
/17./ Тодруулагч бодис нарийн гэдсэнд ямар хугацаагаар саатвал механик түгжрэлд тооцох 
вэ? 
     A. 2 цаг 
    B. 4 цаг 
    C. 6 цаг 
    D. 8 цаг 
    E. 10 цаг   
/18./ Мэс заслын үед бамбай булчирхайн гадна хавдар мэт зүйл тодорхойлогджээ. Биопси 
хийхэд бамбай булчирхайн эд байжээ. Зөв оношийг заана уу. 
     A. Бамбай булчирхайн эдийн эктопи 
    B. Аберрант бамбай булчирхай 
    C. Бамбай булчирхайн хорт хавдрын үсэрхийлэл 
    D. Бамбай булчирхайн нэвчтэс үрэвсэл 



    E. Бамбай булчирхайн нэвчтэстуйланхай 
/19./ Мөханик шартай өвчтөнд ямар мэс засал хийх вэ? 
     A. Холецистоэктомия 
    B. Холецистостоми 
    C. Лапарскопи 
    D. Гепатостоми 
    E. Холедохоеюностоми 
/20./ 20настай эмэгтэйн бүдүүн гэдэсний полипозын эмчилгээний зохистой аргыгзаана уу 
     A. Жилд 2 удаа колоносриброскоп хийх 
    B. Жилд 2 удаа колонофиброскоп ба иррограф хийх 
    C. Полипийг коагуляцаар шарж жилд 2 удаа колонофиброскоп хийх 
    D. Шулуун гэдсийн ихэнхийг тайрч авч төгсгөлийг өөр замаар гадагшлуулах 
    E. Өвөрмөц эмчилгээ хэрэггүй 
/21./ Гуяны гүн хураагуур судасны тромбозын үед хэрэглэх хамгийн зохимжтой эмчилгээ аль 
нь вэ? 
     A. Гепарин 
    B. Хөндий венд шүүлтүүр суулгах 
    C. Стрептокиназа 
    D. Венийн тромбыг авах 
    E. Антибиотикийн эмчилгээ 
/22./ Рефлюкс эозофагитийн үед доорх шинжүүдээс аль нь илрэхгүй вэ? 
     A. Горойлт 
    B. Цээж гашуу оргих 
    C. . Гашуунаар хэхрэх 
    D. Бөөлжилт 
    E. Өвчүүний ард горойж өвдөх 
/23./ Ямар шалтгааны улмаас улаан хоолой гэнэт хагарах вэ? 
     A. Улаанхоолой дурандахүед 
    B. Амсрын нарийсалтийг тэлэх үед 
    C. Бөөлжих үед 
    D. Ястай мах залгих үед 
    E. Хүчил уухад 
/24./  Бүрэн хавчигдсан гэдэсний гадагшлах гогцоог тайрах зохистой уртын хэмжээг заана 
уу? 
     A. Гадагшлах гогцооны урт 45-50 см 
    B. Гадагшлах гогцооны урт 30-40см 
    C. Гадагшлах гогцооны урт20-30 см 
    D. Гадагшлах гогцооны урт 15-20 см 
    E. Гадагшлах гогцооны урт 10 см 
/25./ Хүзүүний орчимд улаан хоолойг гадагшлуулах оновчтой газрыг- заана уу.38 
     A. Мөгөөрсөн хоолойноос зүүн тийш + өвчүү эгэм хөхөлбөрийн булчингийи урдуур 
    B.  Мөгөөрсөн хоолойноос баруун тийш + өвчүү эгэм хөхөлбөрийн булчингийн урдуур 
    C. Мөгөөрсөн хоолойн баруун тийш + өвчүү эгэм хөхөлбөрийн булчингийн 
хойгуур 
/26./ Элэгний баруун дэлбэнд хагалгаа хийх тохиромжтой хүрцийг заана уу. 
     A. Хэвлийг голын шугамаар 
    B. Баруун хавирганы нумаар 
    C. 8 дахь хавирга хоорондын тувшинд хөндлөнгөөр 
    D. Баруун талын цээж, хэвлийг хавсран нээх 
    E. Хэвлийн баруун хажуугийн дагуу шугамаар 
/27./ Цээжний хөндийн битүү гэмтлийн үед өвчтөний ерөнхий биеийн байдал хүнд, 
хөхрөлттэй, амьсгаадсан 
     A. Уушигны том гэмтэл 
    B. Улаан хоолойн гэмтэл 
    C. Мөгөөрсөн хоолойн гол салаан гэмтэл 



    D. Уушигны няцралт 
    E. Олон хавирганы хугаралт 
/28./ Үнхэлцгийн хөндийд шингэн хуралдсан үед гэрэлд харахад зүрхний агшилтын байдал: 
     A. Хүчтэй болно 
    B. Сул болно 
    C. өөрчлөгдөхгүй 
/29./ Ямар эмчилгээнээс бусдыг нь спонтанный пневмоторакс-д хэрэглэх вэ? 
     A. Уушиг оёх 
    B. Торакоцентез 
    C. Торакопластик 
    D. Плеврийн хатгалт хийх 
    E. Уушигны сегмент авах 
/30./ Цочмог эмпием архагт шилжих шалтгаан юу вэ? 
     A. Олон тасалгаат идээт хөндий байх 
    B. Идээг бүрэн гадагшлуулж авсанаас 
    C. Антибиотик эмчилгээг хангалттай хийснээс 
    D. Уушиг бүрэн тэлэгдсэнээс 
    E. Өвчтөний биеийн эсэргүүцэл сайн байснаас 
/31./ 12 хуруу гэдэсний шарх урд хананд цоорох нь хэдэн хувь вэ? 
     A. 10-20% 
    B. 20-30% 
    C. 40-60% 
    D. 60-80% 
    E. 90% 
/32./ Уушигны олон тооны цочмог буглааны үед өвчтөний бие хүнд гэдгийг аль шинжээр 
тодорхойлох вэ? 
     A. Идээт хордлого + уушигны өнгөц амьсгалын дутагдал   
    B. Идээт хордлого + голчийн эрхтэнүүд эсрэг тийшээ хазайх 
    C. Идээт хордлого + цусны эргэлтийн зогсонги 
    D. Идээт хордлого + идээт цэрэнд бөглөрөх 
    E. Уушигны өнгөц амьсгалын дутагдал + голчийн эрхтэнүүд эсрэг тийшээ хазайх 
/33./ Папиллосфинктертоми, сфинктер пластикхийх заалт: 
     A. Хөхлөгийн хоргүй хавдар 
    B. Папиллит 
    C. Фатеровын хөхлөг нарийсах 
    D. Бөглөрөх 
    E. Холангит 
/34./ Бамбай булчирхайн аутоиммуны гэмтэл гараххамгийн магадлал ихтэй шалтгаа*- 
нь юу вэ? 
     A. Бага тунгаар ионжлогдсон туяа хүнд нөлөөлөх 
    B. Гаднаас амаар хүний биенд гадны уураг ороход бие махбодь хариу урва-өгөх 
    C. Өөрийн бамбай булчирхайн уурагт өвчтөний бие махбодь хариу урвал өгех 
    D. Өвчтөний дархлааны систем өөрчлөгдөхөд Т-супрессорын идэвх буурч, Т- 
хелперын идэвх зонхилно. 
/35./  Гэдэсний түгжрэлийн үед хагалгааны дараах үхлийн дундаж тоон үзүүлэлтийг заана 
уу? 
     A. 20-22% 
    B. 18-20% 
    C. 13-18% 
    D. 10-13% 
    E. 0-10% 
/36./ Зангилаат эутиреоид бахлуурын үед хийх мэс заслыг заана уу. 
     A. Зангилааг хуулж авах 
    B. Бамбай булчирхайг зангилааны хамт шаантаг хэлбэрээр авах 
    C. Бамбай булчирхайн нэгталыгавах 



    D. Бамбай булчирхайг тохирох хэмжээгээр үлдээж авах 
    E. Бамбай булчирхайгбүгдийгавах 
/37./ Мөханик шарлалтын  ЭХО шинж ямар байх өэ? 
     A. Элэгний эдийн ЭХО ойлт ихсэх 
    B. Цөсний хүүдийн хана зузаарч том болно. 
    C. Элгэн доторх Цөсний зам өргөснө. 
    D. Цөсний ерөнхий цорго хэвийн байна. 
    E. Цөсний хүүдийд чулуу харагдана. 
/38./ Бүдүүн гэдсэнд аль гажиг нь зонхилон тохиолддог вэ? 
     A. Болезнь Гиршпрунга 
    B. Долихоколия 
    C. Долихосигма 
    D. Атрезия, стеноз 
    E. Колопатия 
/39./ Судас нарийсгах үйлчилгээтэй эмүүдийг богино хугацаанд хэрэглэхэд үрэвслийн явцад 
хэрхэн нөлөөлөх вэ? 
     A. Үхжсэн эдүүд хурдан унах 
    B. Шүүдсийг багасгах 
    C. Нэвчдэст хурдан шимэгдэх 
/40./ Кардийн ахализийн 1-Н үеийн хамгийн үр ашигтай эмчилгээг заана уу. 
     A. Спазмолитик эм хэрэглэх 
    B. Улаан хоолойн доод хэсгийн хуниасыг /сфинктер/ тэлэх 
    C. Эзофагомиотоми 
    D. Улаан хоолой-ходоодны уулзварын тайралт 
    E. Антирефлюксын хагалгаа 
/41./ Улаан хоолой гэмтэх үед гарах гол шинжийг нэрлэнэ үү? 
     A. Юмзалгихад сааталтай 
    B. Хоолой хоржигнож дуугарна. 
    C. Халуурна. 
    D. Бөөлжинө. 
    E. Хүзүүний арьсан дор хий хурна 
/42./ Гэдэсний хавчуулагдсан гогцоо үхжсэн болох магадлал ихтэй шинж тэмдэгийг сонгоно 
уу? 
     A. Хавчигдсан гогцоо, түүний сероз бүрхүүл нь бараан өнгөтэй 
    B. Хавчигдсан гогцоо гүрвэлзэх хөдөлгөөнгүй болох 
    C. Хавчигдсан гогцооны чацархайн судас ажиллагаагүй болох 
    D. Ивэрхий уутан доторх ус нь булингартах 
    E. Гэдэсний орох гогцоо нь ихээр тэлэгдсэн байна 
/43./ Улаан хоолойн хүзүүний хэсгийн гэмтлийн үед мэс засал хийх зохистой 
хэмжээг заана уу 
  
     A. Шархыгоёно 
    B. Шархыг оёж, гуурс тавина. 
    C. Улаан хоолойг гадагшлуулна. 
/44./  Элэгний сегментийн /хэрчмийн/ тоог Cownuad-ынхаар заана уу. 
     A. 12 сегмент 
    B. 10 сегмент 
    C. 8 сегмент 
    D. 7 сегмент      
    E. 6 сегмент 
/45./ Цээжний нэвтэрсэн шархыг мэс заслаар эмчлэх нь: 
     A. Гэмтсэн бүх давхаргыг оёх 
    B. Арьсыг үлдээн булчинг оёх 
    C. Цээжний хөндийд гуурс тавих 
    D. Ил аргаар гэмтлийг эмчлэх 



    E. Цээжний хөндийг нээж шалгах 
/46./ Гурван хавтаст хавхлагын дутагдлын гэрлийн шинж нь: 
     A. Зүүн ховдол ба баруун тосгуур томорно 
    B. Баруун ховдол, уушигны артери хэмжээгээр томорно 
    C. Баруун ховдол ба баруун тосгуур томорно 
/47./ Цээжний битүү гэмтэл нь уушигны гэмтэлтэй хавсарсан үед хийгдэх хагалгааны хэлбэр 
     A. Уушигны гэмтлийг оёх 
    B. Гурвалжин хэлбэрээр уушигнаас зүсэж авах 
    C. Уушигны дэлбээг тайрах 
    D.      Уушгийг бүтнээр нь авах 
    E. Гэмтсэн хавиргыг бэхлэж боох 
/48./ Цээжний ханын дотор хальсны үрэвслийн 3 үндсэн онцлог чанарыг нэрлэ. 
     A. Хориглох үйл + бичил биетэний өсөлтийг дарах чадвар + сорох өндөр чадвар 
    B. Шүүдэс ялгаруулах чадвар + бичил биетэний өсөлтийг дарах чадвар + уушгаа 
хамгаалах чадвар 
    C. Хориглох үйл + шүүдэс ялгаруулах чадвар + бичил биетэний өсөлтийг дарах чадвар 
    D. Шүүдэс ялгаруулах чадвар + сорох өндөр чадвар + төлжих чадвар 
    E. Бичил биетэний өсөлтийг дарах чадвар + төлжих чадвар + өвчнөөс уушгаа хамгаалах 
чадвар 
/49./ 40-60 насны өвчтөнд ходоодны шарх цоороод 6 цаг болоогүй байвал ямар төрлийн мэс 
засал хийх нь тохиромжтой вэ 
     A. Ходоод тайрах 
    B. Цоорсон шархыг оёх 
    C. Шархны ирмэгээс эсийн шинжилгээ авч цоорхойг оёх 
    D. Цоорхойг шаантаг хэлбэрээр өөлөн авч оёх 
    E. . Цоорхойг шаантаг хэлбэрээр өөлөн авч оёод тэнэмэл мэдрэлийг таслах 
/50./ Олон тооны цөсний чулуутай, цөсний ерөнхий суваг 2 см хүртэл өргөссөн хийх зохистой 
мэс ажилбарыг заана уу. 
     A. 12 хуруу гэдэс дамнаж хөхөлбөр зүсэх 
    B. Цөсний ерөнхмй суваг нээж, цоргонд гуурставих 
    C. Дурангаар хөхөлбөр зүсэх 
    D. Элэг, нарийн гэдэс холбох 
    E. Ерөнхий цоргыг нарийн гэдэстэй залгах 
/51./ Хэвлийн шулуун булчингийн хальсны уутанд цус хурахад илрэх анхны онцлог шинж аль 
нь вэ? 
     A. Хоолны дур муудаж, дотор эвгүй оргих 
    B. Бөөлжих 
    C. Хэвлийн урд хананд овгор зүйл тэмтрэгдэх 
    D. Даралт буурч, тахикарди илрэх 
    E. Хэвлийгээр гэнэт хүчтэй өвдөх 
/52./ Уушигны олон тооны цочмог буглааны эмийн эмчилгээний сайн үр дүн 
     A. Эдгэрэлт 
    B. Хордлого тайлагдах 
    C. Өвчлөлийг архагт шилжүүлэх 
    D. Үр дүн гарахгүй 
    E. Шинж тэмдэг арилах 
/53./ Цөсний хүүдийг авах мэс заслын дараагаар элэгний гаднах цөсний сувагт дахин цөсний 
чулуу үүсэхэд дурдсан шалтгаануудаас аль нь нөлөөлөхгүй 
     A. Хоолны дэглэм бариагүй 
    B. Цөсний хэвийн ажиллагаанд саад учрах 
    C. Цөсний сувгийн төгсгөл ийн хэсэг нь нарийсаж, холангит өвчин дагалдах 
    D. Цөсний сувгийн тайрсан үлдэгдэл урт байх 
    E. Цөсний суваг доторх оёоны утас шимэгдээгүй байх. 
/54./  Олонтой тохиолддог бамбай булчирхайн үрэвсэлт өвчнүүдэд дараах өвчнүүдээс аль нь 
хамаарах вэ? 



     A. Хурц тиреоидит буюу струмит 
    B. Гүвгэр тиреоидит де Кервена- Крайл 
    C. Лифоматозон тиреоидит буюу Хашимот 
    D. Ширхэнцэрт Риделягийн тиреоидит 
    E. Гиперпаратиреоидизм 
/55./ Хэвлийн урд хананд харьцуулсан хэмжилтүүд хийж цочмог түгжрэлийг оношлох арга нь 
хэнийх вэ? 
     A. Обуховский 
    B. Кивуля 
    C. Баасанжав 
    D. Валя 
    E. Ичинхорлоо 
/56./ Механик шар үүсгэдэг шалтгаан нь аль вэ? 
     A. Фатерев хөхлөгт чулуу тээглэх 
    B. Нойр булчирхайн цочмог эвдрэлт үрэвсэл 
    C. Цөсний хүүдий сунах 
    D. Фатерев хөхлөгийн зогсонго 
    E. Цөсний замын лямблиоз 
/57./ Бүдүүн гэдэснээс их хэмжээгээр цус алдах гол шалтгаан нь аль вэ? 
     A. Бүдүүн гэдэсний цүлхэн үрэвсэх 
    B. Цус багадалтын бүдүүн гэдэсний үрэвсэл 
    C. Ходоодны амсрын эмгэг-бүдүүн гэдэсний цүлхэнгүүд 
    D. Сиплодисплазия 
    E. Бүдүүн гэдэсний хавдар 
/58./ Миксом ихэвчлэн хаана байрладаг вэ? 
     A. Зүүн ховдол 
    B. Зүүн тосгуур 
    C. Баруун тосгуур 
    D. Зүүн ба баруун тосгуур 
    E. Баруун ховдол 
/59./ Б.В.Петровскийн ангиллаар улаан хоолойн ахалази дөрвөн үе шаттай байдаг. Мэс 
заслын эмчилгээ хийх үе шатыг заана уу. 
     A. Бүх үе шатанд 
    B. 1-рүешатанд 
    C. 2-3—р үе шатанд 
    D. 3 ба 4-р үе шатанд 
    E. 4-рүешатанд 
/60./ Ямар шалтгаануудын улмаас улаан хоолойн далд гэмтэл үүсэх вэ? 
     A. Шингэн ихээрууснаас 
    B. Эозфагоскопи 
    C. Ходоод ба 12 хуруу гэдэсний шархлаа 
    D. Бронхоскопи 
    E. Химийн бодисоор түлэгдэх /хүчил, шүлт/ 
/61./ Элэгний буглааг паразитийн бус гаралтай уйланхайнаас ялгах онцлог шинж 
     A. Чанд авиан шинжилгээнд эхонегатив бүтэц байх 
    B. Эхонегативийн хэлбэр дүрс зөв бус 
    C. Халуурахгүй 
    D. Дагжиж, чичрэхгүй 
    E. Идээт хордлогын шинж илрэх 
/62./ Цээжний хөндийд дотроос нь хий хуралдсан үед аль эмчилгээ нь хамгийн зохистой вэ? 
     A. Хүчилтөрөгчийн эмчилгээ 
    B. Цээжний хөндийд хатгалт хийх 
    C. Цээжний хөндийд гуурс тавих 
    D. Цээжний хөндийг нээх 
    E. Цээжний хөндийг нээж нөхөн сэргээх хагалгаа хийх 



/63./ Гурван хавтаст хавхлагын нарийслийн гэрлийн шинж нь: 
     A. Зүүн ховдол томорно 
    B. Зүүн тосгуур томорно 
    C. Баруун тосгуур томорно 
    D. Баруун ховдол томорно 
    E. Ховдол, тосгуурууд томорно 
/64./ Цээжний битүү гэмтэл уушигны гэмтэлтэй хавсарсан үед хийгдэх эмчилгээний арга нь: 
     A. Ерөнхий эмчилгээ 
    B. Цээжний хөндийд гуурс тавих 
    C. Яаралтай хагалгаа хийх 
    D. Уушгинд хиймэл амьсгал хийх 
    E. Цээжний хөндий дурандах 
/65./ Цээжний гялтан хальсны цочмог идээт үрэвслийн үед ямар шинж гардаггүй вэ? 
     A. өвдөх 
    B. Өндөр халуурах 
    C. Хавирга зай өргөсөх 
    D. Тогшиход хэнгэрэн чимээ сонсогдох 
    E. Дамуазын шугам тодорхойлогдох 
/66./ 18-25 насны өвчтөн 12 хуруу гэдэсний шархтай. Шарх нь 2 см-ээс илүүгүй хэмжээний 
нэвчтэстэй тэр нь цоороод 6 цаг орчим болжээ. Ямар мэс засал хийж болох вэ? 
     A. Шархны ирмэгийг зүсч аваад оёх 
    B. Тэнэмэл мэдрэлийг таслах, шархны ирмэгийг зүсч аван нугалуурыг нөхөн сэргээх 
    C. Ходоодыг анхдагчаар тайрах 
    D. Опель-Поликарповын аргаар цоорсон нүхийг оёх 
    E. Ходоодны гарах хэсгийг 12 хуруу гэдэсний хамт тайрах 
/67./ Цохилт, лазер долгионы аргаар цөсний чулууг бүрэн бутлах магадлалыгзаана уу. 
     A. 20 доошхувь 
    B. 20% - 40% хүртэл 
    C. 40% - 60% хүртэл 
    D. 40% - 50% хүртэл 
    E. 80% - 100% хүртэл 
/68./ Архаг парапроктитийн үед илрэхгүй шинж нь аль вэ? 
     A. Үе үе өтгөн хаагдах 
    B. Хошного орчимд сорви, нүхтэй байна. 
    C. Идээ шүүс гарна. 
    D. Хурууны үзлэгт нэвчдэс тэмтрэгдэнэ. 
    E. Тодотгогчтой зураг авахад цоргоны зураг гарна. 
/69./ Уушигны цооролттой цээжний битүү гэмтлийн шинж аль нь вэ? 
     A. Өвдөлтийн хам шинж 
    B. Амьсгалын дутагдал 
    C. Гэмтсэн талд амьсгал сонсогдохгүй байх 
    D. Өөхөн эдэд хий хурна 
    E. Амьсгал тасалдах 
/70./ Илэрхий байгаа бөглөрөлтийн шарыг оношлох оношлогооны дөхөмтэй аргыг нэрлэнэ 
үү. 
     A. Иендрассик, Эберлейны аргаар ерөнхий билирубин болон фракцыг шинжлэх 
    B. Хэт авианы шинжилгээ 
    C. Компьютерийн рентгентомографи 
    D. Дурангаар сөрөг панкреатикохолангиографи 
    E. Дурангаар нойр булчирхай, цөсний сувгийн зураг авах 
/71./ Бамбай булчирхайг заавал авах шаардлагатай өвчнийг заана уу. 
     A. 4-р зэргийн бахлуур, бамбай булчирхай хэт томорсон хэлбэр 
    B. 5-р зэргийн бахлуур, эутиреоид хэлбэр 
    C. Бамбай булчирхайн хорт хавдар 3-р шатандаа 
    D. Бамбай булчирхайн хортхавдар 1-2 -р шатандаа 



    E. Урьдчилсан бамбай булчирхайн хорт хавдар гэж оношлосон 
/72./  Гэдэсний цочмог түгжрэлийн элбэг тохиолддог шинж тэмдэгийг сонгоно уу? v 
     A. Хүйсний орчимд овойн, эргэж хэвдээ орохгүй байх 
    B. Гэдэсний өвдөлт эрчилсэн хэлбэртэй байх 
    C. Өтгөн ба хий хаагдах 
    D. Биеийн халуун 38.2 хэм хүртэл нэмэгдэх 
/73./ Тиреотоксикоз өвчний аль шинж тэмдэг нь олон тохиолдох вэ? 
     A. Бамбай булчирхай томорно 
    B. Экзофтальм 
    C. Зүрх өвдөх, зүрхний чичирхийлэл, хэм алдагдах 
    D. Гар хавагнаж, салганах 
    E. Судасны цохилт хэт олшрох 
/74./ Цөсний цочмог үрэвслийн хамгийн тод шинж тэмдгийг сонгоно уу. 
     A. Ортнерын шинжтэмдэг 
    B. Мерфийн шинжтэмдэг 
    C. Цагаан эс өндөр түвшинд хүрэх 
    D. Чугуевын шинж тэмдэг 
    E. Шарлах 
/75./ Бүдүүн гэдэсний ур, полипозыг оношлох магадлал сайтай аргыг заана уу? 
     A. Ректороманоскопи 
    B. Хромоколоноскопи 
    C. Ирригографи 
    D. Чацархайн судасны ангиографи 
    E. Септографи 
/76./ Зүрхний доторх тромбозын эмгэг жамын гол хүчин зүйл: 
     A. Тухайн гажгаасаа нөхцөлдсөн зүүн тосгуурын цусны зогсонгошил 
    B. Мерцани хэм алдагдал 
    C. Ревматизм давтан сэдрэх 
    D. Гажиг олон жилээр үргэлжлэх 
    E. Нэг ба хоёр зөв 
/77./ Цагаан мөгөөрсөн хоолой байнга агших эслиоспазмын эмчилгээ: 
     A. Нойрсуулах эмчилгээ 
    B. Эмийн эмчилгээ 
    C. Улаан хоолойгтэлэх /кардиодилетаци/ 
    D. Физик эмчилгээ 
    E. Рашаан, шавар эмчилгээ 
/78./ Залгих үйл ажиллагаа алдагдаж, хахаж цацах нь аль үед вэ? 
     A. 1 үе-хоол буюу шингэн нь амнаас залгиур руу түлхэгдэх үед 
    B. II үе-хоол залгиураас улаан хоолойн хөндий рүү түлхэгдэх үед 
    C. III үе-хоол улаан хоолойн 8 ба 1/3-аар дамжих үед 
    D. Хоол ходоодны орох хэсэгт дамжих үед 
    E. Аль ч үед залгиж чадахгүй болох 
/79./  Хавчигдсан гэдэсний гогцоог тайрч авсны дараа гэдэсний аль залгаас нь ашигтай вэ? 
     A. Төгсгөл хажуугийн залгалт 
    B. Хажуу-хажуугийн залгалт 
    C. Хажуу-төгсгөлийн залгалт 
    D. Төгсгөл-төгсгөлийн залгалт 
    E. Чихэж залгах 
/80./ Улаан хоолой залгиурын том цүлхэнгийн үед байдаггүй шинж: 
     A. Хоолойд гадны биет байгаа юм шиг санагдана. 
    B. Улаан хоолойд юм горойж тээглэх 
    C. Хүзүүнд овгор зүйл бий болох 
    D. Гулигуулна. 
    E. Хахаж цацна. 
/81./ Элэгний буглааны үед бодит үзлэгээр дараах шинжээс бусад нь илэрнэ 



     A. Субфебриль температур 
    B. Гепатомегали 
    C. Тахикарди 
    D. Чичрэх 
    E. Нэвт хелрөх 
/82./ Цочмогоор цээжний хөндийд дотроосоо хий хуралдах үед эмийн эмчилгээ үр дүн 
өгөөгүй тохиолдолд аль аргыг нь хэрэглэх вэ? 
     A. Эмийн 
    B. Плеврийн хөндийд хатгалт хийж гадагш нь холбох 
    C. Торакотоми 
    D. Торакопластика 
    E. Бусад 
/83./ Гурван хавтаст хавхлагын нарийслийн үед дээд хөндий венийн хэмжээ (диаметр) 
өөрчлөгдөх үү? 
     A. Өргөснө 
    B. Нарийсна 
    C. Өөрчлөгдөхгүй 
/84./ Цээжний хөндийн битүү гэмтлийн үед өвчтөний ерөнхий биеийн байдал хүнд, 
хөхрөлттэй, амьсгаадсан 
     A. Уушигны том гэмтэл 
    B. Улаан хоолойн гэмтэл 
    C. Мөгөөрсөн хоолойн гол салаан гэмтэл 
    D. Уушигны няцралт 
    E. Олон хавирганы хугаралт 
/85./ Цээжний гялтангийн үрэвслийг зонхилон үүсгэдэг шалтгааныг заана уу 
     A. Гаднаас халдвар орох 
    B. Цус - буюу тунгалагийн халдвар 
    C. Үжлийн халдвар 
    D. 3эргэлдээ эрхтэнээс халдвар дамжих 
    E. Мөгөөрсөн хоолойгоорхалдвар орох 
/86./ Шарх хажуугийн хананд цоорсонг шинжлэх хамгийн мэдээлэл сайтай рентгены аргыг 
нэрлэнэ үү? 
     A. Давхар тодруулгын арга 
    B. Өвчтөнийг босоо байрлалтай тодруулагч гастрографи хийх 
    C. Өвчтөнийг баруун хажуу байрлалтай тодруулагч гастрографи хийх 
    D. Өвчтөний зүүн хажуу байрлалтай тодруулагч гастрографи хийх 
    E. Хэвлийн хөндийн тойм харах 
/87./ Хенохолевын хүчлийн бэлдмэлүүдийн нөлөөгөөр цөсний чулуубүрэн хайлдаг 
магадлалыг заана уу. 
     A. 20 доош хувь 
    B. 20% - 40% хүртэл 
    C. 40% - 60% хүртэл 
    D. 60% - 80% хүртэл 
    E. 80% - 90% хүртэл 
/88./ Цочмог парапроктитийн эмчилгээ аль нь вэ? 
     A. Сульфаниламидын бэлдмэлүүдээр эмчлэх 
    B. Хатгалт хийж эмчлэх 
    C. Мэс заслын эмчилгээ 
    D. Фистулэктоми 
    E. Хордлого тайлах шинж тэмдгийн эмчилгээ 
/89./ Уушигны буглаа цоороогүй үеийн шинж тэмдэг 
     A. Өндөр халуурч чичрүүлнэ 
    B. Биеийн байдал хөнгөн байна 
    C. Биед хордлогын шинж үгүй 
    D. Их хэмжээний идээтэй цэр гарна 



    E. Цагаан эсийн тоо эрс олширно 
/90./ Фатеров хөхлөг хаана байрладаг вэ? 
     A. 12 хуруу нугалаа гэдэсний нугалаанаас 2см доор 
    B. 12 хуруу нугалаа гэдэсний уруудах хэсгийн ар гадна гадаргууд 
    C. 12 хуруу нугалаа гэдэсний нугалаанаас доош 8 см-т 
    D. 12 хуруу нугалаа гэдэснийуруудах хэсгийн төгсгөлд 
    E. 12 хуруу нугалаа гэдэсний нугалаанаас 4см-ийн доор 
/91./ Улаан хоолойн нүхээр үүссэн өрцний ивэрхийг эмчлэхэд хийх хүрдэц нь аль вэ? 
     A. Трансабдоминальный 
    B. Трансплевральный 
    C. Том ивэрхийтэй үед трансабдоминальный, бага ивэрхийтэй үед трансплевральный 
    D. Том ивэрхийтэй үед трансплевральный , бага ивэрхийтэй үед трансабдоминальный 
    E. Улаан хоолойн үрэвсэл дагалдсан үед трансплевральный 
/92./  Хагалгаа хийгээгүй гэдэсний түгжрэлийн үед өвчтөн ямар байдалд шилжих вэ? 
     A. Алкалоз /шүлтжих/ 
    B. Ээнэгшлээ алдсан 
    C. Ацидоз /хүчилжих/ 
    D. Эсийн гаднах алкалоз 
/93./ Эндемийн бахлуур үүсгэх үндсэн шалтгааныг нэрлэнэ үү. 
     A. Хүрээлэн орчинд химийн болон ургамлын гаралтай струмоген байх 
    B. Пубертатүе 
    C. Йодоор бие махбодь дутагдах 
    D.       Хүний бие махбодид интратиреоидын солилцоо алдагдах 
    E. Сэтгэл санааны хүнд дарамт 
/94./ 50 настай эмэгтэй халуунтай, биеийн өнгө шар, баруун хавирганы нумаар 
базалжөвдөнө гэсэн зовиуртай хэвтсэн. Энэ ямар эмгэг байж болох вэ? 
     A. Амёбный абсцесс 
    B. Острый гепатит 
    C. Острый панкреатит 
    D. Холангит 
    E. Острый гастродуоденит 
/95./ Бүдүүн гэдэсний полип, полипоз нь бүдүүн гэдэсний бусад ямар эмгэгүүдтэй зонхилон 
хавсран тохиолдох вэ? 
     A. Кляйнфельдын хам шинж 
    B. Пейтца-Егерсийн хам шинж 
    C. Гарднерын хам шинж 
    D. Канадын хам шинж 
    E. Ювенилын полипоз 
/96./ Ховдол хоорондын таславчийн цоорхой гажгийн үед артери вений цус холилдох үед 
хаана ачаалал үүсэх вэ? 
     A. Зүүн ховдлын агшилтын ачаалал 
    B. Зүүн ховдлын сулралтын ачаалал 
    C. Зүүн ховдлын хавсарсан ачаалал 
    D. Ачаалал байхгүй 
    E. Баруун ховдлын ачаалал 
/97./ Ахалази кардиоспазмын эмгэгжамыг нэрлэ. 
     A. Юм залгисны дараа амсар агших 
    B. Улаан хоолойн булчин байнга агших 
    C. Улаан хоолой амсрын булчин сулрахгүй болох эсвэл дутуусулрах 
    D. Ходоод агшилтгүй болох /атони/ 
/98./ Гиссийн өнцөг гэдэг нь: 
     A. Улаан хоолойн нэг хажуугийн хана нь ходоодны том махиаг давахад үүссэнөнцөг 
    B. Улаан хоолойн нэг хажуугийн хана нь ходоодны жижиг махиаг шилжихэд үүссэн өнцөг 
/99./ Улаан хоолой гэмтэх үед гарахгүй хүндрэл нь: 
     A. Голчийн үрэвсэл 



    B. Цус алдалт 
    C. Элэгний буглаа 
    D. Улаан хоолой сорвижин нарийсах 
    E. Цээжний гялтангийн идээт үрэвсэл 
/100./ Баруун талын сүврэгсэд дагуу доргиоход өвдөлт илрэх шинж: 
     A. Боткины шинж 
    B. Орднерын шинж 
    C. Крюковын шинж 
    D. Мерфийн шинж 
    E. Барлоугийн феномен 
/101./ Цээжний хөндийд дотроос нь хий хуралдсан үеийн доорх хүндрэлүүд аль нь амь 
насанд аюулиай вэ? 
     A. Арьсан доор хий хуралдах 
    B. Дунд завсарлагчийн эрхтэнүүд цочмог хазайх 
    C. Хатгаа даамжирах 
    D. Цээжний гялтан хальсны үрэвсэл даамжрах 
    E. Уушигны дэлбэн шалчийх 
/102./ Гол судас – уушигны артерийн том хэмжээний цоорхойн үед уушигны артер дээр II 
авиа дараах байдалтай байна 
     A. Өөрчлөгдөхгүй 
    B. Суларна 
    C. Салаална 
    D. Акценттай болно 
    E. Шуугиангүй 
/103./ Цээжний нэвтэрсэн шархыг мэс заслаар эмчлэх нь: 
     A. Гэмтсэн бүх давхаргыг оёх 
    B. Арьсыг үлдээн булчинг оёх 
    C. Цээжний хөндийд гуурс тавих 
    D. Ил аргаар гэмтлийг эмчлэх 
    E. Цээжний хөндийг нээж шалгах 
/104./ Цээжний баруун ар талаас нээхэд харагдах уушигны угийн эрхтэнүүдийн байрлалын 
дарааллыг заа 
     A. Мөгөөрсөн хоолой – уушигны тараагуур судас + уушигны дээд хураагуур судас +  
уушигны доод хураагуур судас 
    B. уушигны тараагуур судас - Мөгөөрсөн хоолой + уушигны доод хураагуур судас +  
уушигны дээд хураагуур судас 
    C. уушигны доод хураагуур судас – уушигны дээд хураагуур судас +Мөгөөрсөн хоолой  
уушигны тараагуур судас 
    D. уушигны доод хураагуур судас – уушигны дээд хураагуур судас +уушигны тараагуур 
судас + Мөгөөрсөн хоолой   
    E. Уушигны доод хураагуур - уушигны дээд хураагуур судас + уушигны тараагуур 
судас+мөгөөрсөн хоолой 
/105./ 12 хуруу гэдэсний 2 см хэмжээний цооролтой каплёз шархлаанд хийх мэс ажилбарын 
зохистой хэмжээг заана уу? 
     A. Шархлааг зүсч авах, тэнэмэл мэдрэлийг таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх 
    B. Шархлааг оёх 
    C. Ходоодны гарах хэсгээр тайрч тэнэмэл мэдрэлийг таслах 
    D. Хамраар дамжуулан ходоодонд хоёр гуурс тавих 
    E. Ходоодыг хэмнэлттэй тайрах 
/106./ Цөсний ерөнхий цоргын чулууг ретроград холангиографийн шинжилгээгээсхэдэн хувь 
хүртэл оношлох боломжтой вэ? 
     A. 20%-40%хүртэл 
    B. 40% - 60% хүртэл 
    C. 60% - 80% хүртэл 
    D. 80% - 90% хүртэл 



    E. 90% -100% хүртэл 
/107./ Цочмог парапроктитын шинж тэмдэг биш нь: 
     A. Шулуун гэдэс орчим өвдөх 
    B. Шулуун гэдэснээс цус гоожих 
    C. Халуурах, хоолонд дуршилгүй болох 
    D. Өтгөн хатах, дүлүүлэх 
    E. Шээс хаагдах 
/108./ Уушигны хатгааны зонхилон тохиолдох эмнэл зүй – морфлогийн хэлбэрийг тодорхойл 
     A. Уушигны цусан хатгалгаа 
    B. Голомтот хатгалгаа 
    C. Завсарын уушигны хатгалгаа 
    D. Вирус – халдварын хатгалгаа 
    E. Мөөгөнцөрт уушигны хатгалгаа 
/109./ Элэгний суваг ба цөсний ерөнхий суваг нь 2см урттай сорвижин нарийссан үед хийх 
мэс заслын зохистой хувилбар нь: 
     A. Элгийг 12 хуруу гэдэстэй залгах 
    B. Элгийг өлөн гэдэстэй залгах 
    C. Элэгний ба цөсний ерөнхий цоргын сорвижсон нарийсалтыг зүсэж авах 
    D. Цөсний гэрийг өлөн гэдэстэй залгах 
    E. Цөсний ерөнхий сувгийг тайрч хиймэл суваг залгах 
/110./ Өрц улаан хоолойтой нийлэх улаан хоолойн гарах хэсгийн ивэрхийг илүү үнэн бодитой 
оношлох оношлогооны аргыг нэрлэнэ үү. 
     A. Өвчний намтар түүхийг цуглуулах 
    B. Тогших, чагнах арга 
    C. Олон байрлалын рентген тодотгогч бодисын шинжилгээ 
    D. Ходоод дурандах 
    E. Ангиографийн шинжилгээ 
/111./  Наалдаст түгжрэлийн үед гэдэс хаймсуурдах хамгийн оновчтой аргыг тэмдэглэнэ үү? 
     A. Ю.М.Дедерерийн гастромоор 
    B. Н.Д.Житнюковоор илеостомоор 
    C. С.М.Долецкоор шулуун гэдсээр 
    D. Цекостомоор 
    E. Хамраар, ходоод,12 хуруу нугалаа гэдсээр 
/112./ 42 настай өвчтөнд "тиреотоксикозын хүнд хэлбэр" гэдэг онош тавигджээ. Эмчилгээний 
оновчтой тактикийг заана уу. 
     A. Яаралтай мэс засал хийх 
    B. Эмийн хавсарсан эмчилгээ 
    C. Эмээр эмчлэх, оршин суугаа газраар нь булчирхайн эмч хяналтандаа авах 
    D. Эмээр эмчлэн, бамбай булчирхайг авах 
    E. Эмээр эмчлэн, бамбай булчирхайг тайрах 
/113./ Бэтгийн мэс заслын үед бэтгийг суллаад фиброз бүрхүүлийг хуулах мэс засал үлдэц 
хөндийд дренаж тавив. Мэс заслын дараа дренажаар шар ногоон ялгадас гарах болов. 
Ямар хүндрэл гарсан бэ? 
     A. Цөсний цоорхой үүсэх 
    B. Үлдэц хөндий идээлэх 
    C. Перитонит 
    D. Буглаа 
    E. Цус алдалт 
/114./ Цүлхэнгүүдийн элбэг тохиолдолд шинж тэмдгийг заана уу? 
     A. Ходоодны доод хэсэгт өвдөх, дотор муухайрах 
    B. Хэвлийгээр өвдөх+гэдэс дүүрэх 
    C. Зүүн талд үе үе өвдөх+гэдэс дүүрэх 
    D. Гэдэсний замаас их хэмжээний цус алдах 
    E. Олон удаа бие засах+үе үе гэдсээр өвдөх+гэдэс дүүрэх 
/115./ Зүрхний баруун тосгуурт дараах судаснаас аль нь холбогдохгүй вэ? 



     A. Дээд хөндийн вен 
    B. Доод хөндийн вен 
    C. Коронар синусын вен 
    D. Зүрхний хос биш вен 
    E. Зүрхний том биш вен 
/116./ Хэрвээ улаан хоолой гэмтэж, голч үрэвссэн бол улаан хоолойг яах вэ? 
     A. Гэмтэлтэй хэсгийг мэс заслын үед оёх 
    B. Гэмтлийг оёод хамраар зонд тавих 
    C. Хамраар нь зондтавих 
    D. Гэмтлийг оёод ходоодонд гуурс тавих 
    E. Оёхгүйгээр улаан хоолойд зонд тавих 
/117./ Улаан хоолойн хүзүүний хэсгийн цооролтыг эмчлэх аргыг сонгоно уу. 
     A. Ходоодонд байнгын зонд тавьж, антибиотик эмчилгээ хийх 
    B. Хэвтрийн дэглэм 
    C. Хүзүүний хүрцээр мэс засал хийж, цоорхойг оёж, урд голчид гуурс тавьж антибиотик 
эмчилгээ хийх 
    D. Мэс засал хийж, улаан хоолойг тайрч, бүдүүн гэдсээр орлуулан залгаж, антибиотик 
эмчилгээ хийх 
    E. Дурангийн тусламжтай нүхийгбөглөх 
/118./  12 хуруу гэдэсний бөглөрөл сааталд аль хагалгааг гь хийх вэ? 
     A. Дуоденоеюнал буланг чөлөөлж доошлуулах /стронгийн хагалгаа/ 
    B. Ходоодыг 12 хуруу гэдэстэй залгах Бильрот 2-ын хагалгаа 
    C. Дуоденоеюноанастомоз /Витебсийн арга/ 
    D. Дуоденоеюноанастомоз /Ру-гийн арга/ 
    E. Хамраар байнгийн хаймсуур тавих 
/119./ Улаан хоолойн өргөссөн хураагуур судсаас цус алдах үеийн оношлогооны 
хамгийноновчтой арга аль нь вэ? 
     A. Бари уулгаж рентгенд харах 
    B. Улаан хоолой дурандах 
    C. Целиакус судсаар ангиографи хийх 
    D. Дэлүүний эдэд манометри хийх 
/120./ Элэгний буглаа үүсэхэд халдвар аль замаар зонхилон дамжих вэ? 
     A. Нойр булчирхайн замаар 
    B. Хаалган венээр 
    C. Тунгалгийн замаар 
    D.   Цөсний замаар 
    E. Ходоод,тэдэсний замаар 
/121./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хуралдаад хийг гадагш зайлуулах эмчилгээ үр дүн 
өгөхгүй бол яах ёстой вэ? 
     A. Цээжний хөндийд гуурс тавих 
    B. Идэвхтэй соруулалтын тогтолцоонд шилжүүлэх 
    C. Хагалгаа хийх 
    D. Өвчтөнийг мэргэшсэн эмнэлэгт шилжүүлэх 
/122./ Гол судасны өгсөх хэсэг аль тохиолдолд өргөсөх вэ? 
     A. 2 хавтаст хавхлагын нарийсал 
    B. Гол судасны дутагдал 
    C. Гол судасны нарийсал 
    D. 2 хавтаст хавхлагын дутагдал 
    E. 2 хавтаст хавхлага ба гол судасны хавхдагын нарийсал 
/123./ Амбулаторийн нөхцөлд цээжний хөндийг нэвт хатгаж, уушиг гэмтсэн тохиолдолд 
үзүүлэх анхны тусламж 
     A. Шархыг дарж боолт хийх 
    B. Ариутгасан боолт хийх 
    C. Хүзүүний ваго-симпатик хориг хийх 
    D. Биеийн байдал дордох үед үе үе уушгийг үлээлгэх 



    E. Маш түргэн хугацаанд өвчтөнийг гэмтэл-мэс засалд хүргэж өгөх 
/124./ Парадоксал амьсгал аль пневмоторакс – д гардаг вэ? 
     A. Хаалттай 
    B. Нээлттэй 
    C. Хавхлагат 
    D. Хагас нээлттэй 
    E. Хязгаарлагдмал 
/125./ 30 настай өвчтөнд зөөлөн захтай 12 хуруу гэдэсний шархлаа нь цоорчээ. Ямар мэс 
засал хийх вэ? 
     A. Цоорсон нүхийг оёх 
    B. Шархлааг оёж, тэнэмэл мэдрэлийн 2 ба 3-зэргэлэлийг огтлох 
    C. Шархлааг оёж, тэнэмэл мэдрэлийн 2-р зэрэглэлийг огтлох 
    D. Шархлааг оёж, тэнэмэл мэдрэлийн баганын хэсгийг огтлох 
    E. Ходоод тайрах 
/126./ Цөсний замын чулууг Цөсний зураг авалтаар хэдэн хувь хүртэл оноошлох боломжтой 
вэ? 
     A. 20-с доош хувь 
    B. . 20% - 40% хүртэл 
    C. 40% - 60% хүртэл 
    D. 60% - 80%'хүртэл 
    E. 80% - 90% хүртэл 
/127./ Хүндээр бие засах үед хошногт маш хүчтэй өвдөлт илрэх нь аль эмгэгийн 
байх вэ? 
     A. Цочмог шамбарам 
    B. Шамбарамын судасны бөглөрөл 
    C. Шамбарамын зангилаа хавчигдах ба унжих 
    D. Шулуун гэдэсний амсрын салст язрах 
    E. Цочмог парапроктит 
/128./ Уушигны цочмог хатгаагаар залуу ба дунд насандаа аль хүйс нь зонхилон өвчлөдөг 
вэ? 
     A. Эрэгтэй 
    B. Эмэгтэй 
/129./ Цөсний ерөнхий суваг нь анатомын хувьд хэдэн хэсгээс бүрдэх вэ? 
     A. 4 
    B. . 3 
    C. 2 
    D. 5 
    E. 6 
/130./ Улаан хоолойн нүхээр үүссэн өрцний хүндрээгүй гулсамтгай ивэрхийн үед мэс заслын 
эмчилгээг аль хувиар хийхийг заана уу? 
     A. Өвчтөнүүдийн 10%-иасбага хувьд 
    B. Өвчтөнүүдийн 20-40%-д 
    C. Өвчтөнүүдийн 41-60%-д 
    D. Өвчтөнүүдийн 61-80%-д 
    E. 81-ээс их хувьд 
/131./ Гэдэсний цочмог түгжржлийн 3-р үед /төсгөлийн үе/ дараах шинжүдээс аль нь үл 
хамаарагдах вэ? 
     A. Тархмал гялтангийн үрэвсэл 
    B. Цусны хөдлөлзүйн өөрчлөлт тод илрэх 
    C. Усгүйжих шинж 
    D. Хэл хуурайших 
    E. Хэл чийгтэх 
/132./ Улаан хоолойн нүхээр үүссэн өрцний ивэрхийг эмчлэхэд хийх хүрдэц нь аль вэ? 
     A. Трансабдоминальный 
    B. . Трансплевральный 



    C.  Том ивэрхийтэй үед трансабдоминальный, бага ивэрхийтэй үед трансплевральный 
    D.  Том ивэрхийтэй үед трансплевральный , бага ивэрхийтэй үед трансабдоминальный 
    E. Улаан хоолойн үрэвсэл дагалдсан үед трансплевральный 
/133./ Буруутодорхойлолтыгсонго 
     A. Бэтгийн хитин бүрхүүл хамгийн идэвхтэй давхраа бөгөөд үүнээс шинээр сколексууд 
үүсдэг. 
    B. Фиброзон бүрхүүл нь бэтэгний үйл анхайн үндсэн бүрхүүл нь биш 
    C. Бэтгийн сколексууд бэтгийн шингэнээртэжээгдэн охин бэтгүүдийг үүсгэнэ 
    D. Бэтгийн шимэгч хүний биед нас гүйцсэн хэлбэрээрээ байдаггүй 
    E. Хагалгаагаар фиброз бүрхүүлийг заавал авна. 
/134./ Бүдүүн гэдэсний тархмал нэвчэст үрэвслийг эмчлэх оновчтой арга нь : 
     A. Салазопиридазин+трихопол+преднизолон 
    B. Трихопол+преднизолон+азатиоприн 
    C. Колэктоми+нарийн гэдэсний төгсгөлийг шулуун гэдэстэй холбох 
    D. Алсалсан залгаас 
    E. Цекостоми 
/135./ Тэнэгч мэдрэл зүрхрүү ирэхдээ: 
     A. Симпатик мэдрэлийн ширхэгээр 
    B. Парасимпатик мэдрэлийн ширхэгээр 
    C. Симпатик ба парасимпатик мэдрэлийн ширхэгээр 
/136./ Голчийн дээд хэсгийн идээг нээсний дараа хэсэг газрын эмчилгээг хэрхэн тЩ 
вэ? 
     A. Шарханд чихээс тавих 
    B. Шарханд контур гарган гуурс оруулан үзүүрийг нь гадагшлуулах 
    C. Шархан дундуур гоожуурга тавих 
    D. Гоожуураар шарханд угаалга хийх 
    E. Антибиотик эмчилгээ хийх 
/137./ Улаан хоолойн Ахалазид аль нь хамаарахгүй вэ? 
     A. Цээжний хөндийн хэсгийн улаан хоолойн ганглионар эс нь алга болох бу өөрчлөгдсөн 
байна. 
    B. Цээжний хөндийн хэсгийн улаан хоолойн даралт хэвийнхээсээ доогуу 
    C. Энэ өвчин 30-50 насны хооронд зонхилон тохиолдоно. 
    D. Өвчтөн халуун хоол залгихаасаа хүйтэн хоол залгихад хөндүүрлэнэ. 
    E. Улаан хоолойн хорт хавдраар өвчлөх эрсдэл 7 дахин их байна. 
/138./ Ходоодны гарах хэсгийн тэнцвэртэй байгаа нарийсалтай, 12 хуруу гэдэсний 
шархлаанд хийх мэс заслын оновчтой аргыг заана уу? 
     A. Тэнэмэл мэдрэлийн 2-р зэрэглэлийн салааг сонгон таслах 
    B. Тэнэмэл мэдрэлийн шархлаанд зүсэлт хийх 
    C. Тэнэмэл мэдрэлийн 3-р салааг сонгон таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх 
    D. Тэнэмэл мэдрэлийн 2-р зэрэглэлийн салааг сонгон таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх 
    E. Ходоод тайрах   
/139./  Залгих үйл ажиллагаа алдагдаж, хахаж цацах нь аль үед вэ? 
     A.  1 үе-хоол буюу шингэн нь амнаас залгиур руу түлхэгдэх үед 
    B. II үе-хоол залгиураас улаан хоолойн хөндий рүү түлхэгдэх үед 
    C. III үе-хоол улаан хоолойн 8 ба 1/3-аар дамжих үед 
    D. Хоол ходоодны орох хэсэгт дамжих үед 
    E. Аль ч үед залгиж чадахгүй болох 
/140./ Цанх өвчий шинж: 
     A. Огих 
    B. Гэдэсдүүрэх 
    C. Хэвлий хүчтэй өвдөх 
    D. Шээсхорогдох 
    E. Суулгах /чацга алдах/ 
/141./ Цээжний хөндийд  дотроосоо хий хуралдсан эмгэгийг эмчлэх арга: 
     A. Тайван байлгаж, шимэгдүүлэх эмчилгээ хийх 



    B. Цээжний хөндийд пункц хийж, хийг соруулах 
    C. Цээжний хөндийд гуурс тавих 
    D. Хагалгаа хийх 
    E. Цээжний хөндийг дурандах 
/142./ Гол судасны нарийсал дараахаас бусад үед үүснэ 
     A. Ревматизм 
    B. Тэмбүү 
    C. Атеросклероз 
    D. Красной волчанки 
    E. Халдварын эндокардит 
/143./ Цочмогоор цээжний хөндийд дотроосоо хий хуралдах үед эмийн эмчилгээ үр дүн 
өгөөгүй тохиолдолд аль аргыг нь хэрэглэх вэ? 
     A. Эмийн 
    B. Плеврийн хөндийд хатгалт хийж гадагш нь холбох 
    C. Торакотоми 
    D. Торакопластика 
    E. Бусад 
/144./ Хавхлагат пневмотораксын онцлог юу вэ? 
     A. Тэр талын уушиг бүрэн шалчийдаг 
    B. Голт, зүрх байрнаасаа нөгөө тал руугаа шилждэг 
    C. Эрүүл уушиг дарагддаггүй 
    D. Пневмоторакс үүсдэг 
    E. Амьсгал, зүрх судасны дутагдал гардаггүй 
/145./ Мэс заслын дараагаар нугалуур 12 хуруу гэдэсний шархлаа сэдрэх гол шалтгааныг 
нэрлэнэ үү. 
     A. Ходоодны хэмнэлттэй тайралт 
    B. Тэнэмэл мэдрэлийг бүрэн таслаагүйгээр 
    C. 12 хуруу гэдэсний үлдэц дээр ходоодны гарах хэсгийг үлдээснээс 
    D. Ходоод, гэдэсний залгаас нарийсах 
    E. Гастроэнтеростомия 
/146./ 2 см урттай элэгний сувгийн нарийсалд ямар мэс засал хийх нь зүйтэй вэ? 
     A. Нарийсалтай хэсгийгтайрч хоёр үзүүрийг хооронд нь залгах 
    B. Цөсний хүүдийг нарийн гэдэстэй залгах 
    C. Элэг, нарийн гэдэс залгах 
    D. Цөсний ерөнхийсувгийг нарийн гэдэстэйзалгах 
    E. Элэг, 12 нугалаа гэдсийг холбох 
/147./ Шамбраны мэс заслын эмчилгээний дараа аль хүндрэл нь тохиолдох вэ? 
     A. Шулуун гэдэсний амсар нарийсах 
    B. Шулуун гэдэсний салст унжих 
    C. Шулуун гэдэсний цоорхой 
    D. Уушигний артерийн /хураагуур судасны/ бөглөрөлт 
    E. Ялгадас гарах үед өвдөлт өгөх 
/148./ Ямар өвчний үед ерөнхий эргэлтийн цус багасах вэ? 
     A. Бөөрний хам шинж 
    B. Бөөрний хурц үрэвсэл 
    C. Зүрхний дутмагшил 
    D. Цус багадалт 
    E. Зүрхний гаралтай шок 
/149./ Холедохоеюно залгаас найдлагатай сайн болоогүй гэж үзвэлдекомпрессийн гуурсыг 
яаж тавих вэ? 
     A. . Цөсний хүүдийн тайрагдсан цоргоор 
    B. Холедоход Т хэлбэрийн гоожуурга тавих 
    C. . Ру-гээр авсан гэдэсний үзүүрээр 
    D. Спасокукоцкийн гуурсаар 
    E. Вишневскийн аргаар 



/150./ Өрцний ивэрхийн үүсэх шалтгааныг заана уу? 
     A. Өрцний улаан хоолойн нүх өргөн байх 
    B. Ходоодны холбоосын дутуу бэхэлгээ 
    C. Богино улаан хоолой 
    D. Хэвлийн доторх даралт гэнэт ихэссэн 
    E. Үе үе бөөлжих 
/151./ Гэдэсний механик цочмог түгжрэлийн үеийн гол шинж нь аль нь вэ? 
     A. Хүйсний орчмоор овойх 
    B. Хэвлийд хүчтэй базалж өвдөх 
    C. Өтгөн ба хий хагас хаагдах 
    D. Бөөлжихгүй байх 
    E. Биеийн халуун 37.5-38.5°С 
/152./ Өрц улаан хоолойтой нийлэх улаан хоолойн гарах хэсгийн ивэрхийг илүү үнэн бодитой 
оношлох оношлогооны аргыг нэрлэнэ үү. 
     A. Өвчний намтар түүхийг цуглуулах 
    B. Тогших, чагнах арга 
    C. Олон байрлалын рентген тодотгогч бодисын шинжилгээ 
    D.        Ходоод дурандах 
    E. Ангиографийн шинжилгээ 
/153./ Элэгний паразит бус гаралтай уйланхайн эмчилгээ нь аль вэ? 
     A. Антибиотик эмчилгээ 
    B. Шавар эмчилгээ 
    C. Элгийг уйланхайтай нь хамт тайрах 
    D. Чанд авианы шинжилгээний хяналтанд хатгалт хийх 
    E. Цистоэнтеростоми 
/154./ Фиброколоноскопи болон ректороманоскопийн шинжилгээний үед бүдүүн гэдэсний 
салст бүрхүүлд ялзрах, хавагнах, цус шүүрэлт илэрдэг өвчнийг нэрлэнэ үү? 
     A. Кроны өвчин 
    B. Цусан суулга 
    C. Бүдүүн гэдэсний шархлаат үрэвсэл 
    D. Бүдүүн гэдэсний сүрьеэ 
    E. Лимфогрануломатоз 
/155./ Ховдлын булчингаар импульс ямар хугацаанд тархах вэ? 
     A. 0.2 мс 
    B. 0.4 мс 
    C. 0.6 мс 
    D. 0.8 мс 
    E. 2 см 
/156./ Голчийн дээр байрлалын идээг нээх хүрц:108 
     A. Хүзүүний хэсгээр 
    B. Өвчүүгээр 
    C. Цээжний хөндийгөөр 
/157./ Ахалази үүсэх эмгэг жам аль нь вэ? 
     A. Улаан хоолойн үрэвслээс 
    B. Улаан хоолойн доод сфинктерийн даралт өөрчлөгдсөнөөс 
    C. Юм залгихад анхдагч давалгаа доошоо чиглэлтэй үүсч кардийг нээдэг үйл ажиллагаа 
алдагдсанаас 
    D. Хэвлийн доод даралт өөрчлөгдсөнөөс 
    E. Улаан хоолойн ханын анатоми өөрчлөгдсөнөөс 
/158./ Тэнэмэл мэдрэлийг таслах аргыг хэрэглэхээс гадна, 12 хуруу гэдэсний цус алдсан 
шархлаанд нөхөн сэргээх аль арга нь тохиромжтойг заана уу? 
     A. Финнийн аргаар нугалуурыг нөхөн сэргээх 
    B. Нугалуурыг үлдээж 12 хуруу гэдсийг нөхөн сэргээх 
    C. Табулын аргаар ходоод 12 хуруу гэдсийг холбох 
    D. Гейнеке – Микуличийн аргаар нугалуурыг нөхөн сэргээх 



    E. Дурьдсан бүх аргууд адил   
/159./ Улаан хоолойн нарийсалт гэдэг нь: 
     A. Голч нь 1/3-ээс ихээр багасах 
    B. Голч нь 1/4-ээс ихээр багасах 
    C. . Голч нь 1/2-оос ихээр багасах 
/160./ Хөндий болон үүдэн хураагуур судасны хоорондын төрөлхийн ямар холбоонууд 
байдаrвэ? 
     A. Дээд чацархайн хураагуур болон ходоодны амсарын хураагуур судасны 
    B. Ходоод, дэлүүний хураагуур судасны хооронд 
    C. Сэмж, гэдэсний хураагуур судасны хооронд 
    D. Хэвлийн ханын болон хүйсний хураагуур судасны хооронд 
    E. Шулуун гэдэс, хүйсний хураагуур судасны хооронд э? 
/161./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хурахын хүндэрсэн шинж тэмдэг: 
     A. Уушигны гялтангийн шок 
    B. Амьсгал дутагдах шинж тэмдэг 
    C. Хүчилтөрөгч дутагдах, цусны эргэлтийн үйл ажиллагаа алдагдах 
    D. Өвдөлт 
    E. Цээжний хөндийн дунд завсарлагчийн эрхтэнүүд эсрэг тийшээ хазайх үйл ажиллагааны 
хямрал 
/162./ Гэдэсний түгжрэлгүйгээр ханаараа хавчигдсан гэдэсний гогцоог тайрах зохистой уртын 
хэмжээг заана уу? 
     A. Хавчуулагдсан газраас хоёр тал руу 5 см-ээр 
    B.         Хавчуулагдсан газраас хоср тал руу 10 см-ээр 
    C. Хавчуулагдсан газраас хоср тал руу 15 см-ээр 
    D. Хавчуулагдсан газраас хоср тал руу 20 см-ээр 
    E. Тайралгүйгээр хавчуулагдсан гэдсээ дотогш нь оруулах 
/163./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хурсан үеийн дундаж эдгэрэх хугацаа: 
     A. 2-3 өдөр 
    B. 1-2 долоо хоног 
    C. 3-4 долоо хоног 
    D. 5 сар ба түүнээс дээш 
    E. 62 сар 
/164./ 12 хуруу гэдэсний доод арын хананд байрлах эрхтэн рүү цоорсон шархлааны үед 
ямар оновчтой мэс ажилбар хийх вэ? 
     A. Бильрот 1-ийн дагуу ходоод тайрах 
    B. Бильрот 2-ын дагуу ходоод тайрах 
    C. Тэнэмэл мэдрэлийг баганын хэсгээр нь тайрч, 12 хуруу гэдсийг гүүр хэлбэрээр нөхөн 
сэргээх 
    D. Шархлааг авч, нугалуур хэсгийг нээж хаагаад тэнэмэл мэдрэлийг баганын хэсгээр нь 
тайрах 
    E. Тэнэмэл мэдрэлийг баганын хэсгээр нь тайрч, 12 хуруу гэдэст хэсэгчилсэн нөхөн 
сэргээлт хийх 
/165./ Хавхлагат пневмотораксын онцлог юу вэ? 
     A. Тэр талын уушиг бүрэн шалчийдаг 
    B. Голт, зүрх байрнаасаа нөгөө тал руугаа шилждэг 
    C. Эрүүл уушиг дарагддаггүй 
    D. Пневмоторакс үүсдэг 
    E. Амьсгал, зүрх судасны дутагдал гардаггүй 
/166./ Лимфедем ямар төрлүүдтэй вэ? 
     A. Анхдагч 
    B. Хоёрдогч 
    C. Холимог 
    D. Анхдагч ба хоёрдогч 
    E. Бүгд 
/167./ Уушигны 1, 2 – р сегмент урагдаж гэмтсэн үед хийх эмчилгээ 



     A. Уушгийг дан оёогоор оёх 
    B. П хэлбэрийн оёогоор оёх 
    C. Гурвалжин хэлбэрээр уушигнаас зүсэж авах 
    D. Уушигны нэг дэлбэнг тайрах 
    E. Уушгийг бүтнээр нь авах 
/168./ Элэгний гэмтлийн ярвигтай хүндрэлүүдийн нэг нь гемофили юм. Мен чанар нь 
юундбайх вэ? 
     A. Меллори-Вейсийн хам шинж 
    B. Ходоод, 12 нугалам гэдэсний олон улаалтууд 
    C. Элгэнд булэгнэлт бий болгох явц огцом багасах 
    D. Өргөссөн венийн цус алдалтын үед хаалган вен бөглөрөх 
    E. Элэгний эдийн судас гэмтсэнээс цөсний замаар дамжин хоол боловсруулах цус алдах 
/169./ Мэс заслын үед цөсний замын эмгэгийгтөгс оношлоход аль шинжилгээгя 
     A. Лапароскопи 
    B. Холедоскопи 
    C. Холедохографи 
    D. Холангиоманометр 
    E. Судсаархолецистохолангиографи 
/170./ 2.5 см болон түүнээс том хэмжээтэй арван 12 хуруу гэдэсний шархлаанд хийх 
оновчтой мэс заслыг заана уу? 
     A. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, шархлаанд зүсэлт хийх 
    B. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, шархлаанд зүсэлт хийх, нугалуурыг нөхөн 
сэргээх 
    C. Тэнэмэл мэдрэлийн сонгон таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх 
    D. Тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгийг таслан, нугалуурыг нөхөн сэргээх 
    E. Ходоодны гарах хэсгийг тайрч, тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгээр таслах 
/171./ Бүрэн хавчигдсан гэдэсний орох гогцоог тайрах зохистой уртын хэмжээг заана уу? 
     A. Урт нь 45-50 см 
    B. Урт нь 35-40 см 
    C. Дарагдсан ховилын хэмжээнд 
    D. Урт нь 15-20 см 
    E. Урт нь 10 см хүртэлх 
/172./ Цээжний битүү гэмтлийн үед өвчтөний биеийн байдал хүнд, хөхрөлт илэрч, сөөнгөтөн 
хүзүүний арьсан дор хий үүсчээ. Ямар гэмтэл болохыг тодорхойл. 
     A. Уушиг их хэмжээгээр урагдсан 
    B. Улаан хоолой гэмтсэн 
    C. Мөгөөрсөн хоолой эхний хэсгээрээ тасарсан 
    D. Уушиг няцарсан 
    E. Олон хавирга хугарсан 
/173./ 2 см хүртэл хэмжээтэй цөсний ерөнхий сувганд байх цөөн тооны чулууг мэс 
ажилбараар хэрхэн авах вэ? 
     A. 12 хуруу гэдэс дамжиж хөхлөгийг огтлох 
    B. Цөсний ерөнхий суваг нээж + сувгаар гуурс тавих 
    C. Дурангаар хөхлөгийг зүсэх 
    D. Цөсний суваг нүхлэх+Цөсний ерөнхий сувгийг нарийн гэдэстэй холбох 
    E. Цөсний ерөнхий сувгийг 12 хуруу гэдэстэй холбох 
/174./ Өрц хөдөлгөөнгүй болсон үед амьсгал бүтэх магадлалыг заана уу. 
     A. 10%-аасбага 
    B. 20-40% 
    C. 41-60% 
    D. 61-80% 
    E. 81%-иасдээш 
/175./ Уушигны олон тооны цочмог буглааг антибиотикоор эмчлэх зорилгыг хэлнэ үү? 
     A. Өвчтөнийг эдгээх 
    B. Уушиг авах хагалгаанд өвчтөнийг бэлдэх 



    C. Уушгийг нээх төрлийн хөнгөвчилсэн мэс засалд өвчтөнийг бэлдэх 
    D. Хордлого тайлах 
    E. Өөр эмчилгээ хийх боломжгүй 
/176./ 75 настай эрэгтэй механик шарлалттай  эмнэлэгт хэвтсэн, Механик шарлалтын 
шалтгааныг олохын тулд аль шинжилгээний аргыг сонгох вэ? 
     A.       Дурангаар ретроград холангиопанкреатографи /ЕРСР/ 
    B. . Элгэнд гаднаас нь хатгаж холангиографи хийх 
    C. Хэт авиа 
    D. Компьютер-томографи 
    E. Тэмдэгт атомын шинжилгээ 
/177./ Гэдэсний амьдрах чадваргүй эргэлзээтэй шинж тэмдэг нь: 
     A. Чацархайн судасны лугшилт зогссон 
    B. Гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөн зогссон 
    C. Даралтын ховилын хэсэгт гүнзгий өөрчлөлт орсон байх 
    D. Сероз бүрхүүлийн өнгө өөрчлөгдөх 
    E. Гэдэсний хана хэт зузаарах 
/178./ Цээжний битүү гэмтэл нь уушигны гэмтэлтэй хавсарсан үед ерөнхий унтуулга хийх 
аргын онцлог 
     A. Уушгийг хиймэл амьсгалд түргэн шилжүүлэх 
    B. Цээжний хөндийд урьдчилан гуурс тавих 
    C. Судсаар наркоз хийх 
    D. Хэсэг газрын мэдээг алдуулан, хагалгаа хийх 
    E. Нугасны мэдээ алдуулт хийх 
/179./ Уушиг тайрахад байж болох хэмжээ 
     A. Хоёр уушигнаас арав хүртэлх сегмент 
    B. Хоёр уушигнаас арван хоёр хүртэлх сегмент 
    C. Нэг уушиг 
    D. Нэг уушигнаас найм хүртэлх сегмент 
    E. 2 уушигнаас 8 хүртэлх сегмент 
/180./ Нарийн гэдэсний түгжрэлийн эгзэгтэй хугацаа: 
     A. 2 цаг 
    B. 6 цаг 
    C. 12 цаг 
    D. 24 цаг 
    E. 48 цаг 
/181./ Н.Баасанжав, Б.Батболд нарын аргаар Цөсний ерөнхий сувгийг 12 хуруу гэдэстэй 
залгахад хэрхэн зүсэх вэ? 
     A. Цөсний ерөнхий сувгийг-хөндлөн, 12 хуруу гэдсийг-тууш зүснэ. 
    B. Цөсний ерөнхий сувгийг - ташуу, 12 хуруу гэдсийг - тууш зүснэ. 
    C. Цөсний ерөнхий сувгийг - тууш, 12 хуруу гэдсийг-хөндлөн зүснэ. 
    D. Цөсний ерөнхий суваг ба 12 хуруу гэдсийгхөндлөн зүснэ. 
    E. Цөсний ерөнхий суваг ба 12 хуруу гэдсийг дуграг зүснэ. 
/182./ Бүдүүн гэдэсний өвөрмөц бус шархлаат үрэвслийн үед гэрлийн шинжилгээнд 
шинж нь илрэх вэ? 
     A. Гэдэсний нарийсалт 
    B. . Гэдэсний пассаж алдагдах 
    C. Салстын рельеф тэнэгэр болох 
    D. Гэдэсний гаустр алдагдах 
    E. Хэлбэр дүрс нь өөрчлөгдөх 
/183./ Өрцний ивэрхийн үед амьсгал бүтэх магадлалыг заана уу. 
     A. 10%-аасбага 
    B. 20-40% 
    C. 41-60% 
    D. 61-80% 
    E. 81%-иасдээш 



/184./ 2 хавтаст хавхлагын дутагдлын нөхөн сэргээх хагалгааг дараахаас бусад үед хийж 
болно 
     A. Фиброз цагирагийн дилятаци 
    B. Өмнөд хавтасны 2/3 –с илүү хордын урагдал 
    C. Хордын утас уртсах 
    D. Өмнөд хавтасны нэг хордын урагдал 
    E. Нэг хавтас нь байхгүй байх 
/185./ Голчийн дээр байрлалын идээг нээх хүрц:108 
     A. Хүзүүний хэсгээр 
    B. Өвчүүгээр 
    C. Цээжний хөндийгөөр 
/186./ Буруу тодорхойлолтыг сонгох. Сүрьеэгийн гаралтай хэвлийн гялтангийн үрэвслийн 
шалтгаан: 
     A. Ихэвчлэн хоёрдогчоор үүснэ. 
    B. Халдвар гэдэс, цус болон тунгалгаар дамжина. 
    C. Энэ нь архаг явцтай. 
    D. Зөвхөн эмийн эмчилгээ хийгдэнэ. 
    E. Заримдаа түгжрэл өгнө. 
/187./ Цөсний сувагт нойр булчирхайн цорго нийлж, ерөнхий цорго болон 12 хуруу гэдэст 
нээгдэх нь хэдэн хувь вэ? 
     A. 70-80% 
    B. 75-85% 
    C. 90-95% 
    D. 40-50% 
    E. 25-35% 
/188./ 30настай эмэгтэйд үе үе толгой өвдөх, хөлрөх шинж илэрсэн. Түүний ээж нь бөөрний 
чулуутай байсан бөгөөд бамбай булчирхайн өмөнгөөр нас барсан гэсэн мэдүүлэгтэй. 
Эмэгтэйд бодит үзлэгээр бамбайн зангилгаа тэмтрэгдэж байсан боловчбамбай булчирхайн 
үйл ажиллагааны алдагдлын шинж илрээгүй. Өвчтөнд бамбай булчирхайн хагалгаа хийхийн 
өмнө ямар шинжилгээ хийх шаардлагатай вэ? 
     A. Бамбай булчирхайд сканировани хийх 
    B. Бамбай булчирхайд эхосонографи хийх 
    C. Теройд гормоныг чөлөөлөгч болон теройд гормоныг идэвхжүүлэгч гормонытүвшинг 
тодорхойлох 
    D. Кальц, фосфор, протеин, алкагейн фосфатазийн хэмжээ тодорхойлох 
    E. 24 цагийн шээсэнд катехоламин, метанефрин тодорхойлох 
/189./ Өвчтөн хоногт 10-15 удаа хүндээр бие засдаг, баасанд нь салс, цус, идээ 
агуулагдана, үе мөч нь өвдөнө, 38 хэм хүртэл халуурна. Өвчин хурц байдлаар 
эхэлж, 4 сар үргэлжилж байгаа. Энэ өвчний илүү магадлалтай онош нь аль 
     A. Бүдүүн гэдэсний шархлаат ердийн үрэвсэл 
    B. Бүдүүн гэдэсний Кроны өвчин 
    C. Хурц цусан суулга 
    D. Бүдүүн гэдэсний нэвчилт ур 
    E. Бүдүүн гэдэсний цүлхэн 
/190./ Посттромбофлебитийн хам шинжийн үед хөлийн аль хэсэгт шархлаа үүсэх вэ? 
     A. Гуянд 
    B. Шилбэний гадна дунд хэсэгт 
    C. Хөлийн тавхайд 
    D. Шилбэний дотор, доод гуравны нэгд 
    E. Шилбэний гадна доод 1/3 – д 
/191./ Ямар шалтгаануудын улмаас улаан хоолойн далд гэмтэл үүсэх вэ? 
     A. Шингэн ихээрууснаас 
    B. Эозфагоскопи 
    C. Ходоод ба 12 хуруу гэдэсний шархлаа 
    D. Бронхоскопи 



    E. Химийн бодисоор түлэгдэх /хүчил, шүлт/ 
/192./ Уушигны хатгаа нь нянгийн, вирусийн, риккетсиоз, микоплазм, мөөгөнцөр, физик ба 
химийн нөлөөлөл, холимог ба тодорхой бус шалтгаантай байдаг уу? 
     A. Тийм 
    B. Үгүй 
/193./ Элэгний поликистозын/уйланхай өвчин/үедхийххагалгаанытохиромжтойхэмжээг 
сонгоно уу? 
     A. Элгийг анатомийн бус тайрах 
    B. Элгийг анатомаар нь тайрах 
    C.  Мулзлан авах /Эпуклеаци/ 
    D. Гадна оёдол тавих-гуурс тавьж гадагшлуулах 
    E. Уйланхайгчөлөөлөн,хальсыг үлдээх 
/194./ 2 хавтаст хавхлагын дутагдлын эмнэл зүйн гол шинж 
     A. Амьсгаадалт 
    B. Тахикарди 
    C. Зүрх орчим өвдөх 
    D. Уушигны хаван, цустай цэр 
    E. Нэг ба хоёр зөв 
/195./ Мэс заслын аль эмчилгээ нь задгайлах арга вэ? 
     A. Бэтгийг элэгний хэсэгтэй цугтайрч авах 
    B. Бэтгийн үйл анхайг нээж, суллаад хитин бүрхүүлийг хусаж, арчин,чихээс тавих 
    C. Бэтгийн хөндийг цэвэрлэн, гуурставьж, гадагш гаргаж оёх 
    D. Бэтгийн хитин бүрхүүлийг хусаж, үлдэц хөндийг устгах 
    E. Бэтгийн хөндийд сэмж чихэж оёх 
/196./ Өндөр настай өвчтөний ходоодны бага махиан эхлэх хэсэгт байрлалтай шархлааг 
эмчлэх мэс ажилбарыг сонгоно уу? 
     A. Ходоодны инэнхийг тайрах 
    B. Сонгомол байдлаар тэнэмэл мэдрэлийг таслах 
    C. Сонгомол байдлаар тэнэмэл мэдрэлийг таслаж, гарах хэсгийг нээж, шархыг авч оёх 
    D. Ходоодыг шантаг хэлбэрээр тайрах 
    E. Ходоодны гарах хэсгийг тайрч, тэнэмэл мэдрэлийн үндсэн салааг таслах 
/197./ Хэвлийн гялтангийн цочмог үрэвслийн үе шат: 
     A. Урвалжүе 
    B. Зогсонгошлын үе 
    C. Үжлийн үе 
    D. Эдгэрэлтийн үе 
    E. Түгжрэлийн үе 
/198./ 12 хуруу гэдэсний дээд арын хананд байрласан шарх нь зэргэлдээ эрхтэндээ цоорсон 
үед ямар оновчтой мэс ажилбар хийх вэе? 
     A. Бильрот 1-ийн дагуу ходоод тайрах 
    B. Бильрот 2-ын дагуу ходоод тайрах 
    C. Тэнэмэл мэдрэлийг баганын хэсгээр нь тайрч, 12 хуруу нугалаа гэдсийг гүүр хэлбэрээр 
нөхөн сэргээх 
    D. Тэнэмэл мэдрэлийг баганын хэсгээр нь тайрч, нугалуур хэсгийг нээж, шархыг оёж хаах 
    E. Тэнэмэл мэдрэлийг баганын хэсгээр нь тайрч, 12 хуруу гэдэст хэсэгчилсэн   
/199./ Хашимотын аутоиммуны бахлуур нь далд "лабораторийн" гипотериозтой 
дагалдах уу? 
     A. Тийм 
    B. Үгүй 
/200./ Цээжний хөндийд дотроос нь хий хуралдсан үед аль эмчилгээ нь хамгийн зохистой вэ? 
     A. Хүчилтөрөгчийн эмчилгээ 
    B. Цээжний хөндийд хатгалт хийх 
    C. Цээжний хөндийд гуурс тавих 
    D. Цээжний хөндийг нээх 
    E. Цээжний хөндийг нээж нөхөн сэргээх хагалгаа хийх 



/201./ Дурдсан шинж тэмдгийн аль нь доод үе мөчний тромбофлебитэд хамаарах вэ? 
     A. Тухайн тус газрын халуун нэмэгдэх 
    B. Үе мөч хөндүүр болох 
    C. Амьсгалахад хүнд байх 
    D. Үе мөчний хэмжээ багасах 
    E. Үе мөч хавдах 
/202./ Уушигны цочмог хатгааны үед үрэвслийн үргэлжлэх хугацааг тодорхойл 
     A. 4 долоо хоногоос илүүгүй 
    B. 6 долоо хоногоос илүүгүй 
    C. 6 – 8 долоо хоног 
    D. 8 долоо хоногоос илүү 
    E. 9 – 10 долоо хоног 
/203./ Элэгнийзүүн дэлбэнд хагалгаа хийх тохиромжтой хүрцийг заана уу. 
     A. Хэвлийг голын шугамаар 
    B. Баруун хавирганы нумаар 
    C. 8 дахь хавирга хоорондын түвшинд хөндлөнгөөр 
    D. Баруун талын цээж, хэвлийг хавсран нээх 
    E. Зүүн хавирганы нумаар 
/204./ Бэтэг хагарсан үед аль хүндрэл нь байх вэ? 
     A. . Перитонит 
    B. Хэвлийд чөлөөт шингэн хүрах 
    C. Элэгний дутагдал 
    D. Идээт гялтангийн үрэвсэл 
    E. Хаалган венийн даралт ихсэнэ. 
/205./ 1 см болон түүнээс бага хэмжээтэй 12 хуруу гэдэсний цус алдсан шархлаанд хэрэглэх 
мэс заслын оновчтой аргыг заана уу? 
     A. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах 
    B. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, шархлаанд зүслэг хийх 
    C. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх 
    D. Тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгийг таслах, шархлаанд зүслэг хийх нугалуурыг нөхөн 
сэргээх 
    E. Тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгийг таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх 
/206./ Цээжний хөндийд дотроос нь хий хуралдсан үеийн доорх хүндрэлүүд аль нь амь 
насанд аюулиай вэ? 
     A. Арьсан доор хий хуралдах 
    B. Дунд завсарлагчийн эрхтэнүүд цочмог хазайх 
    C. Хатгаа даамжирах 
    D. Цээжний гялтан хальсны үрэвсэл даамжрах 
    E. Уушигны дэлбэн шалчийх 
/207./ Зүрхний цахилгаан идэвхийг ямар аргаар шинжлэх вэ? 
     A. Баллистокардиографи 
    B. Фонокардиографи 
    C. Эхокардиографи 
    D. Зүрхний цахилгаан бичлэг 
    E. Аль нь ч биш 
/208./ Элэгний паразит бус уйланхайн буруу тодорхойлолтыг сонго. 
     A. Клиник явц шинж тэмдэг тодорхой 
    B. Ихэвчлэн тарах хүндрэл: цусхарвах, идээлэх, хагарах 
    C. Элэг, нойр булчирхай, дээрх гэдэс дарагдаж шарлалт үүсэх 
    D. Оношлох багаж дутмаг нөхцөлд ердийн гэрэлд харж оношлоно. 
    E. Гол оношлогоог чанд авиагаар тогтооно 
/209./ 12 хуруу гэдэсний цус алдсан шархлаанд мэс засал хийхдээ ямар аргыг сонгохоо 
заана уу? 
     A. Шархлаанд зүсэлт хийх оёх 
    B. 12 хуруу гэдсийг тайрах 



    C. Дурьдсан аргуудын аль нь болно 
    D. 12 гэдсийг зүсэх 
    E. Шархлаанд хүрэх шаардлагагүй 
/210./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хурсан үед цээжний хөндийгөөс хий соруулах 
тохиромжтой арга нь: 
     A. Идэвхтэй вакум соруул 
    B. Идэвхгүй хавхлагт соруул/Бюлау/ 
    C. Идэвхгүй хавхлагагүй соруул 
/211./ Судас бөглөрлийн шинж илэрдэг Педжета – Шреттерийн хам шинж аль судсанд вэ? 
     A. Бугалганы хураагуур судас 
    B. Гүрээний гаднах хураагуур судас 
    C. Эгэмний хураагуур судас 
    D. Нүүрний хураагуур судас 
    E. Хөлийн хураагуур судас 
/212./ Цээжний хөндийд хий хуралдах нь амьдралд хэр аюултай вэ? 
     A. Аюулгүй 
    B. Амиа алдах магадлал 10% хүртэл 
    C. Амиа алдах магадлал 25% хүртэл 
    D. Амиа алдах магадлал 50% хүртэл 
    E. Амиа алдах магадлал 100% хүртэл 
/213./ Цээжний гялтан хальсны идээт үрэвслийн үед илрэх шинж: 
     A. Ханиалгахгүй 
    B. Өвчтөний байрлал идэвхтэй 
    C. Уруул ам хөхрөнө 
    D. Чагнахад ширүүн амьсгал сонсогдоно 
    E. Рентгенээр гялтанд шингэн тодорхойлогдоно 
/214./ Фатерийн хөхлөгийг олох арга 
     A. Дээрх гэдсийг кохерийн аргаар суллана 
    B. Холедохотоми хийнэ 
    C. Сэтгүүрээр хөхлөгийг түлхэж овойлгоно 
    D. Дээрх гэдсийг 1.5 см зүсэж нээнэ 
    E. Дээрх гэдсийг сэтгүүрдэнэ. 
/215./ Бүдүүн гэдэсний полип ба полипозийн шинж аль нь вэ? 
     A. Бүдүүн гэдсээс хязгаарлагдмал цус алдалт 
    B. Өтгөн нэг хэсэг хатаж, нэг хэсэг гүйлгэнэ 
    C. Хүндрэл мэдэгдэхгүй 
    D. Баастай хамт салст гарах 
    E. Хийгээр дүүрсэн бүдүүн гэдэс тэмтрэгдэнэ 
/216./ Улаан хоолойн нарийсалт гэдэг нь: 
     A. Голч нь 1/3-ээс ихээр багасах 
    B. Голч нь 1/4-ээс ихээр багасах 
    C. Голч нь 1/2-оос ихээр багасах 
/217./ Ямар шалтгааны улмаас улаан хоолой гэнэт хагарах вэ? 
     A. Улаанхоолой дурандахүед 
    B. Амсрын нарийсалтийг тэлэх үед 
    C. Бөөлжих үед 
    D. Ястай мах залгих үед 
    E. Хүчил уухад 
/218./ Гол судас – уушигны артерийн хооронд үүссэн цоорхойн оношлогооны чухал арга 
     A. Зүрх сэтгүүрдэх 
    B. Баруун вентрикулографи 
    C. Аортографи 
    D. Зүүн вентрикулографи 
    E. Флевографи 



/219./ Цээжний баруун урд талаас нээхэд харагдах уушигны угийн эрхтэнүүдийн байрлалын 
дарааллыг заа. 
     A. Мөгөөрсөн хоолой - уушигны тараагуур судас + уушигны дээд хураагуур судас+ 
уушигны доод хураагуур судас 
    B. Уушигны тараагуур судас - мөгөөрсөн хоолой + уушигны доод хураагуур судас+ 
уушигны дээд хураагуур судас 
    C. Уушигны доод хураагуур судас- уушигны дээд хураагуур судас + мөгөөрсөн хоолой+ 
уушигны тараагуур судас 
    D. Уушигны доод хураагуур судас-уушигны дээд хураагуур судас + уушигны тараагуур 
судас+ мөгөөрсөнхоолой 
/220./ Парапроктитийн халдвар орохгүй зам нь аль вэ? 
     A. Шулуун гэдэсний салстын бичил гэмтэл 
    B. Хошногоны булчирхай 
    C. Цусны замаар 
    D. Гадны гэмтэл 
    E. Шулуун гэдсээр 
/221./ Цөсний ерөнхий сувгийн интрамураль хэсгийн уртыг заана уу. 
     A. 10-15 мм 
    B. 10-20 мм 
    C. 8-12 мм 
    D. 20-25мм 
    E. 25-30 мм 
/222./ Олонтой тохиолддог бамбай булчирхайн үрэвсэлт өвчнүүдэд дараах өвчнүүдээс 
аль нь хамаарах вэ? 
     A. Хурц тиреоидит буюу струмит 
    B. Гүвгэр тиреоидит де Кервена- Крайл 
    C. Лифоматозон тиреоидит буюу Хашимот 
    D. Ширхэнцэрт Риделягийн тиреоидит 
    E. Гиперпаратиреоидизм 
/223./ Бүдүүн гэдэсний цүлхэнгийн зохистой эмчилгээ нь: 
     A. Спазмолитик+хоолны дэглэм 
    B. Бүдүүн гэдэсний булчинг дагууд нь ба хөндлөнгөөр нь зүсэх 
    C. Цүлхэнг оёх 
    D. Цүлхэнг тайрах 
    E. Алсалсан залгалт 
/224./ Зүүн титмийн артери дараах хэсгээс бусад зүрхний бүх хэсгийг цусаар хангадаг. 
     A. Ховдол хоорондын таславчийн дээд 2/3-г 
    B. Баруун ховдлын өмнөд хана 
    C. Тосгуур хоорондын таславч 
    D. Зүүн тосгуур, зүүн ховдлын өмнөд ба арын ихэнх хана 
    E. Зүүн ховдлын орой 
/225./ Улаан хоолойн дисфаги /хахаж цацах нь/ нь залгихын аль үед нь ажиглагдах вэ? 
     A. Хоол буюу шингэн нь амнаас залгиур руу түлхэгдэх I үед 
    B. Хоол залгиураас улаан хоолойн хөндий рүү түлхэгдэх II үед 
    C. Хоол улаан хоолойгоор дунд ба доод 1/3-ийн хэсгээр дамжих III үед 
    D. Хоол ходоодны амсарт орох үед 
    E. Аль ч үед алдагдахыг хэлнэ. 
/226./ Зүрхэн дээр хийгдэх хагалгаа нь юунаас хамаарч үр дүнд хүрэх вэ? 
     A. Мэдээгүйжүүлгийг зөв явуулах 
    B. Хагалгааг гэмтэл багатай хийх 
    C. Цусны хөдлөл зүйн эмгэгийг бүрэн засах 
    D. Хагалгааны дараах үр дүнтэй эрчимт эмчилгээ 
/227./ Буруу тодорхойлолтыг сонго. 
     A. Элэгний буглаа нь нянгийн болон паразитийн шалтгаантай байна. 
    B. Бэтэг идээлсний улмаас буглаа үүсч болно. 



    C. Мухар олгойн, цөсний хүүдийн болон гэдэсний үрэвслээс халдварруу дамжиж болно. 
    D. Эмчилгээний үндсэн зарчим нь мэс заслын бөгөөд буглааг нээж угаагаад улмаар 
битуулж оёно. 
    E. 0лон тооны жижиг буграа нь мэс заслаар эмчлэх бололцоо муу 90% - ийн үхэлтэй. 
/228./ Гол судасны нарийслийг оношлохын тулд ямар шинжилгээ шийдвэрлэх үүрэгтэй вэ? 
     A. Дээд, доод үе мөчний даралт өөрчлөгдөх 
    B. Эхокардиографи 
    C. Аортографи 
    D. Зүрхний цахилгаан бичлэг 
/229./ Элэгний гун бус ба бага зэргийн шархнаас венийн цус алдахад доорххагалгааны аль 
арга нь тохиромжтой вэ? 
     A. Шархыг оёх 
    B. Шархыг өргөсгөж, судсыг боох 
    C. Шарханд чихээс/тампон/хийх 
    D. Самбайалчуурааршархандчихээсхийх 
    E. Эмийн эмчилгээ хийж, ажиглах 
/230./ 60 настай өвчтөнд каплёз захтай 12 хуруу гэдэсний шархлаа нь цоорчээ. Ямар мэс 
засал хийх вэ? 
     A. Шархлаа оёно 
    B. Тэнэмэл мэдрэлийг 2 ба 3-р зэрэглэлийг огтолж шархлааг зүсч авна 
    C. Тэнэмэл мэдрэлийг 2-р зэрэглэлийг огтолж шархлааг зүсч авна 
    D. Шархлаа зүсч аваад нугалуур нөхөн сэргээж, тэнэмэл мэдрэлийн багана ба 2-р 
зэрэглэлийн салааг огтлох 
    E. Ходоод тайрах 
/231./ Цочмог парапроктитын үеийн зөв биш эмчилгээ нь: 
     A. Зөвхөн эмийн эмчилгээ 
    B. Идээг нээх 
    C. Шарлага хийх 
    D. Идээт голомтод хатгалт хийж антибиотикаар угаах 
    E. Ванн-д суулгах 
/232./  12 хуруу гэдэсний шархлааны хамгийн элбэг тохиолдох шинж тэмдгийг заана уу? 
     A. Өлөн үед өвдөлт өгнө. Хоол идсэний дараагаар аюулхай ба баруун сүврэгсэд дор 
өвдөлт арилна 
    B. Аюулхай орчимд хорсоно 
    C. Идсэн хоол хүнсээрээ бөөлжинө 
    D. Хошногноос ягаан цус гарна 
    E. Баруун сүврэгсэдийн дор байнга өвдөнө 
/233./ Улаан хоолойн нүхээр зонхилон ямар эрхтэн ивэрдэг вэ? 
     A. Ходоодны ёроол хэсэг 
    B. Ходоодны дээд амсар 
    C. Том сэмж 
    D. Нарийн гэдэс 
    E. Бүдүүн гэдэс 
/234./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хурахын хүндэрсэн шинж тэмдэг: 
     A. Уушигны гялтангийн шок 
    B. Амьсгал дутагдах шинж тэмдэг 
    C. Хүчилтөрөгч дутагдах, цусны эргэлтийн үйл ажиллагаа 
    D. Өвдөлт 
    E. Цээжний хөндийн дунд завсарлагчийн эрхтэнүүд эсрэг тийшээ хазайх үйл ажиллагааны 
хямрал 
/235./ Зүрхний парасимпатик мэдрэлжүүлэлт: 
     A. Хэл залгиурын мэдрэл 
    B. Өрцний мэдрэлээр 
    C. Тэнэгч мэдрэлээр 
    D. Хэлэн доорх мэдрэлээр 



    E. Улаан хоолойн мэдрэлээр 
/236./ Облитерирующий эндоартеритийн үед захын цусны эргэлтийг аль шинжилгээний 
аргаар нь тодорхойлох вэ? 
     A. Артериографи 
    B. Капилляроскопи 
    C. Электротермометри 
    D. Осиллографи 
    E. Захын судасны лугшилтыг тодорхойлох 
/237./ Цанх өвчинд багтах эмгэг нь: 
     A. Чацархайн судас бөглөрөх, бүлэнтэх 
    B. Гэдэсний саажилт 
    C. Цөсний зогсонго, шарлалт 
    D. Мухар олгойн архаг үрэвсэл 
    E. Цагаан цоройн ивэрхий 
/238./ Элэгний идээт буглааны үед аль хагалгааг хийх вэ? 
     A. Хэтавианы шинжилгээний хяналт дор буглаагхатгах ба гуурс 
    B. Давтан хатгалтаар идээг гадагшлууланхөндийгугаах 
    C. Элгийг тайрах 
    D. Хэсэг газарт антибиотикийн эмчилгээ хийх 
    E. Лазерийн туяагаар шарах 
/239./ Ходоод, 12 хуруу гэдсэнд шархлаа нь ихэвчлэн хаана байрладаг вэ? 
     A. 12 хуруу гэдэсний эхний хэсэгт 
    B. Ходоодны орох хэсэгт 
    C. Ходоодны гарах хэсэгт 
    D. Ходоодны их махианы хэсэгт 
    E. Ходоодны бага махианы хэсэгт   
/240./ Гэнэт цээжний хөндийд дотроосоо хий хурах шалтгаан 
     A. Уушигны архаг үрэвсэл 
    B. Уушигны буглаа 
    C. Цээжний гялтангийн наалдац салах 
    D. Цагаан мөгөөрсөн хоолойн үрэвсэл, уушигны багтраа 
    E. Уушигны уйланхайнууд 
/241./ Облитерирующий эндоартеритад ямар мэс засал хийх вэ? 
     A. Тромбоэктоми 
    B. Артериоэктоми 
    C. Поясничная симпатэктоми 
    D. Флебэктоми 
    E. Фасцоэктоми 
/242./ Элэгний альвеококкозын үед аль хагалгаагнь хийх вэ? 
     A. Уйланхайг бүлтлэн авах/эпуклеаци/ 
    B. Альвеококкотоми 
    C. Тайрч альвеококкийн хамт авах 
    D. Фенестраци-альвеококкийг авч, хальсыг үлдээх 
    E. Альвеококкийгхэсэглэн авах 
/243./ 12 хуруу гэдэсний шарх цоорсон үед хэвлийн баруун талын булчин чангардаг юутай 
холбоотой вэ? 
     A. Рефлексээр 
    B. Гэдэсний саажилт 
    C. Хэвлийд хий орсоноос 
    D. Пенетраци болсоноос 
    E. Бусад 
/244./ Мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдэх өвчний үед ямар шинж илрэх вэ? 
     A. Ханиалгаж их цэр гарах 
    B. Барабанны палочек-н шинж 
    C. Тогшиход хөндий дуутай байх 



    D. Нойтон буюу хуурай исгэрэх хэржигнүүр 
    E. Гэрэлд орой нь уушигны угруу чиглэсэн гурвалжин сүүдэр харагдах 
/245./ Гол судас ба хоёр хавтаст хавхлагын нарийслын үед баруун урд ташуу байрлалд бари 
уулган улаан хоолойг харахад зүүн тосгуурын түвшинд байрлал нь өөрчлөгдөх үү? 
     A. Улаан хоолой нь бага радиусын нумаар хойшоо хазайна. 
    B. Их радиусын нумаар хазайна 
    C. Байрлал нь өөрчлөгдөхгүй 
/246./ Кардиоспазм үүсгэдэггүй шалтгаан нь аль вэ? 
     A. Сэтгэл санааны ужигдарамт-стресс 
    B. Улаан хоолойн мэдрэлийн төрөлхийн гаж хөгжил 
    C. Рефлексийн гаралтай дисфункци 
    D. Улаан хоолойн агшилтийн зохицуулга алдагдах /дискординаци/ 
    E. Улаан хоолойгоос цус алдах 
/247./ Гол судасны нүхний нарийслын үеийн шинж 
     A. Гол судас нь нийтдээ өргөснө 
    B. Гол судасны өгсөх хэсэг нь өргөснө 
    C. Гол судас нийтдээ нарийсна 
    D. Гол судасны диаметр өөрчлөгдөхгүй 
    E. Зөвхөн нарийслын дараа өргөснө 
/248./ Шулуун гэдсэнд трещин үүсэхэд ямар фактор нь нөлөөлөх вэ? 
     A. Шулуун гэдэсний сфинктерийн анатомийн онцлог: 
    B. Өтгөн хатах 
    C. Полипоз 
    D. Цочмог парапроктит 
    E. Бусад 
/249./ 12 хуруу гэдэсний шарх цоороход өвдөлт нь хүчтэй биш байдгийг аль хүчин зүйлээр 
тайлбарлах вэ? 
     A. Цооролтын хэмжээ нь бага байдаг 
    B. Ходоодтой харьцуулахад 12 хуруу гэдэсний агуулагдахуун нь үзүүлэх хөнөөлөөрөө бага 
    C. 12 хуруу гэдсэнд агуулагдах зүйл нь бага 
    D. Цооролт нь далд хэлбэрээр тохиолдох нь олон 
    E. Цоорсон нүхээр гэдэсний агуулагдахуун бага гарна 
/250./  Цөсний ерөнхий сувагт чулуу тээглэн 2 см-ээс илүү хэмжээгээр тэлэгдсэн тохиолдолд 
аль мэс заслын арга нь зохимжтой вэ? 
     A. 12 хуруу гэдэс дамнаж хөхлөгийг зүсэх 
    B. Цөсний суваг нээж + сувагт гуурс тавих 
    C. Дурангаар хөхлөгийг зүсэх 
    D. Цөсний ерөнхий сувгийг нарийн гэдэстэй залгах 
    E. Цөсний ерөнхий сувгийг 12 хуруу гэдэстэй залгах 
/251./ Өрц гэмтсэнийг харуулах гол шинж тэмдгийг заана уу. 
     A. Гемоторакс /Цээжинд цусхуралдах 
    B. Гемопневмоторакс 
    C. Дотор цус алдалт 
    D. Цусаар шээх 
    E. Гемофили 
/252./ Улаан хоолойн нүхээр үүссэн өрцний ивэрхийн хамгийн их тохиолддог хүндрэлий-
заана уу? 
     A. Ходоод гэдэсний цус адалт 
    B. Рефлюкс-эозфагит 
    C. Ивэрхийн доторх зүйлүүдийн үхжил 
    D. Ходоод гэдэсний доторх агуулагдахууны шилжилт /пассаж/ алдагдах 
    E. 3үрхний хэмнэл алдагдах 
/253./ Хашимот-ын бичил эсийн гол шинж нь: 
     A. Сууриараа ургана. 
    B. Тиреоцит жигд бус нэмэгдэнэ. 



    C. Лимфын эд томорно. 
/254./ Улаан хоолойн ЭКГ-н бичлэгээр насанд хүрсэн хүмүүст өмнөд шүднээс ямар зайд 
хамгийн өндөр “Р” шүд байх вэ? 
     A. 15-20см 
    B. 20-25см 
    C. 25-30см 
    D. 30-35см 
    E. 35-40см 
/255./ Ахалази кардиоспазмын эмгэгжамыг нэрлэ. 
     A. Юм залгисны дараа амсар агших 
    B. Улаан хоолойн булчин байнга агших 
    C. Улаан хоолой амсрын булчин сулрахгүй болох эсвэл дутуусулрах 
    D. Ходоод агшилтгүй болох /атони/ 
/256./ Ямар артери нь булчин доорх артери болон үргэлжилдэг вэ? 
     A. Эгмийн доорх артери 
    B. Эгмийн дээрх артери 
    C. Нурууны артери 
    D. Бугалганы артери 
    E. Хүзүүний хөндлөн артери 
/257./ Хаалган венийн даралт ихсэх хам шинжийн зонхилох шалтгааныг заана уу. 
     A. Бадда - Киорийн хам шинж 
    B. . Киарийн өвчин 
    C. Элгэн доторх цусны урсгалын сааталтай элэгний хатуурал 
    D. Сентын гурвал эмгэг 
    E. Элэгний өмнөх цусны урсгалын саатал 
/258./ Орос улсад зүрх-судасны мэс заслын хүрээлэн хэдэн онд байгуулагдсан бэ? 
     A. 1948 
    B. 1954 
    C. 1956 
    D. 1960 
    E. 1962 
/259./ Элэг хоногт хэдий хэмжээний цөс ялгаруулах вэ? 
     A. 800-1200 мл 
    B. 900-1300 мл 
    C. 1000-1500 мл 
    D. 1600-2200 мл 
    E. 2300-3000 мл 
/260./ Мондорын гурвал нь ходоод арван хоёр хуруу гэдэсний цооролттой шархны эмнэл 
зүйг тодорхойлно. Энэ гурвалд орорхгүй шинж тэмдэг аль вэ? 
     A. Өвчин эхлээд өвдөлт өгсний дараагаар нэг удаа бөөлжих 
    B. Хэвлийн дээд хэсэгт хутгалдаж байгаа юм шиг хүчтэй өвдөх 
    C. Хэл хуурайших, ундаасах 
    D. Хэвлийн урд ханын булчингууд чангарах самбар шиг хатуу болно 
    E. Хэвлийн хөндийд хий хуралдсан шинж тэмдэг / тогшиход элэгний дүлий чимээ арилсан, 
рентген шинжилгээгээр өрцний дор хий тодорхойлогдоно   
/261./ 12 хуруу гэдэсний том хөхлөгийн амсарын голчийн хэвийн хэмжээг заана уу? 
     A. 3-3.5 мм 
    B. 1.0 мм 
    C. 2.0 мм 
    D. 2.5 мм 
    E. 4-4.5 мм 
/262./ Өрцний ивэрхийн үед амьсгал бүтэх магадлалыг заана уу. 
     A. 10%-аасбага 
    B. 20-40% 
    C. 41-60% 



    D. 61-80% 
    E. 81%-иасдээш 
/263./ Эндемийн бахлуур үүсгэх үндсэн шалтгааныг нэрлэнэ үү. 
     A. Хүрээлэн орчинд химийн болон ургамлын гаралтай струмоген байх 
    B. Пубертатүе 
    C. Йодоор бие махбодь дутагдах 
    D. Хүний бие махбодид интратиреоидын солилцоо алдагдах 
    E. Сэтгэл санааны хүнд дарамт 
/264./ Хэм алдалтын анализ хийхийн тулд ЭКГ-н урт хугацааны бичлэг хийхийг /ЭКГ 
мониторирование/ хэн анх гаргасан бэ? 
     A. Gilson 
    B. Hinkle 
    C. Holter 
/265./ Зүүн тосгуурын миксом нь аль гажгийн үедтохиолдох вэ? 
     A. 2 хавтаст хавхлагын нүх нарийссан үед 
    B. 2 хавтаст хавхлагын дутагдал үүссэн үед 
    C. Зүүн атриовентрикуляр нүхний нарийсал ба дутагдал 
/266./ Химийн түлэгдэл авснаас хойш 1-2 долоо хоногийн дараагаар улаан хоолойг хэр олон 
удаа сэтгүүрдэх вэ? 
     A. Өдөрт З удаа 
    B. Өдөрт 2 удаа 
    C. Өдөр бүр 
    D. Өдөр өнжөөд 
    E. Гурван хоногт 1 удаа 
/267./ Гол судас ба хоёр хавтаст хавхлагын нарийслын үед баруун урд ташуу байрлалд бари 
уулган улаан хоолойг харахад хэрхэн хазайх вэ? 
     A. Бага радиусын нумаар 
    B. Их радиусын нумаар 
    C. Улаан хоолой нь хазайхгүй 
/268./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хурсан эмгэгийн эмчилгээ үр дүн өгөхгүй байгаа 
шалтгааныг ямар шинжилгээгээр зөв илрүүлж чадах вэ? 
     A. Цээжний хөндийн тойм рентген зураг 
    B. Уушигны зураг авах 
    C. Уушиг дурандах 
    D. Цээжний хөндийг дурандах 
    E. Хэт авиан шинжилгээ 
/269./ Нугалуур 12 хуруу гэдэсний нарийслийн үед ямар заалтаар тэнэмэл мэдрэлийг таслах 
вэ? 
     A. Ээнэгшилтэй нарийсалт 
    B. Хагас ээнэгшлийн нарийсал 
    C. Агших үйл ажиллагаа нь хадгалагдаж буй ээнэгшлээ алдсан нарийсал 
    D. Ходоодны шархлаатай нугалуур, 12 хуруу гэдэсний нарийсал 
    E. 12 хуруу гэдэсний илэрхий нарийсал   
/270./ Цөсний ерөнхий суваг идээлсэн болон беглөрсөний улмаас шарласан үед з-иибиотик 
тарих зохистой хугацааг заана уу. 
     A. Мэс засал хийлгэхээс 3-4 хоногийн өмнө 
    B. Мэс засал хийлгэхээс 1-2 хоногийн өмнө 
    C. Мэс засал хийлгэхээс нэг хоногийн өмнө 
    D. Мэс засал хийлгэхээс нэг цагийн өмнө 
    E. Мэс засал дуусмагц 
/271./ Шамбарам үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйл юу вэ? 
     A. Хэвлийн дотоод даралт ихдэх 
    B. Удаан гуйлгэх 
    C. Өтгөнөө тасалж гаргах 
    D. Хэвлийн эрхтэний өвчнүүд 



    E. Удаан явган явах 
/272./ Уушигны тараагуур судасны тромбоэмблийг оношлоход доорх аргуудын аль нь илүү 
үр дүнтэй вэ? 
     A. Уушигны зураг авах 
    B. Зүрхний цахилгаан бичлэг 
    C. Рентген зураг авалт 
    D. Цагаан мөгөөрсөн хоолойн зураг авах 
    E. Ангионпульмонографи 
/273./ Холедохоеюноанастомоз нь бусад залгааснаас давуу талтай нь: 
     A. Рефлюксхолвнгит үүсдэггүй. 
    B. Дээрх гэдэс татагдах, деформац болохгүй 
    C. Гэдэс ходоодны зам хангалттай тусгаарлагдана. 
    D. Залгаасны нүх нарийсана. 
    E. Хэвлийд наалдац үүсэх магадлалтай. 
/274./ Гэмтлийн дараах өрцний ивэрхийний үед ивэрхийн агуулагдахуунд үхжил хэрхэнүүсэх 
вэ? 
     A. Өвчтөнуудийн 10-аасбага хувьднь 
    B. Өвчтөнүүдийн 20-40 хувьд нь 
    C. Өвчтөнүүдийн 41-60 хувьд нь 
    D. Өвчтөнүүдийн 61-80 хувьд нь 
    E. Өвчтөнүүдийн 81-иасдээш хувьд нь 
/275./ Гэдэсний ямар түгжрэлийн үед доошоо цус гарах вэ? 
     A. Парез болоход 
    B. Динамик 
    C. Чихэлдэх 
    D. Гэдэс ороолдох 
    E. Гэдэсний инфанкт 
/276./  Улаан хоолойн нүхээр зонхилон ямар эрхтэн ивэрдэг вэ? 
     A. Ходоодны ёроол хэсэг 
    B. Ходоодны дээд амсар 
    C. Том сэмж 
    D. Нарийн гэдэс 
    E. Бүдүүн гэдэс 
/277./ Элэгний хатууралын үед улаан хоолой болон түүний амсрын хураагуур судас 
өргөссөний улмаас цус алдаж нас барах гол шалтгаануудыг заана уу. 
     A. Цус алдсанаас шоконд орох 
    B. Элэг бөөрний дутмагшил 
    C. . Цус алдалтын дараах цус багадалт 
    D. Элэг хатууралтаас үүсэх хямралууд 
    E. Элэгний даамжирсан дутагдал 
/278./ Бүдүүн гэдэсний баруун хэсгийг цусаар хангах судас нь аль вэ? 
     A. Дээд чацархайн тараагуур судас 
    B. Доод чацархайг тараагуур судас 
    C. Ташааны дотуур баруун тараагуур судас 
    D. Ташааны дотуур зүүн тараагуур судас 
    E. Гэдэсний гол судас 
/279./ Тосгуур ховдлын зангилааны булчингаар импульс ямар хугацаанд тархах вэ? 
     A. 0.2 мс 
    B. 0.4 мс 
    C. 0.6 мс 
    D. 0.8 мс 
    E. 4 мс 
/280./ Цээжний голчийн идээ үүсэх шалтгаан нь аль вэ? 
     A. Улаан хоолойн гэмтэл 
    B. Цээжний бэртэл 



    C. Хүзүүний идээт үрэвсэл 
    D. Цусаар халдвар дамжих 
    E. Тунгалаг зангилаа задрах 
/281./ Кардийн ахализийн 1-Н үеийн хамгийн үр ашигтай эмчилгээг заана уу. 
     A. Спазмолитик эм хэрэглэх 
    B. Улаан хоолойн доод хэсгийн хуниасыг /сфинктер/ тэлэх 
    C. Эзофагомиотоми 
    D. Улаан хоолой-ходоодны уулзварын тайралт 
    E. Антирефлюксын хагалгаа 
/282./ Ходоодны гарах хэсэг нь нарийсан ээнэгшилээ алдсан 12 хуруу гэдэсний шархлаанд 
хийх оновчтой мэс заслын аргыг заана уу? 
     A. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах 
    B. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслаж, нугалуурыг нөхөн сэргээх 
    C. Тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгийг таслаж, нугалуурыг нөхөн сэргээх 
    D. Тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгийг таслах 
    E. Ходоодны 2/3-г тайрах 
/283./ Улаан хоолойн хүзүүний хэсгийн цооролтыг эмчлэх аргыг сонгоно уу. 
     A. Ходоодонд байнгын зонд тавьж, антибиотик эмчилгээ хийх 
    B. Хэвтрийн дэглэм 
    C. Хүзүүний хүрцээр мэс засал хийж, цоорхойг оёж, урд голчид гуурс тавьж антибиотик 
эмчилгээ хийх 
    D. Мэс засал хийж, улаан хоолойг тайрч, бүдүүн гэдсээр орлуулан залгаж, антибиотик 
эмчилгээ хийх 
    E. Дурангийн тусламжтай нүхийгбөглөх 
/284./ Элэг доторх хаалган венийн даралт ихэссэний улмаас улаан хоолойн 
хураагуурсудаснаас цус алдаж буй үед хийх зохистой мэс засал нь юу вэ? 
     A. Улаан хоолойн хураагуур судсыг оёх 
    B. Хаалган венийгдоод хөндий вени-тэй залгах 
    C. Дэлүү авах 
    D. Улаан хоолойн хураагуур судсанд хатууруулах эмчилгээ хийх 
    E. Улаан хоолойд Блекморын гуурставих 
/285./ Гэнэт цээжний хөндийд дотроосоо хий хурах шалтгаан 
     A. Уушигны архаг үрэвсэл 
    B. Уушигны буглаа 
    C. Цээжний гялтангийн наалдац салах 
    D. Цагаан мөгөөрсөн хоолойн үрэвсэл, уушигны багтраа 
    E. Уушигны уйланхайнууд 
/286./ Гол судасны хавхлагын дутагдлын үед эгц байрлалд зүүн ховдлын нумны байдал 
өөрчлөгдөх үү? 
     A. Дугуйрсан байдалтай 
    B. Уртассан, нум нь дугуй биш 
    C. Өөрчлөгдөхгүй 
/287./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хуралдаад хийг гадагш зайлуулах эмчилгээ үр дүн 
өгөхгүй бол яах ёстой вэ? 
     A. Цээжний хөндийд гуурс тавих 
    B. Идэвхтэй соруулалтын тогтолцоонд шилжүүлэх 
    C. Хагалгаа хийх 
    D. Өвчтөнийг мэргэшсэн эмнэлэгт шилжүүлэх 
/288./ Цээжний битүү гэмтэл нь уушигны гэмтэлтэй хавсарсан үед хийгдэх хагалгааны 
хэлбэр 
     A. Уушигны гэмтлийг оёх 
    B. Гурвалжин хэлбэрээр уушигнаас зүсэж авах 
    C. Уушигны дэлбээг тайрах 
    D. Уушгийг бүтнээр нь авах 
    E. Гэмтсэн хавиргыг бэхлэж боох 



/289./ Холедохолитазийн үед цөсний ерөнхий цоргонд тавих хамгийн     тохиромжтой 
хэлбэрийн гуурс аль нь вэ? 
     A.      Обуховскийн 
    B. Т-хэлбэрийн 
    C. Цөсний цоргоор нь дамжуулан 
    D. Киарын 
    E. Полиэтиленовийн 
/290./ Лимфедемийн оношлогоонд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг нь 
     A. Гэмтсэн мөчний рентгенографи 
    B. Артериографи 
    C. Флебографи 
    D. Лимфангиографи 
    E. Ультразвуковой допплерографи 
/291./ Гэдэсний цочмог түгжрэлийн төгс оношлох арга нь аль вэ? 
     A. Хэвлийн тойм харалт 
    B. Бүдүүн гэдсийг дурандах 
    C. Тодотгогч бодисын тусламжтай гэдэсний хөндий замуудыг тодорхойлох 
    D. Ходоод,нарийн гэдэсний дээд хэсгийг дурандах 
    E. Хэвлийг нээж шалгах 
/292./ Улаан хоолойн нүхээр үүссэн өрцний гулсамтгай ивэрхийн шинж тэмдгийг заана 
     A. Өвчүүний араар хорсож битүүөвдөх 
    B. "Хуурамч" зүрх цухалдах 
    C. "Шнур-ботинк"-ийн шинж 
    D. Хязгаардмал цус алдалт 
    E. Юм залгиж, чадахгүй байх 
/293./ Элэгний шархнаас ихээр цус алдахад ямар хагалгааг хийх нь тохиромжтой вэ? 
     A. Шархыг оёх 
    B. Шарханд чихээсхийх 
    C. Шархыг өргөсгөж, судсыг боох 
    D. Элэгний өөрийнх нь артерийн судсыгбоох 
    E. Элэгний гэмтсэн хэсгийгтайрах 
/294./ Бүдүүн гэдэснээс цус хамгийн их алддаг шалтгаан нь аль вэ? 
     A. Дивертикулит 
    B. Бүдүүн гэдэсний цусан хангамж багассан үрэвсэл 
    C. Дивертикулёз 
    D. Сиплодисплази 
    E. Бүдүүн гэдэсний хавдар 
/295./ Хэвийн үед Гисс-Пуркинье-гийн ширхэгээр импульс ямар хугацаанд дамжих вэ? 
     A. 10-30 мс 
    B. 30-60 мс 
    C. 60-90 мс 
    D. 90-120 мс 
    E. 120-с их мс 
/296./ Ямар шинж цочмог голчийн үрэвсэлд илрэхгүй вэ? 
     A. Халуурч чичрүүлэх 
    B. Зүрх дэлсэх, амьсгаадах 
    C. Толгой гэдийх үед ихэсдэг, өвчүүний арын өвдөлт 
    D. Гэрэлд харахад голчийн сүүдэр өргөссөн 
    E. Гэрэлд харахад голчийн сүүдэр нарийсах 
/297./ Б.В.Петровскийн ангиллаар улаан хоолойн ахалази дөрвөн үе шаттай байдаг. Мэс 
заслын эмчилгээ хийх үе шатыг заана уу. 
     A. Бүх үе шатанд 
    B. 1-рүешатанд 
    C. 2-3—р үе шатанд 
    D. 3 ба 4-р үе шатанд 



    E. 4-рүешатанд 
/298./ 12 хуруу гэдэсний шархлааны улмаас эрхтэн үлдээх мэс засал хийсний дараагаар 
засахад төвөгтэй хүндрэлүүдийг заана уу? 
     A. Шархлааны дахих 
    B. Демпингийн хам шинж 
    C. Тэнэмэл мэдрэл тасалсаны дараахи чацга алдалт 
    D. Цөс чулуужих өвчин 
    E. Ходоодны ханын үхжилт 
/299./ Улаан хоолойн Ахалазид аль нь хамаарахгүй вэ? 
     A. Цээжний хөндийн хэсгийн улаан хоолойн ганглионар эс нь алга болох бу өөрчлөгдсөн 
байна. 
    B. Цээжний хөндийн хэсгийн улаан хоолойн даралт хэвийнхээсээ доогуур 
    C. Энэөвчин 30-50 насны хооронд зонхилон тохиолдоно. 
    D. Өвчтөн халуун хоол залгихаасаа хүйтэн хоол залгихад хөндүүрлэнэ. 
    E. Улаан хоолойн хорт хавдраар өвчлөх эрсдэл 7 дахин их байна. 
/300./ Улаан хоолойн вен өргөссөнөөс хаалган венийн даралт ихсэх ба цус алдахи 
хийх мэс ажилбарын зохистой хэлбэрийг сонгоно уу. 
  
     A. Улаан хоолойн хураагуур судсыг оёх 
    B. . Дэлүүний байршалыг сонгох 
    C. Хаалган хураагуур судсыг доод хөндий хураагуур судастай залгах 
    D. Дэлүү авах 
    E. Сэмжийг элгэнд бэхлэх 
/301./ Мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдэх өвчний үед ямар шинж илрэх вэ? 
     A. Ханиалгаж их цэр гарах 
    B. Барабанны палочек-н шинж 
    C. Тогшиход хөндий дуутай байх 
    D. Нойтон буюу хуурай исгэрэх хэржигнүүр 
    E. Гэрэлд орой нь уушигны угруу чиглэсэн гурвалжин сүүдэр харагдах 
/302./ Гол судасны хавхлагын нарийслын үед зүүн ховдлын нумны байдал нь: 
     A. Дугуйрсан байдалтай 
    B. Дугуй биш байдалтай 
    C. Өөрчлөгдөхгүй 
/303./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хурсан үед эмчилгээ амжилтгүй болох шалтгаан: 
     A. Эмчилгээг оройтуулж эхлэх 
    B. Уушигны эд их эвдрэлтэй байх 
    C. Уушигны эмгэгний өөрчлөлт/үрэвсэл, уушиг тэлэгдэх өвөрмөц үрэвслүүд 
    D. Эмчилгээг буруу сонгох 
    E. Уушиг жигд бусаар тэнийх 
/304./ Цээжний битүү гэмтэл уушигны гэмтэлтэй хавсарсан үед хийгдэх эмчилгээний арга нь: 
     A. Ерөнхий эмчилгээ 
    B. Цээжний хөндийд гуурс тавих 
    C. Яаралтай хагалгаа хийх 
    D. Уушгинд хиймэл амьсгал хийх 
    E. Цээжний хөндий дурандах 
/305./ 12 хуруу гэдэсний дээд арын хананд байрлалтай эрхтэн рүүгээ цоорсон шархлааг 
ямар оновчтой мэс ажилбар хийх вэ? 
     A. Бильрот 1-ээр ходоод тайрах 
    B. Бильрот 2-оор ходоод тайрах 
    C. Тэнэмэл мэдрэлийг тайрч, гэдэст гүүр хэлбэрийн нөхөн сэргээлт хийх 
    D. Тэнэмэл мэдрэлийг тайрч, нугалуур хэсгийг нээж, шархыг оёх 
    E. Тэнэмэл мэдрэлийг тайрч, 12 хуруу гэдсэнд үечилсэн нөхөн сэргээлт хийх 
/306./ . Цөсний ерөнхий цоргоны зонхилон залгаас хийдэг хэсэг нь: 
     A. Супрадуоденал 
    B. Элэгний 



    C. Нойр булчирхайн 
    D. 12 хуруу гэдэсний 
    E. Ходоодны 
/307./ Шулуун гэдэснээс цус алдах, тэлэгдэх, цооролт үүсэх, өмөн үүд шилжих хүндрэлүүд 
ньбүдүүн гэдэсний аль өвчний үед тохиолдох вэ? 
     A. Бүдүүн гэдэсний өмөн үү 
    B. Бүдүүн гэдэсний цүлхэн үүсэх өвчин 
    C. Гэдэсний хижиг 
    D. Бүдүүн гэдэсний өвөрмөц биш шархлаат үрэвсэл 
    E. Пейтц-Егерсийн хам шинж 
/308./ Анхдагч лимфедем нь аль вэ? 
     A. Лимфийн судасны аплази 
    B. Лимфийн судасны гипоплази 
    C. Лимфийн судасны гиперплази 
    D. Лимфийн судасны аплази ба аплази ба гипоплазм 
    E. Бүгд 
/309./ Цөсний суваг төгсгөл хэсэгтээ нарийсч, цөсний ерөнхий сувагны голч 2 см-ээсөргөссөн 
үед хийх тохиромжтой мэс засал нь аль вэ? 
     A. A 12 хуруу гэдэс дамнаж хөхлөгийг зүсэх 
    B. Цөсний ерөнхий суваг нээж, сувгаар гуурс гадагшлуулах 
    C. Дүрангаар хөхлөгийг зүсэх 
    D. Цөсний ерөнхий сувгийг нарийн гэдэстэй залгах 
    E. Цөсний ерөнхий цоргыг 12 хуруу гэдэстэй залгах 
/310./ Ихэвчлэн тохиолддог өрцний ивэрхийний төрлийг заана уу. 
     A. Жинхэнэ ивэрхий 
    B. Хуурамч ивэрхий 
    C. Төрөлхийн ивэрхий 
    D. Өрцний улаан хоолойн нүхний ивэрхий 
    E. Гэмтлийн дараах ивэрхий 
/311./  Хэвлийн гялтангийн цочмог үрэвслийн хожуу шатанд аль шинж нь илрэх вэ? 
     A. Гэдэс дүүрэх 
    B. Хэвлий тэлэгдэх 
    C. Гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөн ихсэх 
    D. Гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөн арилах 
    E. Олон удаа бөөлжих 
/312./ Гэмтлийн дараах өрцний ивэрхийний зонхилон тохиолддог хүндрэлийг заана уу? 
     A. Ходоод гэдэсний цус адалт 
    B. Рефлюкс-эозфагит 
    C. Ивэрхийн агуулагдахууны үхжил 
    D. Ходоод гэдэсний доторх агуулагдахууны шилжилт /пассаж/ алдагдах 
    E. Зүрхний хэмнэл алдагдах 
/313./ Элгэн дээрх хоригт аль өвчин нь орох вэ? 
     A. Элэгний хавдар 
    B. Хаалган венийн саатал 
    C. Зүрхэнд орох хэсэгт доод хөндий венийн нарийсал 
    D. Зүрхний зүүн талын дутагдал 
    E. Үүдэн венийн саатал 
/314./ Ходоодонд тодруулагч бодис ямар хугацаагаар саатвал түгжрэл гэж үзэж болох вэ? 
     A. 1-2цаг 
    B. 3-4 цаг 
    C. 5-6 цаг 
    D. 8-10 цаг 
    E. 10 цагаас дээш   
/315./ Хэвийн үед синусийн зангилаанаас тосгуур ховлдын зангилаа руу импульс нь ямар 
хэмжээтэй байх вэ? 



     A. 5-9 мс 
    B. 9-45 мс 
    C. 45-60 мс 
    D. 60-120 мс 
    E. 120-140 мс 
/316./ Архаг эмпиемийн шинж тэмдэг: 
     A. Ханиалгахгүй, халуурахгүй 
    B. Цээжний хэлбэр өөрчлөгдөхгүй 
    C. Хавирга завсрын зай нарийсна. 
    D.      КТГ-д плеврийн хананд шингэн байна. 
    E. Арьсан дор хий хурна. 
/317./ Цагаан мөгөөрсөн хоолой байнга агших эслиоспазмын эмчилгээ: 
     A. Нойрсуулах эмчилгээ 
    B. Эмийн эмчилгээ 
    C. Улаан хоолойгтэлэх /кардиодилетаци/ 
    D. Физик эмчилгээ 
    E. Рашаан, шавар эмчилгээ 
/318./ 1 см болон түүнээс том хэмжээтэй 12 хуруу гэдэсний хүндрээгүй шархлаанд хийх 
оновчтой мэс заслыг заана уу? 
     A. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах 
    B. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, шархлаанд зүслэг хийх 
    C. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, шархлаанд зүсэлт хийх нугалуурыг нөхөн 
сэргээх 
    D. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, нугалуур нөхөн сэргээх 
    E. Ходоодны гарах хэсгийг тайрах, тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгийг таслах 
/319./ Ахалази үүсэх эмгэг жам аль нь вэ? 
     A. Улаан хоолойн үрэвслээс 
    B. Улаан хоолойн доод сфинктерийн даралт өөрчлөгдсөнөөс 
    C. Юм залгихад анхдагч давалгаа доошоо чиглэлтэй үүсч кардийг нээдэг 
үйл ажиллагаа алдагдсанаас 
  
    D. DХэвлийн доод даралт өөрчлөгдсөнөөс 
    E.  Улаан хоолойн ханын анатоми өөрчлөгдсөнөөс 
/320./ Насанд хүрсэн өвчтөний хаалган венийн даралт ихсэх хам шинжийн зон шалтгааныг 
сонгоно уу. 
     A. Дэлүү томрох 
    B. Гиперспленизм 
    C. Улаан хоолой, хэвлийн урд хана, шулуун гэдэсний хураагуур судас зач-У бүдүүрэх 
    D. D. Улаан хоолойн хураагуур судаснаас цус алдах 
/321./ Мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдэх өвчний үед ямар шинж илрэх вэ? 
     A. Ханиалгаж их цэр гарах 
    B. Барабанны палочек-н шинж 
    C. Тогшиход хөндий дуутай байх 
    D. Нойтон буюу хуурай исгэрэх хэржигнүүр 
    E. Гэрэлд орой нь уушигны угруу чиглэсэн гурвалжин сүүдэр харагдах 
/322./ Орос улсад зүрх-судасны мэс заслын хүрээлэнг хэн үндэслэсэн бэ? 
     A. Б.А.Петровский 
    B. В.И.Бураковский 
    C. А.Н.Бакулев 
    D. В.С.Савельев 
    E. С.А.Колесников 
/323./ Цээжний хөндийд  дотроосоо хий хуралдсан эмгэгийг эмчлэх арга: 
     A. Тайван байлгаж, шимэгдүүлэх эмчилгээ хийх 
    B. Цээжний хөндийд пункц хийж, хийг соруулах 
    C. Цээжний хөндийд гуурс тавих 



    D. Хагалгаа хийх 
    E. Цээжний хөндийг дурандах 
/324./ Цээжний хөндийн битүү гэмтлийн үед уушгийг гэмтээсэн шинж тэмдэг нь: 
     A. Өвдөлт 
    B. Амьсгалах ажиллагаа алдагдах 
    C. Гэмтсэн талд амьсгалын чимээ сонсогдохгүй байх 
    D. Гэмтсэн талд хуурай хэрчигнүүр сонсогдох 
    E. Гэмтсэн талд нойтон хэрчигнүүр сонсогдох 
/325./ 12 хуруу гэдэсний зогсонгишилтой шархлааны үед ходоод тайрах оновчтой аргыг 
заана уу? 
     A. Бильрот-1-ээр тайрах 
    B. Биольрот-2-оор, Гофмейстер-Финстерерээр 
    C. Бальфур-аар 
    D. Ру-гээр 
    E. Райхель-Попия-гаар 
/326./ Цөсний цочмог үрэвслийг голчлон үүсгэдэг шалтгаан нь: 
     A. Цөсний хүүдийн цоргын бөглөрөл 
    B. Е. Соli халдвар 
    C. Паразитын халдвар 
    D. Цөсний хүүдийн олон жижиг чулуу 
    E. Сальмонеллын халдвар 
/327./ Шулуун гэдэсний цоорхой нь хуниасын дотор ба хуниасын гадна байрласан үед 
хагалгааны төрлийг заана уу. 
  
     A. Габриэлийн зүсэлт 
    B. Селивановын зүсэлт 
    C. Блинничевын хагалгаа 
    D.         Ганн-Маннын хагалгаа 
    E. Борисын хагалгаа 
/328./ Гүрээний венийн цүлхэн үүсэх нь: 
     A. Гэмтлийн 
    B. Төрөлхийн 
    C. Олдмол 
    D. Гэмтлийн ба олдмол 
    E. Бүгд 
/329./ Дарагдсан хэлбэрийн гэдэсний түгжрэл аль нь вэ? 
     A. Узлообразование /зангирах/ 
    B. Гэдэс нь наалдаж түгжрэх 
    C. Гэдэсний саажилт 
    D. Гэдэс агших 
    E. Гэдэсний хөндий хавдраар бөглөрөх 
/330./ Гэмтлийн дараах өрцний ивэрхийний үед ивэрхийн агуулагдахуунд үхжил хэрхэнүүсэх 
вэ? 
     A. Өвчтөнуудийн 10-аасбага хувьднь 
    B. Өвчтөнүүдийн 20-40 хувьд нь 
    C. Өвчтөнүүдийн 41-60 хувьд нь 
    D. Өвчтөнүүдийн 61-80 хувьд нь 
    E. Өвчтөнүүдийн 81-иасдээш хувьд нь 
/331./ Хэрвээ та элэг тайрах төхникийг эзэмшээгүй байхад элэгнийшархнаас хүчтэй 
цусалдалт тохиолдвол аль аргыг нь сонгох вэ? 
     A. Шархыг оёх гэж оролдоно. 
    B. Шархыгөргөсгөж, судсыг боох 
    C. Элэгний өөрийнх нь артерийн судсыг боох 
    D. Шарханд чихээс хийх 



    E. Баруун хавирганд элгийг нягт дарж өрц ба хэвлийн арын гялтан хальсанд П хэлбэрийн 
оёдлоор бэхлэх 
/332./ Хоёрдогч хожуу үүсэх наалдаст түгжрэл хэдийд үүсэх вэ? 
     A. 10-15 хоногт 
    B. 16-20 хоногт 
    C. 21-25 хоногт 
    D. 26-30 хоногт 
    E. 30-аас дээш хоногт 
/333./ Хоногийн зүрхний тасралтгүй бичлэг хийх үед /хоногт 50 экстрасистол гарах нь хэвийн/ 
ховдлын экстрасистол эрүүл залуу хүмүүсийн хэдэн хувьд нь байдаг вэ? 
     A. 0% 
    B. 5% 
    C. 25% 
    D. 50% 
    E. 100% 
/334./ Цээжний ханын дотор хальсны үрэвслийн 3 үндсэн онцлог чанарыг нэрлэ. 
     A. Хориглох үйл + бичил биетэний өсөлтийг дарах чадвар + сорох өндөр чадвар 
    B. Шүүдэс ялгаруулах чадвар + бичил биетэний өсөлтийг дарах чадвар + уушгаа 
хамгаалах чадвар 
    C. Хориглох үйл + шүүдэс ялгаруулах чадвар + бичил биетэний өсөлтийг дарах чадвар 
    D. Шүүдэс ялгаруулах чадвар + сорох өндөр чадвар + төлжих чадвар 
    E. Бичил биетэний өсөлтийг дарах чадвар + төлжих чадвар + өвчнөөс уушгаа хамгаалах 
чадвар 
/335./ Залуу эмэгтэйд шингэн зүйл залгихад сааталтай, буцаж гулигуулж байв. 
Ээофагоманометрийн үед улаан хоолойн доод хуниас ажиллагаагүй байв. Ямар онош тавих 
вэ? 
     A. Улаан хоолойн хорт хавдар 
    B. Пламмер-Винсоны синдром 
    C. Рефлюкс-эзофагит 
    D. Өрцний дээд талын улаан хоолойн дивертикул 
    E. Ахалази карди 
/336./ 12 хуруу гэдэсний хүндрээгүй шархлаанд хийх оновчтой мэс заслыг заана уу? 
     A. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх 
    B. Тэнэмэл мэдрэлийг захын салааг таслах, шархлаанд зүсэлт хийх 
    C. Ходоодыг тайрах 
    D. Шархлаанд зүсэлт хийх, тэнэмэл мэдрэлийг багана хэсгээр таслах 
    E. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах 
/337./ Ахалази кардийн эмчилгээний үндсэн зарчмыг заана уу. 
     A. Ходоод, гэдэсний рефлюксыг устгах 
    B. Сорвижсон эдэд улаан хоолойн дагуу эрүүл эд хүртэл зүсэлт хийх 
    C. Сорвижсон эдэд улаан хоолойд хөндлөнгөөр эрүүл эд хүртэл зүсэлт хийх. 
    D. Сорвижсон эдийгзүсах 
    E. Сорвин өөрчлөгдсөн улаан хоолойг тайрах 
/338./ Доод мөчний хураагуур судасны цусны урсгалын зогсонготой ужиг шархыг 
эмчлэх арга нь: 
     A. Даралттай боолт 
    B. Шархны ирмэгийг өөлж аваад оёх 
    C. Арьсанд нөхөн сэргээх мэс засал хийх 
    D. Хураагуур судасны цусны урсгалыг сэргээх 
    E. Тосон боолтоор эмчлэх 
/339./ Мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдлийг эмчилж болох аргыг заана уу. 
     A. Эмийн эмчилгээ 
    B. Агаар эмчилгээ 
    C. Мэс заслын эмчилгээ 
/340./ Орос улсад зүрхний олдмол гажгийн хагалгааг анх хэн хийсэн бэ? 



     A. А.Н.Бакулев 
    B. А.А.Вишневский 
    C. Б.А.Петровский 
    D. Е.Н.Мешалкин 
    E. П.А.Куприянов 
/341./ Цээжний хөндий дотроосоо хий хуралдахыг оношлоход мэдүүлгийн ач холбогдол 
     A. Уушигны хурц үрэвсэл 
    B. Уушигны архаг үрэвсэл 
    C. Биеийн хүчний ачаалал 
    D. Шалгаан нь тод бус 
    E. Хүчтэй ханиалга, уушигны доторх даралт ихсэх 
/342./ Мэс заслын тасагт цээжний хөндий уушиг гэмтсэн тохиолдолд гүйцэтгэх эмчилгээ: 
     A. Шокийн эсрэг эмчилгээ 
    B. Цээжний хөндийд гуурс тавих 
    C. Мэс заслын бус эмчилгээ 
    D. Яаралтай хагалгаа хийх 
/343./ Мэс заслын өмнө ходоод, арван хоёр хуруу гэдэсний цоорсон шархыг эвдрэлтэй 
цочмог мухар олгойн үрэвсэлээс ялгаж чадсангүй. Ямар мэс заслын ямар хүрдэц сонгох вэ? 
     A. Хэвлийн дээд голын зүслэг 
    B. Хэвлийн дээд голын зүслэгийг аймхай мөгөөрс хүртэл уртасган өргөтгөх 
    C. Хэвлийн хажуугийн зүслэгийг хавирганы нум хүртэл өргөтгөх 
    D. Мак-Бурнен, Дьяконов-Волковчийн аргаар хэвлийг нээж, цооролттой шархлааг олж 
илрүүлэхийн тулд хэвлийн дээд голын зүслэг нэмж хийх 
    E. Хэвлийн голын өргөтгөсөн урт зүслэг    
/344./ Цөсний замын сфинктерийн үйл ажиллагааг зохицуулах эмийг нэрлэ. 
     A. Но-шпа 
    B. Церукал 
    C. Фүразолидон 
    D. Фенол 
    E. Холезин 
/345./ Шулуун гэдэсний эргэн тойрны аппаратын бүтцийн өөрчлөлттэй хошногоны 
сфинктерийн /шулуун гэдэсний амсар/ дутагдлыг мэс ажилбараар эмчлэх тохиромжтой 
аргыг нэрлэнэ үү. 
     A. Урд талын сфинктеролеваторопластика 
    B. Хажуугийн сфинктеролеваторопластика 
    C. Хойд талын сфинктеролеваторопластика 
    D.  Сфинктероглютеопластика 
    E. Глютеопластика 
/346./ Гүн хураагуур судасны бүлэнт үрэвслийн үед ямар шинж гарахгүй вэ? 
     A. Хөлийн шилбэ хавагнах 
    B. Хөлийн эрээн булчин хөндүүрлэж өвдөх 
    C. Судас дагуу нэвчдэс үүсч улайх 
    D. Протромбины индекс ихсэх 
    E. Халуурна 
/347./ Литотрипсийн цохилтын долгион нь цөсний чулуу хэдий тоотой, ямар хэмжээтэй 
байвал үр дүнгээ өгнө гэдгийг заана уу. 
     A. Цөсний чулуу тоо, хэмжээнээсээ ул хамаарна. 
    B. 1 см хүртэл хэмжээтэй олон чулуу 
    C. 4 см хүртэл хэмжээтэй ганц нэг чулуу 
    D. 3 хүртэл тоотой, 2 см хүртэл хэмжээтэй цөсний чулуу 
    E. Цөсний зогсонгошлоос үүссэн олон тооны чулуу 
/348./ Өрц гэмтсэн үед амьсгал бүтэх магадлалыг заана уу. 
     A. 10%-аасбага 
    B. 20-40% 
    C. 41-60% 



    D. 61-80% 
    E. 81%-иасдээш 
/349./ Наалдаст түгжрэлийн эхэн үед ямар шинж илрэхгүй вэ? 
     A. Хэвлийгээр байнга өвдөх 
    B. Хэвлийгээр базалж өвдөх 
    C. Бөөлжих 
    D. Гэдэс дүүрэх 
    E. Хий, өтгөн гарахгүй болох 
/350./ Өрцний ивэрхийн зонхилон тохиолддог клиник шинж тэмдгийг заана уу. 
     A. Аюулхайд цанхайх, өвдөх 
    B. Хоол идсэний дараа амьсгаа давхцах 
    C. Хоол идсэний дараа хүчтэй ханиалгах 
    D. Юм залгиж чадахаа болих 
    E. Хоол идсэний дараа бөөлжих 
/351./ Элэгний амёбийн буглааны үед ямар хагалгаа хийх ньтохиромжтой вэ? 
     A. Абсцессотоми 
    B.      Буглаанд давтан хатгалтхийн, хөндийгугаах 
    C. Элгийгтайрах 
    D. Хэсэггазрын антибиотикийн эмчилгээ 
    E. Буглааг гэртэй нь хамт авах 
/352./ Гэдэсний түгжрэлийг онцлох шинжилгээний илүү мэдээлэл бүхий арга нь аль вэ? 
     A. Хэвлийн хөндийн тойм рентген зураг авалт ба харалт 
    B. Бүдүүн гэдэс дурандах 
    C. Тодотгогч бодисын тусламжтай гэдэсний замыг шинжлэх 
    D. Ходоод дурандах 
    E. Судсаар тодотгогч бодистой шинжлэх 
/353./ Хэвийн ЭКГ-д ямар холболтонд “Р” шүд ажиглагдах вэ? 
     A. I , II, V1, V2 
    B. II, III, AVF, V6 
    C. II, III, AVF, V1 
/354./ Цээжний гялтан хальсны цочмог идээт үрэвслийн үед ямар шинж гардаггүй вэ? 
     A. Цээжээр өвдөх 
    B. Хавирга завсарын зай өргөсөх 
    C. Тогшиход хэнгэрэн чимээ сонсогдох 
    D. Дамуазын шугам тодорхойлогдох 
/355./ Голчийндоод хэсгийн идээг нээсний дараа хэсэг газрын эмчилгээг хэрхэн хийх вэ? 
     A. Шарханд чихээс тавих 
    B. Гоожуурга тавьж сорогчоор соруулах 
    C. Шархан дундуур гоожуурга тавих 
    D. Шарханд дундуур гуурсаа явуулан үзүүрийг нь гадагшлуулах 
    E. Шархыг гуурсаар угааж, соруулах 
/356./ 12 хуруу гэдэс гэмтсэн үед түүнд үзлэг хийхдээ яах ёстой вэ? 
    A. 12 хуруу гэдсэнд үзлэг хийхдээ хөндлөн хүрээ гэдсийг доош нь болгоно 
    B. Бага сэмжийг зүснэ 
    C. Ходоод-хүрээ гэдэсний холбоосыг зүснэ 
    D. Кохерын аргаар 12 хуруу гэдсийг ялгана 
    E. Чацархайн судаснаас баруун тийш 12 хуруу гэдсийг ил гартал хөндлөн хүрээ гэдэсний 
чацархайг зүснэ 
/357./ Кардиоспазм үүсгэдэггүй шалтгаан нь аль вэ? 
     A. Сэтгэл санааны ужигдарамт-стресс 
    B. Улаан хоолойн мэдрэлийн төрөлхийн гаж хөгжил 
    C. . Рефлексийн гаралтай дисфункци 
    D. Улаан хоолойн агшилтийн зохицуулга алдагдах /дискординаци/ 
    E. Улаан хоолойгоос цус алдах 



/358./ Дурдсан өөрчлөлтүүдээс аль нь туяаны энтерколитын хүндрэл үүсэхэдшийдвэрлэх 
үүрэг гүйцэтгэх вэ? 
     A. Салст бүрхүүлийн эвдрэл 
    B. Салстын доорх бүрхүүлийн суурийн зузааралт 
    C. Давшингуй васкулит 
    D. Лимфийн фолликулын гипоплази 
    E. Кринт буглаа үүсэх 
/359./ Зураг дээр уушигны аль дэлбэнд мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдлийг хайх хэрэгтэй вэ? 
     A. Доод хэсэгт 
    B. Дээд хэсэгт 
    C. Бүх хэсэгт 
/360./ Цөсний ерөнхий сувгийн 12 хуруу гэдэсний хэсгийн уртын хэмжээг заана уу. 
     A. . 25-30 мм 
    B. 20-25 мм 
    C. 15-20 мм 
    D. 10-15 мм 
    E. . 5-9 мм 
/361./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хурхын даамжирах нөхцөл: 
     A. Биеийн хүчний ачаалал 
    B. Уушигны архаг өвчин хурцдах 
    C. Гэнэтийн цочрол хямрал 
    D. Шалтгаан нь тод бус 
    E. Гэмтэл 
/362./ Амбулаторийн нөхцөлд цээжний хөндийг нэвт хатгаж, уушиг гэмтсэн тохиолдолд 
үзүүлэх анхны тусламж 
     A. Шархыг дарж боолт хийх 
    B. Ариутгасан боолт хийх 
    C. Хүзүүний ваго-симпатик хориг хийх 
    D. Биеийн байдал дордох үед үе үе уушгийг үлээлгэх 
    E. Маш түргэн хугацаанд өвчтөнийг гэмтэл-мэс засалд хүргэж өгөх 
/363./ Ходоод, арван хоёр нугалаа гэдэсний тодорхой бус цооролттой бүдэг шинжүүд аль нь 
вэ? 
     A. Хүчтэй биш өвдөлт 
    B. Өвчүүний араар зөөлөн өвдөх 
    C. Хэвлийн урд ханын булчингийн чангаралт 
    D. Гэдэс дүүрсэн цочролын шинж тэмдэг 
    E. Хэл хатах, ундаасах   
/364./  Цөсийг авсаны дараах хам шинж нь юунаас хамаарах вэ? 
     A. Элэгний хавдар 
    B. Гепатит 
    C. Элэгний цирроз 
    D. Элэгний том уйланхай 
    E. Цөсний сувгийн урттайрдас 
/365./ Хошногоны амсрын язралтын тохиромжтой эмчилгээний аргыг заана уу. 
     A. Молотковын хагалгаа 
    B. Хажуугийн далд сфинктеротоми /шулуун гэдэсний агших амсрын тай язралтыг зүсэх 
    C. Язралтыг зүсэх-Аминевийн аргаар салст бүрхүүлийг доош болгох 
    D. 10-12 өдрийн туршид өдөр бүр цэвэрлэх бургуй тавих + метил-урацилтай лаа, эсвэл 
алозил, гипозолтой бичил бургуй 
    E. Спирт-новокайны хориг 
/366./ Облитерирующий эндоартеритийн үед илрэхгүй шинж нь аль вэ? 
     A. Эрээн булчингаар өвдөх 
    B. Хөл хөхрөх 
    C. Хөл халуун оргих 
    D. Үе үе доголох 



    E. Тараагуур судасны лугшилт сул 
/367./ Химийн түлэгдэл авсан улаан хоолой, ходоодонд гуурс тавих нь: 
     A. Заавал тавина. 
    B. Тодорхой хугацааны дараа тавина. 
    C. Зөвхөн хүчилд түлэгдвэл тавина. 
    D. Зөвхөн шүлтэнд түлэгдвэл тавина. 
    E. Гуурставихыгхориглоно. 
/368./ Наалдац нь ямар эдээр үүсдэг вэ? 
     A. Сийрэг холбогч эдээр үүссэн 
    B. Булчинлаг эдээр үүссэн 
    C. Судасны холбогч эдээр үүссэн 
    D. Судасгүй холбогч эдээр үүссэн 
    E. Холбогч эдгүй үүссэн   
/369./ Өрц гэмтсэнийг харуулах гол шинж тэмдгийг заана уу. 
     A. Гемоторакс /Цээжинд цусхуралдах/ 
    B. Гемопневмоторакс 
    C. Дотор цус алдалт 
    D. Цусаар шээх 
    E. Гемофили 
/370./ Элэгний уйланхай оношлох өвөрмөц аргыг сонгоно уу. 
     A. Каццонийн урвал 
    B. Тоймлосон рентгений шинжилгээ 
    C. . Хэт авианы шинжилгээ 
    D. Трансумбиликалийн портогепатограф 
    E. Изотопын хуулбарлал 
/371./ Зүүн ховдолд агшилтын даралт өндөр болох нь аль тохиолдолд вэ? 
     A. 2 хавтаст хавхлагын дутагдал 
    B. Гол судасны хавхлагын нарийсал 
    C. 2 хавтаст хавхлагын нарийсал 
    D. Гол судасны хавхлагын дутагдал 
    E. 2 хавтаст ба гол судасны хавхлагын нарийсал 
/372./ Цээжний гялтангийн үрэвслийг зонхилон үүсгэдэг шалтгааныг заана уу. 
     A. A Гаднаасхалдвар орох 
    B. Цус - буюу тунгалагийн халдвар 
    C. Үжлийн халдвар 
    D. 3эргэлдээ эрхтэнээс халдвар дамжих 
    E. Мөгөөрсөн хоолойгоорхалдвар орох 
/373./ Голчийн дээд хэсгийн идээг нээсний дараа хэсэг газрын эмчилгээг хэрхэн тохируулах 
вэ? 
     A. Шарханд чихээс тавих 
    B. Шарханд контур гарган гуурс оруулан үзүүрийг нь гадагшлуулах 
    C. Шархан дундуур гоожуурга тавих 
    D. Гоожуураар шарханд угаалга хийх 
    E. Антибиотик эмчилгээ хийх 
/374./ 12 хуруу гэдэсний хүндрээгүй шархлаанд аль мэс заслыг хийх вэ? 
     A. Селективная проксизмальная ваготомия+пилоропластик 
    B. Селективная проксизмальная ваготомия+шархыг өөлж авах 
    C. Шархыг өөлж, столовая ваготомия 
    D. 12 хуруу гэдсийг тайрах 
    E. Селективная проксизмальная ваготомия 
/375./ Барийг 12 хуруу гэдэс рүү шууд хаймсуурын тусламжтай оруулахад хэвийн үед хэдэн 
цагийн дараа мухар гэдсэнд хүрэх вэ? 
     A. 1.5 цаг хүртэл 
    B. 2.5-2 цаг хүртэл 
    C. 3-4 цаг 



    D. 5-6 цаг 
    E. 7-8 цаг 
/376./ Рентген шинжилгээгээр илрэх мөгөөрсөн хоолой тэлэгдлийн шинжийг заана уу. 
     A. Уушигны голомтот сүүдэржилт илрэх 
    B. Уушигны угийн бүтэц өргөсөх 
    C. Уушигт мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдлүүд 
    D. Өрцний хөдөлгөөн хязгаарлагдах 
    E. Уушигны захын хэсгүүд шалчийх 
/377./ Кохерын аргаар 12 хуруу гэдсийг хангалттай ялгах хэмжүүрийг заана уу 
     A. 12 хуруу гэдэс, Цөсний ерөнхий цоргыг бүхэлд нь ялган гаргах 
    B. 12 хуруу нугалаа гэдэсний арын гадаргуугаар ил гаргах. 
    C. Цөсний ерөнхий сувгийн хойт хэсгийг ил гаргах 
    D. 12 хуруу нугалаа гэдсийг бүхэлд нь ялган гаргах 
    E. Доод хөндий венийн судсыг ил гаргах 
/378./ Гэнэт цээжний хөндийд дотроосоо хий хурах шалтгаан 
     A. Аюулгүй 
    B. Амиа алдах магадлал 10% хүртэл 
    C. Амиа алдах магадлал 25% хүртэл 
    D. Амиа алдах магадлал 50% хүртэл 
    E. Амиа алдах магадлал 100% хүртэл 
/379./ 26 настай эмэгтэйд бамбай булчирхай нь томорсон. Пункци хийж эдийн шинжилгээ 
авахад эдээс нь амилойд илэрсэн. Бамбай булчирхай томорсон талын хүзүүний тунгалгийн 
булчирхайнууд тэмтрэгдэхүйц болсон. Уг өвчтөнд эмчилгээний зөв тактикийг сонго. 
     A. Бамбай томорсон зангилааг бүлтэлж, хүзүүвчийн хамт авч томорсон тунгалгийн 
булчирхайгтүүх 
    B. Бамбайн томорсон зангилаа, хүзүүвч, эрүүл талын хагасыг авч томорсон тунгалгийн 
булчирхайг түүх 
    C. Бамбайн томорсон зангилаа, хүзүүвчийг авч хүзүүний тунгалгийн булчирхай 
томорсон талын бүх булчирхайг шулж авах 
   D. Бамбай булчирхайг бүхэлд нь авч, тунгалгийн булчирхай томорсон талын  хүзүүний 
тунгалгийн булчирхайнуудыг шулж авах 
    E. Бамбай булчирхайг авч, тунгалгийн булчирхайг үлдээх 
/380./ Цөсний хурц үрэвслийн улмаас цөс нь хагарч, хэвлийн хөндий руу тарсан үед аль 
шинж нь илрэх вэ? 
     A. Арьс салст шарлаж, элэгтоморч өвчтөн сепсисийн байдалд шилжих 
    B. Хэвлийн гялтангийн түгээмэл үрэвсэл 
    C. Хэвлийн баруун сүврэгдэсийн булчин чангаран,халуун нэмэгдэхгүй цөсний хүүдий 
тэмтрэгдэнэ. 
    D. Баруун хавирган доорх хэсгийн гялтангийн үрэвслийн шинж илэрнэ. 
    E. Хоёрдогч холангит, панкреатит, мөханик шарлалт илрэх 
/381./ Хэрвээ өвчтөний ялгадас гарах үед хошногоны орчимд өвдөлт өгч байвал хам 
эхэнд ямар өвчний тухай бодох вэ? 
     A. Цочмог шамбрам 
    B. Шамбрамд өртсөн зангилаануудын бөглөрөлт 
    C. Мөн зангилаануудын хавчигдах ба урвах 
    D. Хошногоны амсрын цочмогязралт 
    E. Шулуун гэдэсний орчмын өөхөн эдийн цочмог үрэвсэл 
/382./ Хураагуур судасны бүлэнт үрэвслийн дараах хам шинжийн үед ямар шинж илрэх вэ? 
     A. Арьсан дээр хөх тууралт үүсэх 
    B. Хөлийн шилбээр хавагнах 
    C. Арьсан доорх хураагуур нарийсах 
    D. Арьсны өнгө өөрчлөгдөхгүй цоорох 
    E. Арьсан дээр шархлаа үүсэхгүй 
/383./ Цөсний чулууг компьютер-томографийн шинжилгээгээр хэдэнхувь хүртэлоношлох 
боломжтой вэ? 



     A. 20%-40% хүртэл 
    B. 40% - 60% хүртэл 
    C. 60% - 80% хүртэл 
    D. 80% - 90% хүртэл 
    E. 90%-100% хүртэл 
/384./ Хүзүүний орчимд улаан хоолойг гадагшлуулах оновчтой газрыг- заана уу. 
     A. Мөгөөрсөн хоолойноос зүүн тийш + өвчүү эгэм хөхөлбөрийн булчингийи урдуур 
    B. Мөгөөрсөн хоолойноос баруун тийш + өвчүү эгэм хөхөлбөрийн булчингийн урдуур 
    C. Мөгөөрсөн хоолойн баруун тийш + өвчүү эгэм хөхөлбөрийн булчингийн 
хойгуур 
/385./ Хэвлийн гэдэс хоорондын наалдаст өвчнийг оношлох шинжилгээний үндсэн арга нь 
аль вэ? 
     A. Хэвлийг гэрэлд тойм харах 
    B. Гэдэс ходоодны замаар пассаж үзэх 
    C. Эзофагогастродуоденоскопи 
    D. Прозерины сорил хийх 
    E. Хэвлий дурандах / лапароскопи / 
/386./ Өрц хөдөлгөөнгүй болсон үед амьсгал бүтэх магадлалыг заана уу. 
     A. 10%-аасбага 
    B. 20-40% 
    C. 41-60% 
    D. 61-80% 
    E. 81%-иасдээш 
/387./ Элэгний бэтэгний үед хагалгаа хийх тохиромжтой хэмжээг заана уу. 
     A. Уйланхайг бүлтлэн авах/эпуклеаци/ 
    B. Далд аргаар бэтгийг авах 
    C. Уйланхайг ялгаж огтлох-элгийг тайрч үйл анхайтай хамт авах 
    D. Уйланхайг нээж аваад хальсыг үлдээх 
    E. Уйланхайг нээж, үлдэгдэл хөндийг устгах 
/388./ Гэдэсний түгжрэлийн үед бие махбодид юу алдсантай холбоотой ихээхэн хэмжээгээр 
усгүйжилт явагддаг вэ? 
     A. Гуравдагч зайнд секвестраци болох /хатуурал/ 
    B. Шээс ялгарлалт элбэгших 
    C. Эсийн орчноос шингэн алдагдах 
    D. Эс хоорондын орчноос шингэн алдагдах 
    E. Бөөлжих 
/389./ Хиймэл хавхлагатай өвчтөнд үүсэх хүндрэл 
     A. Тромбоз ба тархмал эмболи 
    B. Парапротезын фистул ба протезын үйл ажиллагаа алдагдах 
    C. Халдварын эндокардит 
    D. Цус шүүрэмтгий болох/цусны бүлэгнэлт өөрчлөгдөх 
    E. Бүгд 
/390./ Голчийн доор байрлалын идээг нээх хүрц: 
     A. Хүзүүний хэсгээр 
    B. Өвчүүгээр 
    C. Цээжээр нээх 
    D. Хэвлийгээр нээх 
    E. Цээж хэвлийгээр нээх 
/391./  12 хуруу гэдэсний шархлаа зонхилон цоорох байрлал нь аль вэ? 
     A. Урд хана 
    B. Урд-дээд хана 
    C. Арын хана 
    D. Арын доод хана 
    E. Арын дээд хана 



/392./ Залуу эмэгтэйд шингэн зүйл залгихад сааталтай, буцаж гулигуулж байв. 
Ээофагоманометрийн үед улаан хоолойн доод хуниас ажиллагаагүй байв. Ямар онош тавих 
вэ? 
     A. Улаанхоолойн хорт хавдар 
    B.         Пламмер-Винсоны синдром 
    C. Рефлюкс-эзофагит 
    D. Өрцний дээд талын улаан хоолойн дивертикул 
    E. Ахалази карди 
/393./ Сүрьеэгийн гаралтай хэвлийн гялтангийн үрэвслийн үед аль хэлбэр нь гэдэсний 
цоорхой үүсгэх вэ? 
     A. Шүүдэст хэлбэр 
    B. Наалдаст хэлбэр 
    C. Нэвчдэст 
    D. Олон зангилаатхэлбэр 
    E. Хавсарсан хэлбэр 
/394./ Хүндэрсэн мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдлийн эмнэл зүйн шинж аль вэ? 
     A. Өвчин тогтмол хурцдах + хөөсөрхөг цэр гарах 
    B. Өвчин тогтмол хурцдах + идээт цэр гарах 
    C. Өвчин тогтмол хурцдах + биеийн ачааллын үед амьсгаадах 
    D. Өвчин тогтмол хурцдах + идээт хордлого 
    E. Өвчин тогтмол хурцдах + уушгинд зогсонги илрэх 
/395./ Орчин цагийн сонгомол төхөөрөмжашиглажхэтавиагаар шинжилгээхийхэд хэвийн 
ажиллагаатай цөсний хүүдийн давтамжийн илрүүлэлтийг заана уу. 
     A. 97-99% 
    B. 95-98% 
    C. 92-96% 
    D. 90-94% 
    E. 93-95% 
/396./ Мөгөөрсөн хоолой тэлэгдэлд уушиг тайрах хэмжээг тодорхойлох үндсэн хэмжүүр юу 
болох вэ? 
     A. Гадаад амьсралын нөөц 
    B. Клиникийн үндсэн шинжийн өгөгдөл 
    C. Тодотгогч бодистой хийсэн гуурсан хоолойн зургийн өгөгдөл 
    D. Мэс заслын үед уушигны байдлыг тодорхойлох 
    E. Рентген шинжилгээний өгөгдөл 
/397./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хурсан эмгэгийн эмчилгээ үр дүн өгөхгүй байгаа 
шалтгааныг ямар шинжилгээгээр зөв илрүүлж чадах вэ? 
     A. Цээжний хөндийн тойм рентген зураг 
    B. Уушигны зураг авах 
    C. Уушиг дурандах 
    D. Цээжний хөндийг дурандах 
    E. Хэт авиан шинжилгээ 
/398./ 30настай эмэгтэйд субтотал тиройдэктоми хийснээс 12 цагийн дараа өвчтөн цочролын 
байдалд орж амьсгал нь боогдсон. Үзэхэд тахикарди илэрсэн, хүзүүний урд хэсэгт овойсон, 
хагалгааны шархны боолт хуурай байв. Энэ тохиолдолд яаралтай ямар арга хэмжээ авах 
вэ? 
     A. Амаар нь цагаан мөгөөрсөн хоолойд гуурс тавих 
    B. Хагалгааны шархыг нээх 
    C. Цусан дахь кальцийг тодорхойлох 
    D. Морфинтарих 
    E. Хүчилтөрөгчөөр амьсгалуулах 
/399./ Бөглөрөлтийн /механик/ шарлалтыг илрүүлэх хамгийн сайн оновчтой шинжилгээний 
аргыг сонгоно уу. 
     A. . Цусны биохимийн шинжилгээ 
    B. Хураагуур судасны холеграфи 



    C. Дурангийн тусламжтайгаар цөсний сувгийн зургийг авах 
    D. Хэт авианы шинжилгээ 
    E. Компьютерно-томографийн шинжилгээ 
/400./ Өвөрмөц бус гаралтай гэдэсний шархлааны үед гэдэсний аль хэсэг нь зонхилон гэмтэх 
вэ? 
     A. Мухар гэдэс 
    B. Сигма гэдэс 
    C. Цутгалан гэдэс 
    D.       Хөндлөн гэдэс 
    E. Уруудах гэдэс 
/401./ 48 настай эмэгтэйд эгэм доорх венд катетр тавьсаны дараа амьсгаадсан. Энэ ямар 
хүндрэлийн шинж вэ? 
     A. Хийн эмболи 
    B. Пневмони 
    C. Катетр тавьсан талд пневмоторакс үүссэн 
    D. Эгэм доорх артери гэмтсэн 
    E. Эгэм доорх вен гэмтсэн 
/402./ Цөсний замын чулууг хэт авиан шинжилгээгээр хэдэн хувь хүртэл оношлох боломжтой 
вэ? 
     A. . 20%-40% хүртэл 
    B. 40% - 60% хүртэл 
    C. . 60% - 80% хүртэл 
    D. 80% - 90% хүртэл 
    E. 90% -100% хүртэл 
/403./ Улаан хоолойн түлэнхийн сорвижилт нарийсалтанд гэдсээр нь пластик хийдэг 
арга нь аль вэ? 
     A. Бирхер 
    B. Накаяма 
    C. Герцен 
    D. Петровский 
    E. Бек 
/404./ Крон өвчний сонгодог хэлбэрт мэс ажилбарын оролцооны хэмжээ ямар байх вэ? 
     A. Өргөн тайралт 
    B. Гемоколиетомия 
    C. Гемоколиетомия+ чацархайн лимфийн булчирхайг авах 
    D. Тайралтыг оновчтой хийх 
    E. Бүдүүн гэдсээр дамжуулан урт гуурс тавих 
/405./ Өрц гэмтсэн үед амьсгал бүтэх магадлалыг заана уу. 
     A. 10%-аасбага 
    B. 20-40% 
    C. 41-60% 
    D. 61-80% 
    E. 81%-иасдээш 
/406./ Элгэнд элбэг тохиолддог паразитын гаралтай голомтот эмгэгийг заана уу. 
    A. Эхинококкоз 
    B. Дифиллоботриоз 
    C. Энтеробиоз 
    D. Альвеококкоз 
    E. Амебиоз 
/407./ Гэдэсний наалдаст түгжрэлийн үндсэн шинж нь: 
     A. Хагалгааны дараах сорви 
    B. Дунших маягаар гэдэс өвдөх 
    C. Дотор муухайрч огиулан бөөлжих 
    D. Өтгөн ба хий хаагдах 
    E. Гэдэс дүүрэх ба хэвлийн урд хана тэгш биш болох 



/408./ 2 хавтаст хавхлагын дутагдлын үеийн агшилтын шуугианы хүч аль тохиодолд 
нэмэгдэх вэ? 
     A. Гүн амьсгаа авах үед 
    B. Вальсальвын сорилын үед 
    C. Амьсгалаа түгжих үед 
    D. Нэмэгдэхгүй 
    E. Амьсгалаас хамаарахгүй 
/409./ Парадоксал амьсгал аль пневмоторакс – д гардаг вэ? 
     A. Хаалттай 
    B. Нээлттэй 
    C. Хавхлагат 
    D. Хагас нээлттэй 
    E. Хязгаарлагдмал 
/410./ Цээжний голчийн үрэвслийн үед гарах үндсэн шинж нь: 
     A. Хордлого 
    B. Голчийн эрхтэнүүд гэмтэх 
    C. Судас ба мэдрэл үрэвсэл, нэвчтэсээр дарагдах 
    D. Амьсгал хямрах 
    E. Зүрхний үйл ажиллагаа алдагдах 
/411./ Шархлаа өвчний сэдрэлийн үед ямар морфологийн өөрчлөлт гарах вэ? 
     A. Гастродуоденит идэвхжих 
    B. Шархлаа ба гастродуоденит 
    C. Рефлюкс-эзофагит 
    D. Салстын цочмог үрэвсэл 
    E. Галстродуоденит намжих үе 
/412./ Голчийндоод хэсгийн идээг нээсний дараа хэсэг газрын эмчилгээг хэрхэн хийх вэ? 
     A. Шарханд чихээс тавих 
    B. Гоожуурга тавьж сорогчоор соруулах 
    C. Шархан дундуур гоожуурга тавих 
    D. Шарханд дундуур гуурсаа явуулан үзүүрийг нь гадагшлуулах 
    E. Шархыг гуурсаар угааж, соруулах 
/413./ Хэвлийн гялтангийн үрэвслийн буруу тодорхойлолтыг сонго 
     A. Гялтангийн үрэвсэл нь ихэвчлэн 2-14 насанд тохиолдоно. 
    B. Ихэвчлэн халдвар цусны урсгалаар дамжин хэвлийн гялтанг үрэвс 
    C. Эмэгтэй хүүхдэд үтрээгээр дамжин халдварлаж болно. 
    D. Зөвхөн эмийн эмчилгээ хийгдэнэ. 
    E. Их өндөр халуурдаг. 
/414./ Хүндрээгүй мөгөөрсөн хоолой тэлэгдлийн эмнэл зүйн шинж аль вэ? 
     A. Салст цэртэй ханиад + өвчин үе үе хурцдах 
    B. Салст цэртэй ханиад + өвчний явц бүдэг 
    C. Идээт цэртэй ханиад + өвчин үе үе хурцдах 
    D. Идээт цэртэй ханиад + өвчний явц бүдэг 
    E. Цэвэр цус гарах + өвчний явц бүдэг 
/415./ Өвчтөн 40 настай эмэгтэй. Уушигны сүрьеэ өвчнөөр олон жил өвдсөн.Сүүлийн 
жилүүдэд гэдэс байнга дүүрч, үе үе хий өтгөн гарахгүй болдог болсон. Мухар гэдсэнд 5x6 см 
овгор хавдар мэт зүйлтэй, 38°С хүртэл халуурна. Гэдэс хагас түгжрэлтэй, турж эцнэ. 1 
.Онош тодруулах шинжилгээ нь: 
     A. ЭХО 
    B. Рентген 
    C. Ходоод гэдэс 
    D. Лапароскопи 
    E. Ирригоскопи 
/416./ Тиреотоксикоз өвчний аль шинж тэмдэг нь олон тохиолдох вэ? 
     A. Бамбай булчирхай томорно 
    B. Экзофтальм 



    C. Зүрх өвдөх, зүрхний чичирхийлэл, хэм алдагдах 
    D. Гар хавагнаж, салганах 
    E. Судасны цохилт хэт олшрох 
/417./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хурсан үеийн дундаж эдгэрэх хугацаа: 
     A. 2-3 өдөр 
    B. 1-2 долоо хоног 
    C. 3-4 долоо хоног 
    D. 5 сар ба түүнээс дээш 
    E. 62 сар 
/418./ Өтгөн хатах, гэдэс дүүрэх, хэвлий орчим өвдөх, бие сулрах зэрэг нь аль өвчний үед 
гарах магадлал өндөртэй вэ? 
     A. Гиршпрунгийн өвчин 
    B. Бүдүүн гэдэсний өмөн үү 
    C. Бүдүүн гэдсэнд ур ургах 
    D. Кологен колостаз 
    E.        Шулуун гэдэсний колостаз 
/419./ Посттромбофлебитийн хам шинж: 
     A. Хөл хатах 
    B. Хөл цайх 
    C. Хөл хавдах 
    D. Өнгөц вен бүдүүрэх 
    E. Доголдох 
/420./ Цөсний цочмог чулуужилт үрэвсэлд мэс ажилбар хийх зохистой хугацааг заана уу. 
     A. Онош тавьсны даруйд 
    B. Өвчний эхний хоногт 
    C. Өвчилснөөс хойш эхний хоёр хоногт 
    D. Өвчилснөөс хойш эхний гурав хоногт 
    E. Өвчилснөөс хойш эхний долоо хоногт 
/421./ Улаан хоолойн цүлхэнгийн ангилалд аль нь хамаардаг вэ? 
     A. Гэмтлийн 
    B. Үрэвслийн 
    C. Нэвчтэст 
    D. Татагдсан /тракционный/ 
    E. Холимог 
/422./ Гэдэсний цочмог түгжрэлийн 2-р үеийн гол шинжийг заана уу? 
     A. Өвдөлт 
    B. Цусны хөдлөлзүйн илэрхий өөрчлөт 
    C. Хэвлийн өмнөт хана жигд бус болох 
    D. Гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөн нэмэгдэх 
    E. Гэдэсний гүрвэлзэх хөпөлгөөн зогсох 
/423./ Голчийн доор байрлалын идээг нээх хүрц: 
     A. Хүзүүний хэсгээр 
    B. Өвчүүгээр 
    C. Цээжээр нээх 
    D. Хэвлийгээр нээх 
    E. Цээж хэвлийгээр нээх 
/424./ Цээжний хөндий дотроосоо хий хуралдахыг оношлоход мэдүүлгийн ач холбогдол 
     A. Уушигны хурц үрэвсэл 
    B. Уушигны архаг үрэвсэл 
    C. Биеийн хүчний ачаалал 
    D. Шалгаан нь тод бус 
    E. Хүчтэй ханиалга, уушигны доторх даралт ихсэх 
/425./ Цөсний ерөнхий сувгийн төгсгөлийн хэсгийн 2 см хүртэл урттай нарийсалд хийх 
зэхистой мэс засал нь: 
     A. Нарийслалтай хэсгийг тайрч хоёр үзүүрийг хооронд нь залгах 



    B. Цөсний хүүдийг нарийн гэдэстэй холбох 
    C. Дурангийн тусламжтай хөхөлбөрийг зүсэх 
    D. Цөсний ерөнхий сувгийг нарийн гэдэстэй залгах 
    E. Цөсний ерөнхий сувгийг 12 хуруу гэдэстэй залгах 
/426./ Дээр байрлалтай түгжрэлийг шинж нь: 
     A. Тасралтгүй бөөлжих 
    B. Бие усгүйжих 
    C. Хэвлий эрс томорч хэнгэргэн чимээтэй болох 
    D. Өвчин эхлэнгүүт хий ба өтгөн хаагдах 
    E. Хэвлийд чөлөөт шингэн тодорхойлогдох 
/427./ Цээжний голчийн үрэвслийн үед гарах үндсэн шинж нь: 
     A. Хордлого 
    B. . Голчийн эрхтэнүүд гэмтэх 
    C. Судас ба мэдрэл үрэвсэл, нэвчтэсээр дарагдах 
    D. Амьсгал хямрах 
    E. Зүрхний үйл ажиллагаа алдагдах 
/428./ 60настай эмэгтэйн их сэмжинд 6 см орчим үүсгэвэртэйг оношложээ. Аль онош нь илүү 
оновчтой вэ? 
     A. Гемангиома 
    B. Леймиом 
    C. Липом 
    D. Карциномын метастаз 
    E. Нейрофибром 
/429./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хурхын даамжирах нөхцөл 
     A. Биеийн хүчний ачаалал 
    B. Уушигны архаг өвчин хурцдах 
    C. Гэнэтийн цочрол хямрал 
    D. Шалтгаан нь тод бус 
    E. Гэмтэл 
/430./ Бүдүүн гэдэсний ямар өвчин олон удаа өтгөнтэй салс ялгарах ба гипокали 5элдогвэ? 
     A. Гарднерийн хам шинж 
    B. Пейтц-Эггерсийн хам шинж 
    C. Цэлмэнт аденом 
    D. Ювенилийн полип 
    E. Псевдополиз/хуурамч полип ургах/ 
/431./ Мэс заслын үед цөсний ерөнхий сувгийн доторх саатлыг үнэлж дүгнэх хамгийн 
оновчтой аргыг сонгоно уу. 
     A. Цөсний сувгийн зураг авах 
    B. Цөсний сувгийн даралт хэмжих 
    C. Цөсний ерөнхий сувгийг дурандах 
    D. Мэс ажилбарын үед хэт авиагаар шинжлэх 
    E. Сувгуудыг сэтгүүрдэх 
/432./ Улаан хоолойн түлэнхийн сорвижилт нарийсалтанд гэдсээр нь пластик хийдэг 
арга нь аль вэ? 
    A. Бирхер 
    B. Накаяма 
    C. Герцен 
    D. Петровский 
    E. Бек 
/433./ Аль нь гэдэсний түгжрэлийг үүсгэх вэ? 
     A. Хэвлийн хөндийн наалдац 
    B. Гэдэс чихэлдэх 
    C. Цөсний чулуу 
    D. Хавдар 
    E. Бүгд 



/434./ Цээжний гялтан хальсны цочмог идээт үрэвслийн үед ямар эмчилгээнээс бусдыг 
хэрэглэх вэ? 
    A. Үрэвслийн эсрэг эмчилгээ 
    B. Хатгалт 
    C. Торакоцентез 
    D. Торакотоми 
    E. Бронхоор дурандаж цэвэрлэх 
/435./ Голчийн үрэвсэл /медиастенит/ үүсэх гол шалтгаан нь юу вэ? 
     A. Эрүү нүүрний идээт өвчин 
    B. Улаан хоолойн хураагуур судас өргөсөх 
    C. Ангиографи хийснээс 
    D. Бамбай булчирхайн үрэвсэл 
    E. Элэг цөсний замын идээт өвчин 
/436./ ХҮЛЭЭН авахад 6 цагийн өмнө 2 ширхэг сүлбээр зүү залгисан 25 настай эрэгтэй 
хүнийг хүргэж иржээ. Рентгенээр харахад 2 зүү нарийн гэдсэнд байжээ. Зохистой 
эмчилгээний арга нь аль вэ? 
     A. Мэс засалчийн хяналтанд эмнэлгээс гаргах 
    B. Татрангийн анатоксин тарьж, эмнэлгээс гаргана. 10 хоног антибиотик 
хзрэглэнэхэрэглэнэ 
 
    D.       Мэс засал яаралтай хийх 
    E.       Эмийн эмчилгээ хийнэ. 
/437./  Ерөнхий билирубины хэмжээ ихээр нэмэгддэг шарлалтын төрлийг заана уу. 
     A. Вируст гепатит 
    B. Элэгний гаднах цөсний суваг, нойр булчирхайн толгой, 12 хуруу гэдэсний том 
хөхлөгийн хавдар 
    C. Холедохолитиаз 
    D. Цус задран шарлах 
    E. Том хөхлөгийн нарийсал 
/438./ Гиперпаратиреозын анхны илрэх шинж тэмдэгийг нэрлэнэ үү. 
     A. Ясаарөвдөнө. 
    B. Бөөр чулуужина. 
    C. Сэтгэцийн өөрчлөлт гарна. 
    D. Нойр булчирхайн үрэвсэл 
    E. Олон яс ургах 
/439./ Бүдүүн гэдэсний полипозыг эмчлэх үр ашигтай аргыг сонгоно уу. 
     A. Дурангийн полипэктоми 
    B. Бүдүүн гэдсийг тайрах 
    C. Колостоми 
    D. Равичийн мэс ажилбар 
    E. Алсалсан залгаас тавих 
/440./ Улаан хоолойн цүлхэнгийн аль тохиолдлыг нь мэс заслаар эмчлэх вэ? 
     A. Цүлхэн нь илэрхий 
    B. Цүлхэн улаан хоолойн хүзүүн хэсэгт байрласан+хахаж цацах 
    C. Цүлхэн нь улаан хоолойн цээжний хэсэгт + цүлхэн нь өрцөн дээр байрласан 
    D. Хахаж цацах + улаан хоолой агчих + цүлхэнд контраст удаанаар саатах 
    E. Цүлхэн улаан хоолойн цээжний хэсэгт байрласан + цүлхэн нь өрцний дээр байрласан + 
хахаж цацах 
/441./   Чацархайн доод хураагуур судсыг боосноос хос гэдэсний үхжил элбэг гарах уу? 
     A. Ажиглалтын 100% 
    B. Ажиглалтын 60-80% 
    C. Амжилтын 40-60% 
    D. Амжилтын 20-40% 
    E. Хэзээ ч гарахгүй 
/442./ Улаан хоолойн цүлхэнгийн ангилалд аль нь хамаардаг вэ? 



     A. Гэмтлийн 
    B. Үрэвслийн 
    C. Нэвчтэст 
    D. Татагдсан /тракционный/ 
    E. Холимог 
/443./ Элэгний буглааны үүсэл нь: 
     A. Гэмтлийн дараах 
    B. Цочмог гепатитын дараах 
    C. . Цөсний 
    D. Уйланхайн 
    E. Хоол боловсруулах замын эмгэгээс 
/444./ Гурван хавтаст хавхлагын нарийслийн үед хос бус венийн хэмжээ (диаметр) 
өөрчлөгдөх үү? 
     A. Өөрчлөгдөхгүй 
    B. Нарийсна 
    C. Өргөснө 
/445./ 35-40 настай өвчтөний 12 хуруу гэдэсний шарх цоороод 6 цаг болжээ. Ямар төрлийн 
мэс засал хийх вэ? 
     A. Цоорсон нүхийг оёж, тэнэмэл мэдрэлийг 2 ба 3-р салааг таслах 
    B. Опель-Поликарповын аргаар цоорсон нүхийг оёх 
    C. Цоорсон нүхийг оёх 
    D. Ходоодыг анхдагчаар тайрах 
    E. Тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгийг тайрч, нугалуурыг нөхөн сэргээх   
/446./  Цочмог парапроктитынэмчилгээний тохиромжтой аргыг сонгоно уу. 
     A. Буглааг нээж, резинэн чихээс хийх 
    B. Буглааг зүсэх 
    C. Буглаагхатгах 
    D. Буглааг нээж, гуурс тавих 
    E. Буглааны бүрхэвчийг зүсч, хошногоны амсрыг өргөсгөх 
/447./ Тиреотоксикоз өвчний оношийг батлахад ямар шинжилгээ хийх нь чухал вэ? 
     A. Бамбай булчирхайгаас дээж авах 
    B. Уураг, холбогч йодыг тодорхойлох 
    C. Сцинтиграфи 
    D. Радио идэвхт йодоор шинжлэх 
    E. Тироксин-П4-ийг тодорхойлох 
/448./ Бамбай булчирхайн аутоиммуны гэмтэл гараххамгийн магадлал ихтэй шалтгаа*- 
  
    B. Гаднаас амаар хүний биенд гадны уураг ороход бие махбодь хариу урва-өгөх 
    C. Өөрийн бамбай булчирхайн уурагт өвчтөний бие махбодь хариу урвал өгех 
    D. Өвчтөний дархлааны систем өөрчлөгдөхөд Т-супрессорын идэвх буурч, Т- 
  
     A. Цус алдалтын шок 
    B. Элэг-бөөрний дутгадал 
    C. Цус алдалтын дараах цус багадалт 
    D. Элэгний даамжирсан дутагдал 
    E. Бөөрний дутагдал 
/450./ Ховдол хоорондын таславчийн цоорхой өөрөө аяндаа хаагдах нь ихэвчилэн дараах 
насанд тохиолдоно. 
     A. 1 нас хүртэл 
    B. 2 нас хүртэл 
    C. 4 нас хүртэл 
    D. 4 наснаас хойш 
    E. Өөрөө аяндаа хаагдахгүй 
/451./ Дурангаар цөсний хүүдий авах хагалгааны туршид ихэвчлэн брадикарди илэрдэг. Энэ 
ямар учиртай вэ? 



     A. Өвчтөн тайширснаас 
    B. Венийн судсаар буцах цусны хэмжээ ихэссэнээс 
    C. . Хүйтэн хийгээр хэвлийн хөндийг дүүргэснээс гипотерми үүсч 
    D. Венээр их шингэн юүлснээс 
/452./ Нарийн гэдсэнд хаван үүсэх, лимфийн фолликулууд нь хөөх, гэдэсний хананд буглаа 
үүсэх өвчнийг заана уу? 
     A. Уинлийн өвчин 
    B. Сүрьеэ 
    C. Амебиаз 
    D. ДОХ 
    E. Кроны өвчин 
/453./ Элэгний буглааг ялган оношлох өвчин нь: 
     A. Өрцний ивэрхий 
    B. Сепсис 
    C. Элэгний бэтэг 
    D. Элэгний хатуурал 
    E. Элэгний цочмог үрэвсэл 
/454./ Наалдац үүсгэхгүй шалтгаан нь аль нь вэ? 
     A. Хэвлийд химийн бодис орох 
    B. Хэвлийд гадны биет үлдэх 
    C. Хэвлийн эрхтэний үрэвсэлт өвчин 
    D. Хэвлийн хананд цус хурах 
    E. Хэвлийд халдвар орох 
/455./ Цээжний хөндийн битүү гэмтлийн үед уушгийг гэмтээсэн шинж тэмдэг нь: 
     A. Өвдөлт 
    B. Амьсгалах ажиллагаа алдагдах 
    C. Гэмтсэн талд амьсгалын чимээ сонсогдохгүй байх 
    D. Гэмтсэн талд хуурай хэрчигнүүр сонсогдох 
    E. Гэмтсэн талд нойтон хэрчигнүүр сонсогдох 
/456./  12 хуруу гэдэсний агуулагдахуун тархах магадлалтай замыг заана уу? 
     A. Баруун өрцний дор баруун хажуугийн суваг 
    B. Баруун хажуугийн суваг 
    C. Хэвлийн хөндийд тархмал 
    D. Өрцний зүүн дор 
    E. Гялтангийн арын зайгаар 
/457./ Цочмог эмпием архагт шилжих шалтгаан юу вэ? 
     A. Олон тасалгаат идээт хөндий байх 
    B. Идээг бүрэн гадагшлуулж авсанаас 
    C. Антибиотик эмчилгээг хангалттай хийснээс 
    D. Уушиг бүрэн тэлэгдсэнээс 
    E. Өвчтөний биеийн эсэргүүцэл сайн байснаас 
/458./ Уушигны буглаа үүсэх гол шалтгаан нь: 
     A. Аспираци 
    B. Бронхи хавдраар дарагдах 
    C. Пневмококкийн хатгаа 
    D. Уушигны завсрын эдийн хатгаа 
    E. Сүрьеэ 
/459./ Улаан хоолойн нүхээр үүссэн ивэрхийн илрэх шинжийг заана уу. 
     A. Өвчүүний араар өвдөх + аюулхайд өвдөх + хахаж цацах 
    B. Өвчүүний араар өвдөх + хахаж цацах + зүрх хурдан цохилох 
    C. Өвчүүний араар өвдөх + хахаж цацах + бөөлжих 
    D. Хахаж цацах + хэвтээ байрлалд биеийн байдал муудах + цээжхорсох 
    E. Аюулхайд өвдөх+ зүрх хурдан цохилох + бронхит 
/460./ Мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдэлд хэзээ мэс засал хийх вэ? 
     A. Өвчин илэрсэн тохиолдолд 



    B. Өвчин илрээд хоёроос дээш жил болсон 
    C. Идээт цэр үүсэхэд 
    D. Үрэвсэл уушигны нэг дэлбэнд тархсан үед 
    E. Үрэвсэл уушигны нэг дэлбэнгээс хэтэрсэн үед 
/461./  Элэгний бэтэгтэй өвчтөний цусны шинжилгээнд ямар өөрчлөлт гарах вэ? 
     A. Лейкоцитоз 
    B. Лейкопени 
    C. Эозинофилез 
    D.        СОЭ ендөр 
    E. Лимфопени 
/462./ Хэт авиагаар цөсний ерөнхий цорго нь өргөссөн механик шартай өвчтөнд онош 
тодруулах зорилгоор аль шинжилгээг сонгон хийвэл илүү үр дүнтэй вэ 
     A. Компьютер-томографи 
    B. Цөсний замын сцинтографи 
    C. . Дурангийн ретроград холангиопанкреатографи 
    D. Холангиографи хураагуур судсаар 
    E. Элгэнд пункц хийж холангиографи хийх 
/463./ Хоногт 200 мл шингэн ялгаруулдаг нарийн гэдэсний сорвижсон цоорхойг оновчтой 
эмчлэх аргыг заана уу? 
     A. Гэдэсний нэг хэсгийг тайрах 
    B. Мэс заслын биш эмчилгээ 
    C. Цоорхойг бөглөх цавуулаг зүйлийг хэрэглэх 
    D. Колченоговын бөглөгчийг хэрэглэх 
    E. Гуурсаар хооллох 
/464./ Эмнэл зүйн шинжээрээ хэвлийн наалдаст өвчин нь аль вэ? 
     A. Гэдэсний зам түгжирэн бөглөрөх 
    B. Гэдэсний замаас цус алдалт 
    C. Дарагдсан хэлбэрийн наалдаст өвчин 
    D. Өвдөлтөт хэлбэрийн наалдаст өвчин 
    E. Гэдэсний динамик түгжрэл 
/465./ Мэс заслын тасагт цээжний хөндий уушиг гэмтсэн тохиолдолд гүйцэтгэх эмчилгээ: 
     A. Шокийн эсрэг эмчилгээ 
    B. Цээжний хөндийд гуурс тавих 
    C. Мэс заслын бус эмчилгээ 
    D. Яаралтай хагалгаа хийх 
/466./ Цээжний гялтан хальсны цочмог идээт үрэвслийн үед ямар эмчилгээнээс бусдыг 
орэглэх вэ? 
     A. Үрэвслийн эсрэг эмчилгээ 
    B. Хатгалт 
    C. Торакоцентез 
    D. Торакотоми 
    E. Бронхоор дурандаж цэвэрлэх 
/467./ Мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдлийн үед хэрэглэгдэх илүү үр дүнтэй эмчилгээг заана уу. 
     A. Нянгийн эсрэг эмчилгээ + амьсгалын дасгал 
    B. Нянгийн эсрэг эмчилгээ + агаар эмчилгээ 
    C. Амьсгалын дасгал + антибиотикоор утах 
    D. Агаар эмчилгээ + антибиотикоор утах 
    E. Агаар эмчилгээ + хэвтэхдээ цээж гудрага байх 
/468./ Цөсийг авсаны дараах хам шинжийн эмчилгээ 
     A.  Цөс хөөх эмийн эмчилгээ хийнэ. 
    B. Элэгний үйл ажиллагааг сайжруулах эмчилгээ хийнэ. 
    C.  Цөсний литоген чанарыг буулгах эм өгнө. 
    D.  Лапароскопи хийнэ. 
    E. Резидуаль чулууг давтан хагалгаагаар авна. 
/469./ Наалдац үүсгэхгүй нь : 



     A. Механик гэмтэл 
    B. Хэвлийд цус хурах 
    C. Гүрвэлзэх хөдөлгөөн ихсэх 
    D. Гялтан хальсны үрэвсэл 
    E. Гэдэс саажих 
/470./ Цээжний гялтан хальсны идээт үрэвслийн үед илрэх шинж: 
     A. Ханиалгахгүй 
    B.  Өвчтөний байрлал идэвхтэй 
    C.  Уруул ам хөхрөнө 
    D. DЧагнахад ширүүн амьсгал сонсогдоно 
    E.  Рентгенээр гялтанд шингэн тодорхойлогдоно 
/471./ Зураг дээр уушигны аль дэлбэнд мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдлийг хайх хэрэгтэй вэ? 
     A. Доод хэсэгт 
    B. Дээд хэсэгт 
    C. Бүх хэсэгт 
/472./ Аль нь эвдрэлтэй цөсний цочмог үрэвслийн шинж вэ? 
     A. Үе үе халуурах, шарлах, элэг томрох 
    B. Хэвлийн гялтангийн түгээмэл үрэвслийн шинж илрэх 
    C. Өвчтөний мэдүүлгээрхурц өвдөлтөөрэхэлсэн, баруун хавирган доорөвдөлт багатай 
цөсний хүүдийн хэмжээ томорсон нь тэмтрэгдэнэ. Биеийн халуун хэвийн. 
    D. Хэсгийн гялтангийн үрэвслийн шинж илэрнэ. Гэдэсний саажилтын шинжтэй. 
    E. Элэгний орчим хүчтэй өвдөж, арьс салст нь шарласан баруун сүврэгтэсэмзэглэлтэй тэр 
хэсэгт булчин нь чангарсан. 
/473./ Хэвлийн наалдаст өвчний мэс заслын эмчилгээ аль нь вэ? 
     A.       Таннерийн хагалгаа 
    B. Нобель-Чайлдзын хагалгаа 
    C. Лапароскопи 
    D. Гэдэс хаймсуурдахгүй 
    E. Оментогепатопекси 
/474./  Цээжний баруун урд талаас нээхэд харагдах уушигны угийн эрхтэнүүдийн байрлалын 
дарааллыгзаа. 
     A. Мөгөөрсөн хоолой - уушигны тараагуур судас + уушигны дээд хураагуур судас+ 
уушигны доод хураагуур судас 
    B. Уушигны тараагуур судас - мөгөөрсөн хоолой + уушигны доод хураагуур судас+ 
уушигны дээд хураагуур судас 
    C. Уушигны доод хураагуур судас- уушигны дээд хураагуур судас + мөгөөрсөн хоолой+ 
уушигны тараагуур судас 
    D. Уушигны доод хураагуур судас-уушигны дээд хураагуур судас + уушигны тараагуур 
судас+ мөгөөрсөнхоолой 
/475./ Холедохоеюно залгаасыг ямар оёогоор хийх вэ? 
     A. Үргэлж хөвөрсөн оёо 
    B. Зангилгаат 
    C. Давхар оёо 
    D. Мультиновын оёо 
    E. "П" хэлбэрийн оёо 
/476./ Хүндэрсэн мөгөөрсөн хоолой тэлэгдлийн тархмал болсон тохиолдолд эмнэл зүйн 
ямар шинж нэмэгдэх вэ? 
     A. Биеийн ачаалал нэмэгдэхэд амьсгаадах 
    B. Хөхрөлт үүсэх 
    C. Идээт хордлого 
    D. Уушгинд зогсонги илрэх 
    E. Байн байн хурцдах 
/477./  Бүдүүн гэдэсний зүүн хэсгийг цусаар хангах чухал үүсвэрийг заана уу? 
     A. Дээд чацархайн тараагуур судас 
    B. Гэдэсний гол судас 



    C. Дэлүүний тараагуур судас 
    D. Доод чацархайн тараагуур судас 
    E. Ташааны дотуур зүүн тараагуур судас 
/478./  Хүндрээгүй цөсний хүүдийн усжилтын үед аль хагалгааг нь хийх вэ? 
     A. Холецистоэктоми 
    B. Холецистостоми 
    C. Холецисто-гастроанастомоз 
    D. Холецисто-энтероанастомоз 
    E. Холецисто-дуодено анастомоз 
/479./ Улаан хоолойн дисфаги /хахаж цацах нь/ нь залгихын аль үед нь ажиглагдах вэ? 
     A. Хоол буюу шингэн нь амнаас залгиур руу түлхэгдэх I үед 
    B. Хоол залгиураас улаан хоолойн хөндий рүү түлхэгдэх II үед 
    C. . Хоол улаан хоолойгоор дунд ба доод 1/3-ийн хэсгээр дамжих III үед 
    D. Хоол ходоодны амсарт орох үед 
    E. Аль ч үед алдагдахыг хэлнэ. 
/480./  Кроны өвчин нь өвөрмөц шархлаат колитоос юугаараа ялгагдах вэ? 
     A. Суулгалт 
    B. Өвдөлт 
    C. Өтгөнд цус гарах 
    D. Саажилт үүсэх 
    E. Чичирч халуурах 
/481./ Цээжний битүү гэмтлийн үед өвчтөний биеийн байдал хүнд, хөхрөлт илэрч, сөөнгөтөн 
хүзүүний арьсан дор хий үүсчээ. Ямар гэмтэл болохыг тодорхойл. 
     A. Уушиг их хэмжээгээр урагдсан 
    B. Улаан хоолой гэмтсэн 
    C. Мөгөөрсөн хоолой эхний хэсгээрээ тасарсан 
    D. Уушиг няцарсан 
    E. Олон хавирга хугарсан 
/482./ Цээж хэвлийн хавсарсан гэмтлийн үед хийгдэх мэс заслын эмчилгээний шийдэл 
     A. Хэвлийн хөндийг нээх 
    B. Цээжний хөндий нээх 
    C. Цус алдалт үргэлжилж буй хэсгээс эхлэх 
    D. Аль хөндийн эрхтэн гэмтсэн тэр хэсгээс эхлэх 
    E. Хоёр хөндийн хэсгийг нэгэн зэрэг нээх 
/483./ Шамбрамын эмнэл зүй нь аль вэ? 
     A. Шинж тэмдэггүй шамбрам 
    B. Хүндээр бие засахад цус гарах 
    C. Гүйлгэлт 
    D. Шулуун гэдэсний салст унжих 
    E. Үе үе халуурах 
/484./ Цөсний ерөнхий сувагт гуурс тавих оновчтой арга нь аль вэ? 
     A. Цөсний ерөнхий сувгийн голчийн 1/2 урттай тууш зүсэлтээр 
    B. Цөсний ерөнхий сувгийн голчтой тэнцүү урттай тууш зүсэлтээр 
    C. Цөсний ерөнхий сувгийн голчийн 1/2 урттай хөндлөн зүсэлтээр 
    D. Цөсний ерөнхий сувгийн голчтой тэнцүү урттай хөндлөнзүсэлтээр 
    E. Цөсний сувгийн тайрсанаар 
/485./  Улаан хоолойн нүхээр үүссэн өрцний хүндрээгүй гулсамтгай ивэрхийн үед мэс заслын 
эмчилгээг аль хувиар хийхийг заана уу? 
     A. Өвчтөнүүдийн 10%-иасбага хувьд 
    B. Өвчтөнүүдийн 20-40%-д 
    C. Өвчтөнүүдийн 41-60%-д 
    D. Өвчтөнүүдийн 61-80%-д 
    E. 81-ээс их хувьд 
/486./ Бүдүүн гэдэсний элбэг тохиолдох төрөлхийн гажиг нь: 
     A. Гиршпрунгийн өвчин 



    B. Долихоколи 
    C. Долихсигма 
    D. Нарийсалт 
    E. Дистони 
/487./ Ахалази кардийн эмчилгээний үндсэн зарчмыг заана уу. 
     A. Ходоод, гэдэсний рефлюксыг устгах 
    B. Сорвижсон эдэд улаан хоолойн дагуу эрүүл эд хүртэл зүсэлт хийх 
    C. Сорвижсон эдэд улаан хоолойд хөндлөнгөөр эрүүл эд хүртэл зүсэлт хийх 
    D. Сорвижсон эдийгзүсах 
    E. Сорвин өөрчлөгдсөн улаан хоолойг тайрах 
/488./ Миелойдын метаплази оноштой, дэлүү нь их томорсон, улаан хоолойн судас 
өргөссөн өвчтөн гэнэт улаан хоолойн судаснаас цус алджээ. Өвчтөнд цустогтоох эмчилгээ 
хийж, тухайн үедээ цусыг тогтоосон. Уг өвчтөнд мэс заслын аль аргыг сонговол тохиромжтой 
вэ? 
  
    B. Дэлүүг авч улаан хоолойн өргөссөн судсыг боох 
    C. Дэлүүг авч хаалган хураагуур судсыг доод хөндий хураагуур судас 
    D. Дэлүүг авч дэлүүний хураагуур судсыг бөөрний хураагуур судастай залгах 
    E. Дэлүүг авч чацархайн хураагуур судсыг доод хөндий хураагуур судастай залгах 
/489./ Гол судасны хавхлагын дутагдлын үеийн шинж: 
     A. Гол судас нь нийтдээ өргөснө 
    B. Гол судасны өгсөх хэсэг нь өргөснө 
    C. Гол судас нь нийтдээ нарийсна 
    D. Гол судас өөрчлөгдөхгүй 
    E. Зүүн ховдлын хэмжээ багасна 
/490./ 12 хуруу гэдэсний шархлаатай өвчтөнд хэдийд мэс засал хийж болох вэ? 
     A. Тухайн бүрдмэл эмийн эмчилгээ үр дүнгээ өгөөгүй бол 
    B. Олон дахин дахилт өгөх 
    C. Каллёз шархлаа, зэргэлдээх эрхтэнд нэвчсэн үед 
    D. Ходоодны шүүсний хүчиллэг ихэссэн олон тооны шархлаануудтай 
    E. Өвчний мэдүүлгээс олон дахин цус алдсан 
/491./ Шамбарам өвчний үед аль шинжүүд нь байх вэ? 
     A. Өтгөн нь лентхэлбэртэйгарах 
    B. Геморрейн зангилгааны судасны хатуурах 
    C. Хошного орчмоор загатнах 
    D. Өтгөн хатах 
    E. Шулуун гэдсээр цус алдах 
/492./ Элэг, 12 хуруу нугалаа гэдэсний холбоосын нэвчтэстэй цөсний цочмог үрэвслийн аль 
хагалгааг хийх нь тохиромжтой вэ? 
     A. Цөсний хүүдийг нээх 
    B. Цөсний хүүдийг авах 
    C. Цөсний хүүдийг авах + Цөсний сувгаар ерөнхий цоргонд гуурс тавих 
    D. Цөсний хүүдийг авах + 12 хуруу нугалаа гэдсээр дамжуулан хуниасыгнөхөн сэргээх 
    E. Цөсний хүүдийг авах + Цөсний ерөнхий сувгийн ялгаруулалтыг эрчимтэй ихэсгэх арга 
хэмжээ авах. 
/493./ Өрцний ивэрхийн зонхилон тохиолддог клиник шинж тэмдгийг заана уу. 
     A. Аюулхайд цанхайх, өвдөх 
    B. Хоол идсэний дараа амьсгаа давхцах 
    C. Хоол идсэний дараа хүчтэй ханиалгах 
    D. Юм залгиж чадахаа болих 
    E. Хоол идсэний дараа бөөлжих 
/494./ Мөгөөрсөн хоолойд бага зэрэг ялзралт үүсч голчийн үрэвсэл үүссэн бол ямар арга 
хэмжээ авах вэ? 
     A. Гэмтсэн хэсгийг мэс заслын үед оёх, гуурс тавих 
    B. Гэмтсэн хэсэг дээр булчингийн нөхөөс тавих 



    C. Уушгийг гэмтсэн хэсгээр нь тайрах 
    D. Мөгөөрсөн хоолойд гуурс тавих 
    E. Тусгай арга хэмжээ авахгүй 
/495./ Өрцний ивэрхийн үүсэх шалтгааныг заана уу? 
     A. Өрцний улаан хоолойн нүх өргөн байх 
    B. Ходоодны холбоосын дутуу бэхэлгээ 
    C. Богино улаан хоолой 
    D. Хэвлийн доторх даралт гэнэт ихэссэн 
    E. Үе үе бөөлжих 
/496./ Элэг оёх үр дүнтэй оёдлыг заана уу. 
     A. Чернийн оёдол 
    B. Кузнецов, Пенскийн оёдол 
    C. Оврегийн оёдол 
    D. Лабоккогийн оёдол 
    E. Оптемийн оёдол 
/497./ Хэвийн үед тосгуур ховдлын зангилаагаар импульс ямар хугацаанд дамжих вэ? 
     A. 10-50 мс 
    B. 50-130мс 
    C. 50-150мс 
    D. 50-200мс 
    E. 200-с их мс 
/498./ Ямар шалтгааны улмаас үүссэн механик шард дурангаар мэс засал хийх 
     A. Нойр булчирхайн толгойн хавдар 
    B. Цөсний ерөнхий цоргын хавдар 
    C. Фатеровын хөхлөгийн хавдар 
    D. Цөсний элэгний цоргын чулуу 
    E. Оддын хуниас сорвижин нарийсах 
/499./ 2 см болон түүнээс том хэмжээтэй 12 хуруу гэдэсний цус алдсан шархлаанд хийх 
оновчтой мэс заслыг заана уу? 
     A. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах 
    B. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, шархлаанд зүсэлт хийх 
    C. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх 
    D. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, шархлаанд зүсэлт хийх нугалуурыг нөхөн 
сэргээх 
    E. Тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгийг шархлаанд зүслэг хийх, нугалуурыг нөхөн сэргээх 
/500./ Үүдэн венийн даралт ихдэх өвчний үед хийх мэс заслууд: 
     A. Спленоэктоми 
    B. Элэгний судсыг боох 
    C. Элэгний судсыг бөглөх 
    D. Ходоодны амсарыгтайрах 
    E. Ходоодны судсуудыг боох 
 


