
Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн 
шалгалтын жишиг сорил 

 
 
  
1.  Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E 
гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно. 
2.  Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох ) 
     1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол   (A.) 
     1 ба, 3 дугаар хариултууд зөв бол   (B.) 
     2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол   (C.) 
     Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол   (D.) 
     Бүх хариулт зөв бол   (E.) 
3.  Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан 
хамаарлыг тодорхойлно.) 
    Зөв, Зөв, Зөв    (A.) 
    Зөв, Зөв, Буруу    (B.) 
     Зөв, Буруу, Буруу    (C.) 
     Буруу, Зөв, Буруу    (D.) 
     Буруу, Буруу, Буруу    (E.) 
 
Сонгогдсон сорил  
  
/1./  Артерийн даралт ихсэх өвчний ямар шатанд дотор эрхтнүүдэд өөрчлөлт гарч эхлэх вэ? 
     A. I үе Б шат 
    B. II үе А шат 
    C. II үе Б шат 
    D. III үе А шат 
    E. III үе Б шат 
/2./ Умайн үйл ажиллагааны цус алдалт нь: 
     A. Эмэгтэйчүүдийн эмгэгийн 10-15%-ийг эзэлнэ 
    B. Ихэвчлэн өнчин тархи-харааны товгор-өндгөвчийн тогтолцооны бүтцийн өөрчлөлттэй 
холбоотой 
    C. Ихэвчлэн төрөх насны эмэгтэйчүүдэд тохиолдоно 
    D. Ихэвчлэн өсвөр ба цэвэрших насны эмэгтэйчүүдэд тохиолдоно 
    E. Жирэмснээс цус алдах 
/3./ Жирэмсний хожуу хугацаанд ургийн гажиг хөгжлийг найдвартай оношлох аргыг нэрлэ: 
     A. Генетикийн шинжилгээ 
    B. Биохимийн шинжилгээ 
    C. Хэт авиан шинжилгээ 
    D. Гажиг хөгжилтэй ураг төрүүлдэг анамнезтай 
    E. Хэт авиан ургийн шилэн хүзүүний шингэнийг оношлох 
/4./ Халдвар хордлогын дайрлагын  үед бөөрний хурц дутагдлыг шээсний гарцаар яаж 
оношлох вэ? 
     A. 1 цагт 30мл шээс гарч байвал 
    B. 1 цагт 55мл шээс гарч байвал 
    C. 1 цагт 60мл шээс ялгарч байвал 
    D. 1 цагт 100мл шээс гарч байвал 
    E. 1 цагт 80мл шээс гарч байвал 
/5./ Жирэмсний дутуу төрөлт гэсэн нэр томъёоны тухай ойлголт 
     A. Жирэмсний 12 долоо хоног хүртэлх зулбалт 
    B. Жирэмсний 16-18 долоо хоног хүртэлх зулбалт 
    C. Жирэмсний 36 хоногоос хойш төрөх 
    D. Жирэмсний 22-37 хоног хүртэлх төрөлт 
    E. Жирэмсний 39 долоо хоногтой төрөлт 



/6./ Шульцын арга гэж юу вэ? 
     A. Салсан ихсийг гаргах арга 
    B. Умайгаас ихэс яаж салсныг мэддэг арга 
    C. Ихэс салсан эсэхийг шалгадаг арга 
    D. Төрөхийн өмнө ургийн жинг тодорхойлдог арга 
    E. Ихэс гаргах арга 
/7./ Тулгар төрөгчийн төрөлтийн 1-р үе үргэлжлэх дундаж хугацааг нэрлэнэ үү: 
     A. 4-5 цаг 
    B. 5 - 6 цаг 
    C. 7 – 8 цаг 
    D. 10 – 12 цаг 
    E. 18 – 20 цаг 
/8./ 4000,0-аас дээш том жинтэй хүүхэд төрүүлдэг өгүүлэлтэй жирэмсэн эмэгтэйд глюкоз 
задлах байдлыг тодруулах сорил хийхэд цусны сахар өлөн үед 120 мг%, 1 цагийн дараа 
180 мг% байв. 
     A. Сорил хэвийн 
    B. Чихрийн шижин илэрсэн 
    C. Сорил өөрчлөлттэй 
    D. Сорилыг давтан хийх 
    E. Сорил өөрчлөлтгүй 
/9./ Ургийн хөндлөн байрлалын үед дараах эмгэгүүдээс аль нь илүүтэй тохиолдох вэ? 
     A.  Артерийн даралт ихсэх 
    B. Артерийн даралт багасах 
    C. Ургийн шингэн эрт, урьтаж гарах 
    D. Хордлого тохиолдох 
    E. Ургийн жин нэмэгдэхгүй байх 
/10./ Хэвийн үед Мак-Клюра-Олдричийн сорил хэдэн хором байх вэ? 
     A. 10 хором 
    B. 45 хором 
    C. 1 цаг 30 хором 
    D. 2 цаг 
    E. 2 цаг 30 хором 
/11./  Үр хөврөлийн эхийн биетэй холбогдох тэр үйл явцыг юу гэж нэрлэх вэ? 
     A. Гаструляци 
    B. Ихэсжих 
    C. Имплантаци 
    D. Эмбриогенез 
    E. Үр тогтох 
/12./ Жирэмсэн эхийн зүрх судасны тогтолцоонд гарах физиологийн өөрчлөлт 
     A. Органик өөрчлөлт гарна 
    B. Зүрхний II цагт диастолын шуугиан илрэнэ 
    C. Зүрхний оройд сулавтар агшилтын шуугиан 30%-д нь илрэнэ 
    D. Артерийн даралт 20 мм МУБӨ-өөс ихээр ихсэнэ 
    E. Зүрхний агшилт 100 удаа болж хурдасна 
/13./  Ихэс түрүүлэлтийг ямар шинжилгээгээр оношийг батлах вэ? 
     A. Үтрээний үзлэг 
    B. Рентген шинжилгээ 
    C. Цистографи 
    D. Чанд авиан шинжилгээ 
    E. СТ      
/14./ Жирэмсэн үед эклампси үүсвэл  ямар арга хэмжээ авах вэ? 
     A. Эрчимт эмчилгээний тасагт бүрдмэл эрчимт эмчилгээ хийж хянана 
    B. Эрчимт эмчилээтэй хамт төрөлтийг яаралтай сэдээнэ 
    C. Умайн хүзүү төрөлтөнд бэлтгэгдсэн бол амниотоми хийнэ   
    D. Яаралтай кесар хагалгаа хийнэ 



    E. Таталт тавигдсан, эрчимт эмчилгээ хийж  байгаа бол цааш хянана 
/15./ Жирэмслэхээс хамгаалахаар хэрэглэдэг гестагены бага тунгийн үйлчлэх механизм нь: 
     A. Өндгөвчийг ажиллуулахгүй 
    B. Өнчин тархины гонадотропиныг дарангуйлна 
    C. Үрийн хоолойн хөдөлгөөний идэвхийг алдагдуулна 
    D. Умайн хүзүүний салсыг шингэрүүлнэ 
    E. Умайн салстыг хөнгөтүүлнэ 
/16./ Урд хэлбийлт дагзны түрүүлэлтийн үед хөтлөх цэг нь юу вэ? 
     A. Их зулай 
    B. Бага зулай 
    C. Дагзны төвгөр 
    D. Дагзны хонхор 
    E. Дух 
/17./ Эмнэлэг хүрэх замд төрлөг явагдана гэж үзвэл юу бэлдсэн байх ёстой вэ? 
    1. Саван, гар угаах ус 
    2. Төрлөгийн нэг удаагийн тусламжийн хэрэгсэл /ир, 3 боолт/ 
    3. Хүүхдийг эх барих, хатаах, өлгийдөх цэвэр даавуу /3/, хүүхдийн цэвэр хувцас. 
    4. Ихэс хийх пластик хүүдий. 
    5. Хүүхдэд зориулсан сэхээн амьдруулах амавч, хүүдий.     
/18./ Умайн ерөндөгийг хэрэглэхийг хориглох заалт юу вэ? 
    1. Жирэмсэн 
    2. Шалтгаан  тодорхой бус үтрээний цус алдалт. 
    3. Үтрээ, умайн хүзүүний үрэвсэл . 
    4. Умайн хоргүй хавдар. 
    5. Хүнд хэлбэрийн цус багадалт.   
/19./ Хэвийн жирэмсэн үед ЗСТ –д гарах физиологийн  өөрчлөлтийг нэрлэнэ үү: 
    1. Агшилтын даралт нэмэгдэнэ 
    2. Эргэлдэх цусны хэмжээ нэмэгдэнэ 
    3. Суларлын даралт нэмэгдэнэ 
    4. Захын судасны эсэргүүцэл буурна   
    5. Зүрх бага зэрэг баруун тийш томорно   
/20./ 9 сартай Од хөхөх ба унтаж байхдаа хөлөрдөг,гавлын яс зөөлөрсөн  ба булчин сул 
шинжтэй,сампингийн эрхийн шинж илэрсэн. Өөр өвчний шинжгүй .Өрхийн эмчид 50000 
нэгжтэй Д ваминдэм байхгүй байна. Ээж нь тосон Д аминдэм худалдан авсан байна.Өрхийн 
эмч хэрхэн ангилаж ямар арга хэмжээ авах вэ? 
    1. Рахиттай гэж ангилна. 
    2. Нар агаарт гаргаж байхыг зөвлөнө. 
    3. Тосон Д аминдэмийн уусмалаас (1 дусалдаа 500 нэгжтэй) хоногт 8 дуслаар   нэг сар 
уулгахыг зөвлөнө. 
    4. Тосон  Д аминдэмийн уусмалаас  (1 дусалдаа 500 нэгжтэй) хоногт 1 дуслаар  нэг жил  
уулгахыг зөвлөнө. 
    5. Тосон  Д аминдэм (1 дусалдаа 500 нэгжтэй) хоногт 1 дуслаар  6,7,8, 9саруудаас бусад 
саруудад уулгахыг зөвлөнө. 
/21./ Жирэмсний эрт үеийн хордлогэмнэл зүйн шинж? 
    1. Огиулж бөөлжих 
    2. Хоолонд дургүй болох 
    3. Үнэрлэх, амтлах мэдрэхүй өөрчлөгдөх 
    4. Даралт ихсэх 
    5.  Хавагнах                 
/22./ Манас таталттай эмэгтэйд ямар үед Магнийн сульфатын дараагийн тунг хийхгүй вэ? 
    1. Өвдөгний рефлекс илрэхгүй 
    2. Шээсний гаралт 4 цагт 100мл-ээс бага 
    3. Амьсгалын тоо хоромд 16-аас цөөн 
    4. Таталт үргэлжилсэн хэвээр 
    5. Толгой өвдөх, дотор муухай оргих, бөөлжих 



/23./ Үйл ажиллагааны оношилгоонд  хамаарах шинжилгээг  нэрлэнэ үү: 
    1. Цусанд  бэлгийн даавар тодорхойлох 
    2. Хүүхэн харааны шинж 
    3. Оймын навчны шинж 
    4. Кольпоцитологи 
    5. Умайгаас хусам авч шинжлэх     
/24./ Төмрийн бэлдмэлийг хэрхэн хэрэглэх талаар  ямар зөвлөгөө өгөх вэ? 
    1. Төмрийн бэлдмэл эрүүл мэндэд хэрэгтэй 
    2. Төмрийн бэлдмэлийг хоол идсэний дараа орой бүр ууж байх хэрэгтэй 
    3. Баас хар гарвал санаа зовох хэрэггүй 
    4. Төмрийн бэлдмэлийг уухад ам хатах шинж илэрвэл шингэн их уух 
    5. Төмрийн бэлдмэл харшил эмийг зогсоож болно    
/25./ Өгзөг түрүүлэлтийн үед үүсэж болох хүндрэл: 
    1. Ургийн шингэн хугацаанаас өмнө гарах 
    2. Төрөлтийн үйл ажиллагаа хямрах 
    3. Хүй унжих 
    4. Толгой гэдийх 
    5. Төрсний дараа цус алдах    
/26./ “Завдсан зулбалтын үед эмэгтэйд   ямар тусламж үзүүлэх вэ? 
    1. Тохирох антибиотикийг булчинд, судсанд тарина 
    2. 4-6 цаг ажиглаад цус алдалт багасахгүй бол эмнэлэгт шилжүүлнэ 
    3. Судсаар дусал хийнэ 
    4. Цус алдалт намдвал гэрт нь хариулна, 2 хоноод давтан үзүүлэхийг зөвлөнө 
    5. Умайд иллэг хийнэ.   
/27./ Ургийн дотоод халдварыг илрүүлэх  оношлогооны аргыг нэрлэнэ үү: 
    1. Эхийн цусанд эмгэг төрөгчийн антиген илрүүлэх   
    2. Ургийн шингэнд бичил биетийн ДНК  тодорхойлох 
    3. Ихсэнд бичил биетийн ДНК тодорхойлох 
    4. Хүйн цусанд үрэвслийн эсрэг цитокин тодорхойлох 
    5. Хэт авиан шинжилгээ   
/28./ Манас таталтын урьдалтай бол өрхийн эмч ямар тусламж үзүүлэх вэ? 
    1. Ачааллаа багасгахыг зөвлөнө 
    2. Долоо хоногийн дараа давтан үзүүлэхийг зөвлөнө 
    3.  Долоо хоногийн дараа даралт их байвал эмнэлэгт хэвтүүлэхийг сануулна. 
    4. Эмнэлэгт хэвтүүлнэ. 
    5. Магнийн сульфат хийнэ.        
/29./ Ампициллин, Гентомицин, Метронидазол зэрэг 3 антибиотикийг эмэгтэйд ямар 
         заалтаар зэрэг хэрэглэдэг вэ? 
  
    1. Хэвлийгээр хүчтэй өвдөх эсвэл маш хүнд халууралт өвчнүүд. 
    2. Хүндрэлтэй зулбалт, үр хөндөлт 
    3. Умайн болон ургийн халдвар 
    4. Төрсний дараах цус алдалт 
    5. Шээсний дээд замын өвчин 
/30./ Эх нярайн бүрдмэл тусламжын хүрээнд төрөх үед юуг бүрдүүлэх шаардлагтай болохыг 
заана уу? 
    1. Шаардлагатай цус орлох шингэн, цус сийвэнгээр тасралтгүй хангах, 
    2. Нярай хүүхэд болон эхийг дааруулахгүй дулаан байлгах нөхцөлийг бүрдүүлэх 
    3. Төрсний дараах үеийн цус алдалтаас сэргийлэх зорилгоор төрөлтийн 3 дугаар үеийг 
идэвхтэй удирдах, 
    4. Төрсний дараах 30 минутын дотор хүүхдэд ангир уургийг нь амлуулж, эхийн өвөрт 
байлгах нөхцөлийг бүрдүүлэх, 
    5. Төрөлтийн явцад нөхөр, хамаатан саданг нь байлцуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх         
/31./ Умайн ерөндөгийн үйлчлэх механизмыг тайлбарлана уу? 
    1. Умайн хөндийд эр бэлгийн эсийн хөдөлгөөнийг саатуулдаг. 



    2. Эр бэлгийн эсийг өндгөн эстэй нийлэхээс сэргийлдэг. 
    3. Үр тогтоогүй өндгөн эсийг устгадаг. 
    4. Эр бэлгийн эсийг үтрээнд оруулдаггүй. 
    5. Өндгөн эсийн боловсролтыг удаашруулдаг.                
/32./ Умайн хамааралтай БЮМ дэлийн оношийг баталгаажуулахад  аль нь зайлшгүй  
шаардлагатай вэ?    
    1. Гонадотропин дааврын  түвшинг тогтоох 
    2. Прогестероны сорил тавих 
    3. Лапароскопи хийх 
    4. Гистеросальпингографи СГ 
    5. Кломифены сорил        
/33./ Жирэмснээс хамгаалах дан прогестерон агуулсан эмийн сул тал юу вэ? 
    1. Дотор эвгүйрхэх, толгой өвдөх гаж нөлөө илэрч болно 
    2. Хөхөөр хөндүүрлэж болно 
    3. Биеийн жин бага зэрэг нэмэгдэж болно 
    4. Эмийг өдөр бүр уух нь түвэгтэй 
    5. Бэлгийн замын халдвараас хамгаалахгүй 
/34./  Төрсөн эхэд ямар шинж илэрвэл яаралтай тусламж хэрэгтэй вэ? 
    1. Ухаангүй эсвэл татах. 
    2. Цус алдаж байгаа эсвэл хэвлийгээр хүчтэй өвдөх. 
    3. Толгой өвдсөн эсвэл нүдний харах байдал өөрчлөгдөх. 
    4. Маш их бэрхшээлтэй амьсгалах  эсвэл халуурах. 
    5. Их хэмжээгээр бөөлжих.        
/35./ Ураг орчмын шингэний бүрхүүл  жирэмсний 33 долоо хоногоос дээш хугацаанд   
      хагарсан бол    ямар тусламж үзүүлэх вэ 
  
    1. Тохирох антибиотикийг тарина 
    2. . Антибиотик уулгана. 
    3. ”Умайн ба ургийн халдвар ” гэж ангилаад эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. 
    4. Төрөх үйл ажиллагаа эхэлсэн эмэгтэйтэй адил арга хэмжээ авна. 
    5. Ношпа уулгана 
/36./ Жирэмсэн үед  яагаад доод мөчдөөр хавагнах хандлагатай болдог вэ? 
    1. Томорсон умай доод хөндийн венийн судсыг дарснаас   
    2. Цусны осмос даралт буурснаас 
    3. Доод мөчдийн венийн судасны даралт нэмэгдсэнээс 
    4. Биед натри хуримтлагдсанаас 
    5. Альдостероны ялгарал нэмэгдсэнээс           
/37./ Бэлгэвч хэрэглэх ашигтай тал юу вэ? 
    1. Бэлгийн замын халдвараас хамгаална. 
    2. Аль ч насны эмэгтэйд тохиромжтой. 
    3. Хөхний сүүний гарц, чанарт нөлөөлөхгүй. 
    4. Төрөлт, зулбалт, үр хөндөлтийн дараа шууд хэрэглэх боломжтой. 
    5. Хүссэн үедээ хэрэглэх, зогсоох боломжтой.     
/38./ Манас таталттай эмэгтэйд диазепамыг хэдийд, яаж хэрэглэх вэ? 
    1. Магнийн сульфатын давтан тунг авсаны дараа таталт үргэлжилсэн хэвээр бол 
    2. Магнийн сульфатын хордлого илэрсэн бол 
    3. Магнийн сульфат байхгүй  бол 
    4. Диазепамыг цохилтын тунгаар 10 мг-аар судсанд аажим тарина 
    5. Диазепамыг барих тунгаар 40 мг-ыг 500 мл Рингер Лактатын уусмалд найруулж                 
6-8 цаг дусаана.       
 /39./ Арын хүнхрээгээр хатгалт хийх заалтыг нэрлэнэ үү 
    1. Умайн гаднах жирэмсэн 
    2. Өндгөвчийн идээт үрэвсэл 
    3. Пельвиоперитонит 
    4. Перитонит 



    5. Умайн хоргүй хавдар   
/40./  Эрт үеийн бөөлжилтийн эмчилгээг нэрлэнэ үү: 
    1. Хоолны дэглэм 
    2. Шингэн сэлбэх 
    3. Тайвшруулах бэлдмэл 
    4. Зүү тавих 
    5. Амин дэм     
/41./ Тээвэрлэх болон гэрийн төрөлтийн үеийн яаралтай тусламжинд ямар эмүүд         
зайлшгүй шаардлагатай вэ? 
     1.  Окситоцин, эргометрин 
    2. Магнийн сульфат, диазепам 
    3. Кальцийн глюконат 
    4. Ампициллин, Гентамицин, Метронидазол 
    5. Рингерийн лактат 
/42./ Ампициллин, Гентомицин зэрэг 2 антибиотикийг эмэгтэйд ямар заалтаар зэрэг 
         хэрэглэдэг вэ? 
  
    1. Маш хүнд халууралт өвчнүүд 
    2. Шээсний дээд замын өвчин эсвэл уушгины хатгаа 
    3. Умайн болон ургийн халдвар 
    4. Төрсний дараах цус алдалт 
    5. Хүндрэлтэй зулбалт, үр хөндөлт.                    
/43./ ЭМС –ын 39 тоот тушаалын жирэмсэн эмэгтэйд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх журамын 
хүрээнд  өрх сумын эмчийн хийх ажилыг нэрлэнэ үү 
    1. Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн бүртгэл гаргана 
    2. Төмөр, фолийн хүчлийн бэлдмэлээр болон бусад урьдчилан сэргийлэх эмчилгээг 
хийж, жирэмсэн үеийн дасгалд бүрэн хамруулна. 
    3. Эсэн мэнд амаржихуйн үйл ажиллагаанд төрийн бус байгууллагын оролцоог 
нэмэгдүүлэх 
    4. Эмэгтэйчүүдэд эрүүл мэндийн үзлэг хийж, эрүүл мэндийн бүлгээр ангилан. эмчлэн 
эрүүлжүүлнэ 
    5. Жирэмснийг эрт илрүүлэн жирэмснийг тээлгэх эсэх болон оношилгоо эмчилгээний 
асуудлыг нь шийдвэрлэнэ    
/44./ Жирэмсэн үед бэлэг эрхтэнд  дараах физиологийн өөрчлөлтүүд илэрнэ: 
    1. Үтрээний салст хөхөлбөр болно; 
    2. Бэлгийн уруулын тосны булчирхай шүүрэл ялгарал  ихсэнэ 
    3. ГБЭ хөөнгөтнө 
    4. Хэлүү томорно 
    5. Хярзан төмбийнө   
/45./ Пролактин даавар хаана боловсорч ялгарах вэ? 
     A. Өндгөвчинд 
    B. Умайд 
    C. Өнчин тархинд 
    D. Хөхний булчирхай 
    E. Харааны товгор 
/46./ Клементсийн сорилоор юуг тодорхойлж болохыг хэлнэ үү. 
     A. Ургийн жинг урьдчилан тогтооно 
    B. Изо-серологийн үл зохицолдоог тодруулна 
    C. Ургийн бүтэлтийг илрүүлнэ 
    D. Ургийн уушигны хөгжлийн гүйцлийг тодорхойлно 
    E. Ургийн хөдөлгөөний идэвхжилийг тодорхойлно 
/47./ Төрсний дараах үе гэдэг нь: 
     A. Төрсний дараах эхний 24 цаг 
    B. Төрснөөс хойш 4 долоо хоног 
    C. Төрснөөс хойш 8 долоо хоног 



    D. Төрсний дараа эхний 2 цагаас 4 долоо хоног хүртэл 
    E. Төрснөөс хойш 72 хоног 
/48./ Эх барих эмэгтэйчүүдийн судлалд хэт авиан шинжилгээний давуу чанар 
     A. Ямар ч нөхцөлд шинжилж болно 
    B. Мэдээллийг тэр дор нь өгдөг 
    C. Эх урагт аюул эрсдэл байхгүй 
    D. Давтан хийж болно 
    E. Бүгд хамааралтай 
/49./ Жирэмснээс хамгаалах дан прогестерон агуулсан эмийг  хэдийд хэрэглэх нь   
тохиромжтой вэ? 
      A. Биений юм ирсэн 3 дах өдөр. 
    B. Биений юм ирсэн 5 дахь өдрөөс эхлэн өдөр бүр нэг шахмалыг ууна. 
    C. 12 долоо хоног буюу 3 сар тутам нэг удаа булчинд тарина. 
    D. Биений юм ирсэн эхний өдрөөс эхлэн өдөр бүр нэг шахмалыг ууна. 
    E. Бэлгийн хавьталд орохын өмнө тогтмол. 
/50./ Ямар үед зүрхний өвчтэй эмэгтэйд гликозид хэрэглэх вэ? 
     A. I хоромд зүрхний агшилт 70, амьсгал 18 удаа байхад 
    B. I хоромд зүрхний агшилт 115, амьсгал 24-өөс дээш болвол 
    C. Зүрхний агшилт 88, амьсгал 20 болбол 
    D. Зүрхний агшилт 70, амьсгал 30 болбол 
    E. Зүрхний агшилт 80, амьсгал 18 болбол 
/51./ Умайн үйл ажиллагааны цус алдалт үүсэх нөхцөл нь: 
     A. Бэлгийн дааврын хэмжээ ер бусын байдлаар өөрчлөгдөх 
    B. Бэлгийн даавар ялгарах динамик явц алдагдах 
    C. Умайн салстын бүтцийн өөрчлөлт 
    D. Умайг салстын цусан хангамжийн хямрал 
    E. Умайг салстын үрэвсэл 
/52./ Ургийн хүзүүг хүй ороосныг оношлох сорил: 
     A. Окситоцины сорил 
    B. Фонокардиографийн шинжилгээ 
    C. Чанд авиан Гонын сорил* 
    D. Хүчил-шүлтийн суурийн өөрчлөлтөөр 
    E. Эхийн ургийг рентгенээр шинжлэх 
/53./ Нийт цусны артери, вени, зүрхний хөндий, капиллярт хувиарлагдах зөв харьцааг заах 
     A. 50 % вени, 30 % артери, 12 % капилляр, 3 % зүрхний хөндий 
    B. 30 % вени, 50 % артери, 25 % капилляр, 3 % зүрхний хөндий 
    C. 70 % вени, 15 % артери, 12 %капилляр, 3 % зүрхний хөндий 
    D. 10 % вени, 30 % артери, 8 % капилляр, 2 % зүрхний хөндий 
    E. 40 % вени, 30 % артери, 20 % капилляр, 10 % зүрхний хөндий 
/54./ Жирэмсний илүү тээлтийн үед эх барих үзлэгээр илрэх онцлог шинж тэмдэг 
     A. Ургийнхөдөлгөөн ихсэх 
    B. Ургийн хөдөлгөөн багасах 
    C. Ургийн зүрхний цохилт хэвийн байх 
    D. Хэвлийн эргэн тойрон нэмэгдэхгүй байх 
    E. Хэвлийн эргэн тойрон ихсэх 
/55./ Дунканы арга гэж юу вэ? 
     A. Салсан ихсийг гаргах арга 
    B. Умайгаас ихэс яаж салсныг мэддэг арга 
    C. Ихэс салсан эсэхийг шалгадаг арга 
    D. Төрөхийн өмнө ургийн жинг тодорхойлдог арга 
    E. Ихэс гаргах арга 
/56./ Төрөлтийн 1- р үе хэзээ төгсдөг болохыг  тэмдэглэнэ үү: 
     A. Ургийн шингэн гарснаар 
    B. Дүлэлт эхэлснээр 
    C. Умайн хүзүү 8 см нээгдснээр 



    D. Умайн хүзүү бүрэн нээгдсэнээр 
    E. Хүүхэд төрснөөр 
/57./ Жирэмсний төгсгөлд тарган эмэгтэйн биеийн жингийн  нэмэгдэлт ямар байх вэ? 
     A. Тарган биш эмэгтэйнхтэй адилхан жин нэмэгдэнэ /10 мг орчим/ 
    B. Биеийн жин 10-15 кг-аар нэмэгдэнэ 
    C. Биеийн жин хэт ихсэнэ /15-аар их/ 
    D. Хэвийн жинтэй эмэгтэйнхээс харьцангуй бага нэмэгдэнэ /6-7 кг/ 
    E. Жирэмсний явцад жин огт нэмэгдэхгүй 
/58./ Ургийн толгой их ташуу хэмжээг заана уу? 
     A. 9,5 
    B. 11 
    C. 13.5 
    D. 12 
    E. 10.5 
/59./ Төрөх үеийн хэвийн цус алдалтын эрүүл, эмгэгийн зааг ямар хэмжээтэй байдаг вэ? 
     A. 800 
    B.  100 
    C. 150-300 
    D. 400 
    E. 500 
/60./ Аль нь ургийн гадаад орчин болдог вэ? 
     A. Хорион 
    B. Умай 
    C. Шар уутанцар 
    D. Аллантоис 
    E. Амнион 
/61./ Жирэмсэн бус төрөөгүй үед умайн хэвийн хэмжээ? 
     A. 20 гр 
    B. 30 гр 
    C. 50 гр 
    D. 70 гр 
    E. 80 гр 
/62./ Леопольдийн 1-р аргаар юуг тодорхойлох вэ? 
     A. Умайн ёроолын өндрийн түвшин 
    B. Ургийн байрлал 
    C. Түрүүлсэн хэсэг 
    D. Ургийн түрүүлсэн хэсэг бага аарцгийн орох хэсэгтэй харьцах байдал 
    E. Ургийн жин                             
/63./ Ихэс түрүүлэлтийн үед илрэх эмнэл зүйн гол шинжийг нэрлэнэ үү: 
     A. Умай чангарч, хоёр тал жигд биш, эмзэглэлтэй 
    B. Удаан хугацаагаар их хэмжээтэй цус алдах 
    C. УЗЦ байхгүй болох 
    D. Умай чангаралгүй, улаан ягаан цус гарах 
    E. Дотор муухай оргиж бөөлжих   
/64./ 35-40 насны эмэгтэйчүүд жирэмсэлтээс хамгаалах эм хэрэглэхийг ямар үед эрс 
хориглох вэ? 
     A. Тромбо-эмболийн өвчнүүдтэй бол 
    B. Хөхүүл байх үед 
    C. Хэрлэгийн идэвхжилтэй бол 
    D. Таргалалттай бол 
    E. Биений юмны хямралтай бол 
/65./ Үтрээний хэвийн орчин нь: 
     A. pH 4-5 
    B. pH 6-7 
    C. pH 7-8 



    D. pH 9-10 
    E. pH 1-2 
/66./ Умайн жигд биш агшилтийн үед ямар эмчилгээг хийх вэ? 
     A. Өвчин намдаах, агчилт тавиулах эмчилгээ 
    B. Төрөх хүчийг дэмжих 
    C. Хүлээн ажиглах 
    D. Төрөлтийг яаралтай кесар хагалгаагаар явуулна 
    E. Сулрал гэж үзэж сэдэх эмчилгээ хийнэ 
/67./ Хэвийн байрласан ихэс цагаас өмнө ховхролтыг оношилох  мэдээлэл сайтай арга аль 
нь вэ?   
     A. Эх барихын гадуур үзлэг 
    B. Үтрээний үзлэг 
    C. Хэт авиан оношилгоо 
    D. Ургийн зүрхний үйл ажиллагааг үнэлэх 
    E. Цусны бүлэгнэлтийг тодорхойлох 
/68./ Овуляци гэдэг ойлголтын зөв тодорхойлолтыг дурдана уу? 
     A. Шар бие өсөж боловсрох 
    B. Фолликулд өндгөн эс боловсрох 
    C. Боловсорч, бие гүйцсэн фолликул хагарах 
    D. Фолликул өсөж, хөгжиж боловсрох 
    E. Сарын тэмдэг ирэхэд нөлөөлөх 
/69./ Жирэмснээс хамгаалах депо-провераг хэдийд хэрэглэх нь тохиромжтой вэ? 
     A. Биений юм ирсэн 3 дахь өдөр. 
    B. Биений юм ирсэн 5 дахь өдрөөс эхлэн өдөр бүр нэг шахмалыг ууна. 
    C. 12 долоо хоног буюу 3 сар тутам нэг удаа булчинд тарина. 
    D. Биений юм ирсэн эхний өдрөөс эхлэн өдөр бүр нэг шахмалыг ууна. 
    E. Бэлгийн хавьталд орохын өмнө тогтмол. 
/70./ Жирэмсэн 29 настай, бага зэрэг халуурна, цусанд цагаан бөөмний тоо ялимгүй 
олширсон, СОЭ түргэссэн, АСЛО, С реактив уураг  идэвхжилтэй бол  хэрлэгийн 
идэвхжилийн хэддүгээр зэрэгт хамаарах вэ?   
     A. А I зэрэг 
    B. А IIзэрэг 
    C. А IIIзэрэг 
    D. Б Iзэрэг 
    E. Б IIзэрэг 
/71./ Эмэгтэй Д. 30 настай. Эмэгтэйчүүдийн өвчнөөр өвдөж байгаагүй. Харин саяхан биений 
юмны 20 дахь хоногоос умайгаас цус алдсаны учир үзүүлэв. Ямар шинжилгээг эхэлж хийх 
вэ? 
     A. Үтрээний эсийн шинжилгээ 
    B. Умайн салстын эдийн шинжилгээ 
    C. Умайн хөндийн зураг авах 
    D. Умайн хүзүүний салстыг дурандах 
    E. Умайн хөндийг сэтгүүрдэх 
/72./  Дараах аргуудаас алийг  оношлогооны бүх тохиолдолд хэрэглэдэг вэ? 
     A.  Генеологийн 
    B.  Цитогенетикийн 
    C.  Биохимийн 
    D. Эс судлалын 
    E.  Иммуногенетикийн 
/73./ 1800гр жинтэй төрсөн нярайг хэддүгээр зэргийн дутуу гэж үзэх вэ? 
     A. I зэрэг 
    B. II зэрэг 
    C. III зэрэг 
    D. IV зэрэг 
    E. Vзэрэг 



/74./ Жирэмсний эрт хугацааг хэт авиан шинжилгээний юуг үндэслэн тогтоох вэ?   
     A. Ургийн зүрхний цохилтоор 
    B. Ургийн хөдөлгөөнөөр 
    C. Ургийн зулай-ахар сүүлний уртаар 
    D. Ургийн толгойн их хөндлөн хэмжээгээр 
    E. Ургийн чөмөгт ясны уртаар 
/75./ Ургийн толгой бага аарцгийн орох амсрын дээр байхад Леопольдын IV байрлалаар 
ямар байх вэ? 
     A. Ургийн толгойн оройгоор эмчийн гарын хуруу орохгүй боловч толгой аарцгийн дээр 
тэмтрэгдэнэ 
    B. Ургийн толгойн оройгоор эмчийн гарын хуруу хоёр талаасаа нийлнэ 
    C. Толгой тэмтрэгдэхгүй 
    D. Бага аарцгийн орох аарцгийн дээр ургийн толгойн багахан 
    E. Ургийн толгой хөдөлгөөнтэй байна 
/76./ Ураг орчмын шингэн урьтаж гарах гэдэг нь: 
     A. Төрөлтийн үйл ажиллагаа эхэлсний дараа    
    B. Төрөлтийн үйл ажиллагаа эхлээгүй байхад 
    C. Умайн хүзүү 4-5 см нээгдсэн үед 
    D. Умайн хүзүү 5-6 см нээгдсэн үед   
    E. Умайн хүзүү  бүрэн нээгдэхээс өмнө 
/77./ Жирэмсний хурц өөхөн гепатозын үед СЦТБ хам шинжийн ямар өөрчлөлт гарах вэ? 
     A. Өөрчлөгдөхгүй 
    B. Төмөр дутагдлын цус багадалт болно 
    C. Энэ шинж тэмдэг тод илэрнэ 
    D. Артерийн даралт гэнэт ихсэнэ 
    E. Артерийн даралт буурна 
/78./ Ургийн үе жирэмсний аль хугацаанаас эхэлдэг болохыг нэрлэнэ үү? 
     A. Эхний нэг сарын төгсгөл 
    B. Хоёрдох сард 
    C. Гурав дахь сарын эхээр 
    D. Гурав дахь гурван сарын төгсгөлөөр 
    E. Дөрвөн сарын эхээр 
/79./ Жирэмсэн бус үед умайн хөндийн урт /см/ 
     A. 2-3 см 
    B. 3-4 см 
    C. 4-5 см 
    D. 6-7 см 
    E. 12-13 см 
/80./ Леопольдийн 2-р аргаар юуг тодорхойлох вэ? 
     A. Умайн ёроолын өндрийн түвшин 
    B. Ургийн байрлал, хэлбийлт 
    C. Түрүүлсэн хэсэг 
    D. Ургийн түрүүлсэн хэсэг бага аарцгийн орох хэсэгтэй харьцах байдал 
    E. Ургийн жин               
/81./ Хэвийн байрласан ихэс цагаас өмнө ховхрох үед илрэх онцлог шинжийг нэрлэнэ үү: 
     A. Умай чангарч, тэмтэрхэд эмзэглэлтэй болно 
    B. Ургийн байдалд өөрчлөлт  илрэхгүй 
    C. Амьсгал авахад төвөгтэй амьсгаадна 
    D. Ургийн буруу байрлал үүснэ 
    E. АД ихдэнэ 
/82./ Умайн ба ургийн халдвар ” үүссэн  эмэгтэйд ямар тусламж үзүүлэх вэ? 
    1. Тохирох антибиотикийг тарина 
    2. Антибиотик уулгана 
    3. Эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ 
    4. Төрөх үйл ажиллагаа эхэлсэн эмэгтэйтэй адил арга хэмжээ авна. 



    5. Ношпа уулгана 
/83./  Өвөр янзтай дагз түрүүлсэн төрлөгийн үед ургийн толгойд хэдэн тулах цэгтэй байдаг 
вэ? 
     A. Нэг 
    B. Хоёр 
    C. Гурав 
    D. Дөрөв 
    E. Тулах цэг үүсэхгүй 
/84./ Жирэмсэнг  эрт оношилоход  хамаарахыг нэрлэнэ үү: 
    1. Хошногоны халуунаар 
    2. ХГД шээсэнд  тодорхойлох 
    3. ЭХО 
    4. Хяналтаар 
    5. Ажиглалтаар 
  
Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох ) 
      1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол   (A.) 
     1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв бол   (B.) 
     2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол   (C.) 
     Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол   (D.) 
     Бүх хариулт зөв бол   (E.) 
  
 
/85./ Эхээс хүүхдэд ХДХВ-ийн халдвар дамжих магадлал хэдийд хамгийн өндөр байдаг вэ? 
     A. Хүүхэд эхийн хэвлийд байх үед 
    B. Хөхүүл үед 
    C. Нярай үед 
    D. Төрөх үед 
    E. 1-5 насанд                              
/86./ Хожуу гестозын хүнд хэлбэрийн үед ямар зорилгоор эх барихын хавчуур тавих вэ? 
     A. Цус алдалтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
    B. Дүлүүлэхгүй байхын тулд 
    C. Нярайг бүтэлтээс хамгаалахаар 
    D. Умай урагдахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
    E. Базалтаас чөлөөлөх зорилгоор 
/87./ Хэт авианы шинжилгээнд “цасны хуйлирааны” шинж ямар эмгэгийн үед илэрдэг вэ? 
     A. Ураг амьгүй болох 
    B. Цулцан хураа 
    C. Өсөлтгүй жирэмсэн 
    D. Хорионэнпителиом 
    E. Ураг орчмын шингэн ихдэлт 
/88./ Умайн салстын хэт зузаарлыг найвдартай оношилох аргыг нэрлэнэ үү 
     A. Эхо 
    B. Умайг дурандах 
    C. Умайн хөндийгөөс эсийн шинжилгээ авах 
    D. Гистеросальфингографи 
    E. Умайн салстыг хусаж гистологи шинжилгээ хийх 
/89./ Төрөх өрөөнд хянагдаж байгаа эмэгтэйд гэнэт бөөлжих, хэвлийгээр хүчтэй өвдөх, арьс 
салст цайх шинжүүд илэрч артерийн даралт буурсан.Умайн хүзүү умайн см 6 нээлттэй, 
толгой 2/5-аар тавигдсан. Ургийн зүрхний цохилт удааширч цөөрсөн бол ямар хүндрэл 
тохиолдсон байж болох вэ? 
     A. Төрөх хүчний сулрал 
    B. Умайн хэт эрчимтэй базлалт 
    C. Ихсийн бүрэн түрүүлэлт 
    D. Ихэс ховхролт 



    E. Эмнэл зүйн уйтан аарцаг 
/90./ Үтрээний үзлэгээр төрөлтийн үед ургийн толгой  суудал ясны түвшинд байсан бол  яаж 
тавигдсан байна гэж үзэх вэ? 
     A. +2 
    B. +1 
    C. 0 
    D. -1 
    E. -2 
/91./ Цэвэршилтийн дараа дааврын түвшин яаж өөрчлөгддөг вэ? 
     A. Өөрчлөлт бага илэрнэ 
    B. ФСГ болон ЛГ буурна 
    C. ФСГ болон ЛГ нэмэгдэнэ 
    D. Пролактин нэмэгдэнэ 
    E. Прогестероны түвшин нэмэгдэнэ 
/92./ Чихрийн шижин өвчний үед ураг томрох, эд эсийн дутмагшил үүсэхэд юу нөлөөлөх вэ? 
     A. Инсулин 
    B. Глюкоз 
    C. Нүүрс ус 
    D. Зөв хооллолт 
    E. Хоол сойх 
/93./ Бэлгийн хөгжил эрт эхлэх эмгэгт  хамааралгүйг нэрлэнэ үү 
     A. Бэлгийн 2 догч шинж 8 наснаас эхэлнэ 
    B. Охидод эрт хугацаанд ясны өөслтийн зон хаагдана 
    C. Төрөлхийн бөөрний дээд булчирхайн зузааралтай байх нь элбэг 
    D. Цусанд ДГЭАС, ДГАС толорхойлж оношилно 
    E. Эстрген прогестероны хасарсан бэлдмэлээр эмчилнэ   
/94./ Умайн гаднах жирэмслэлтийг эрт хугацаанд ялган оношлохын тулд ХГД-ыг цусанд 
хэдийн хугацааны дараа давтан тодорхойлох шаардлагатай вэ? 
     A. 12-24 цагийн дараа 
    B. 24-36 цагийн дараа 
    C. 48-72 цагийн дараа 
    D. 72-108 цагийн дараа 
    E. 7 хоногийн дараа 
/95./ Дараах тохиолдлын алинд нь АФП ургийн шингэнд хэвийн байх вэ? 
     A. Нугасны эмгэг 
    B. Тархигүй ураг 
    C. Улаан хоолойн битүүрэл 
    D. Резүс үл тохирно 
    E. Илүү тээлт          
/96./ Эмэгтэй 1000 гр жинтэй хүүхэд төрүүлсэн, нярай 2 хоноод нас барсан бол ямар 
эндэгдэлд хамаарах вэ? 
     A. Антенаталь 
    B. Пренаталь 
    C. Интранаталь 
    D. Неонаталь 
    E. Перинаталь 
/97./ Хүнд хэлбэрийн цус багадалттай жирэмсэнд хэдэн мг төмрийн бэлдмэл уулгах вэ? 
     A. 50-60 мг 
    B. 60-80 мг 
    C. 100-120 мг 
    D. 150-300 мг 
    E. 400 мг 
/98./ Биений юм ирэхийн өмнөх хам шинжийн үндсэн эмчилгээг дурьдана уу? 
     A. Даавар эмчилгээ 
    B. Мэдрэл-сэтгэцийг тайвшруулах эмчилгээ 



    C. Дархлал заслын эмчилгээ 
    D. Антибиотек эмчилгээ 
    E. Өндгөвчийг хэсэгчлэн авах мэс заслын эмчилгээ 
/99./ Пролактин даавар хаана боловсорч ялгарах вэ? 
     A. Өндгөвчинд 
    B. Умайд 
    C. Өнчин тархинд 
    D. Хөхний булчирхай 
    E. Харааны товгор 
/100./ Ганглио-хориг үйлчилгээтэй эмийн хэрэглэж болохгүй заалт: 
     A. Ургийн бүтэлт 
    B. Артерийн даралт ихдэх өвчин 
    C. Тархины хавагнах 
    D. Артерийн даралт ихссэн криз өгөх 
    E. Бөөрний эмгэгээс үүдэлтэй даралт ихсэх 
/101./ Эх урагын хооронд резүс үл тохироо үүсэх нөхцлийг нэрлэнэ үү 
     A. Эх нь  Rh -, эцэг нь  Rh +, хүүхэд  Rh – 
    B. Эх нь  Rh +, эцэг нь  Rh -, хүүхэд  Rh + 
    C. Эх нь  Rh -, эцэг нь  Rh -, хүүхэд  Rh – 
    D. Эх нь  Rh -, эцэг нь  Rh +, хүүхэд  Rh + 
    E. Эх нь  Rh +, эцэг нь  Rh -, хүүхэд  Rh –   
/102./ Төрөлтийн явцад ургийн шингэн гарахдаа  зунгагаар будагдсан байвал ямар арга 
хэмжээ авах вэ? 
     A. Яаралтай кесар хагалгаа хийнэ 
    B. Хүн судаснаас хийн солилцоог шинэилнэ 
    C. Амниоинфүзи хийнэ 
    D. Ургийн толгойн хухйнаас цус авч шинжилнэ 
    E. Байнга ургийн монитор хяналтанд байлгана     
/103./ Жирэмсний илүү тээлтийн үед эх барих үзлэгээр илрэх онцлог шинж тэмдэг 
     A. Ургийн хөдөлгөөн ихсэх 
    B. Ургийн хөдөлгөөн багасах 
    C. Ургийн зүрхний цохил төөрчлөгдөх 
    D. Хэвлийн эргэн тойрон нэмэгдэхгүй байх 
    E. Умайн ёроол өндөршинэ 
/104./ А. 52 настай, сүүлийн 3 сар доошоо үе үе цусархаг зүйл гарна,  биений юм сүүлийн 
үед тогтворгүй болсон сүүлийн долоо хоногт хэмжээ нь ихсээд байна гэсэн зовиуртай 
эмэгтэйчүүдийн эмчид иржээ. 
Эмэгтэйд эхлээд  хийгдэх шинжилгээг нэрлэнэ үү 
     A. Цусанд СА-125 тодорхойлно 
    B. Умайн хөндийг хусаж эдийн шинжилгээ авна 
    C. MRI шинжилгээ хийлгэнэ 
    D. Умайг дурандана 
    E. Даавар цус тогтоолт хийнэ   
/105./ БЮМ 28 хоногийн зайтай ирэх бүртээ 200 мл орчим цус гарч байвал юу гэж нэрлэх 
вэ? 
     A. Метрорагия 
    B. Полименорея 
    C. Гиперменорея 
    D. Опсоменорея 
    E. Дисменорея 
/106./ Жирэмсний 23 долоо хоногтой эхийн шээсний шинжилгээнд: сахар (+), бусад 
үзүүлэлтүүд хэвийн бол  шалтгааныг тайлбарлана уу 
     A. Эмэгтэй шижинтэй байсан 
    B. Эмэгтэй шээсний замын халдвартай байсан 
    C. Шээсэнд хэвийн үед заримдаа сахар илэрч болно 



    D. Жирэмсэн үеийн физиологи өөрчлөлттөй холбоотой 
    E. Эмэгтэйд бөөрний эмгэг байсан                   
/107./ Жирэмслэхээс хамгаалах умайн ерөндөг хэрэглэхэд анхаарах зүйл нь: 
     A. Биений юм ирээд дуусах үед умайд тавина 
    B. Заавал стационарын нөхцөлд тавина 
    C. Зуршсан байдлаар үр зулбадаг үед хэрэглэж болохгүй 
    D. Цусны даралт ихдэх өвчтэй эмэгтэйчүүдэд хэрэглэхийг хориглоно 
    E. Өмнө нь кесар мэс заслаар төрсөн бол тавих боломжгүй 
/108./ Эндометриозын эмнэл зүйд альнаас бусаад нь илрэх вэ? 
     A. БЮМ өвдөлттэй ирэх 
    B. Үтрээний ялгарал ихсэх    
    C. Бэлгийн хавьтлын үед өвдөх 
    D. Үргүйдэл 
    E. Наалдац       
/109./ Умайн гаднах жирэмслэлтийг эрт хугацаанд ялган оношлохын тулд  ХГД –ыг цусанд 
хэдий хугацааны дараа давтан тодорхойлох шаардлагатай вэ? 
     A. 12-24 цагийн дараа 
    B. 24-36 цагийн дараа 
    C. 48-72 цагийн дараа 
    D. 72-108 цагийн дараа 
    E. 7 хоногийн дараа                                 
/110./ Жирэмсний эрт хугацаанд аяндаа зулбах үндсэн шалтгааныг нэрлэнэ үү: 
     A. Цусны бүлгийн үл тохироо 
    B. Хүнд юм өргөх 
    C. Умайд соривтой байх 
    D. Хромосомын эмгэг 
    E. Умайн хүзүүний дутмагшил 
/111./ Арын янзтай дагз түрүүлсэн төрлөгийн үед ургийн толгойн төрөх ххэмжээг нэрлэнэ 
үү? 
     A. Их ташуу хэмжээ 
    B. Дунд ташуу хэмжээ 
    C. Бага ташуу хэмжээ 
    D. Шулуун хэмжээ 
    E. Босоо хэмжээ 
/112./ БЮМ-ийн  аль үед прогестерон даавар хамгийн их ялгарах вэ? 
     A. Ургийн цэврүү боловсорч эхлэх үед 
    B. Ургийн цэврүү боловсорч гүйцэх үед 
    C. Эм бэлгийн эс гадагшилсны дараа 
    D. Эм бэлгийн эс боловсрох үед 
    E. Мөчлөгийн 22-26 дахь хоногт 
/113./ Мизопростол нь ямар төрлийн бэлдмэл вэ? 
     A. Синтетик окситоцин 
    B. Простогландин F2 
    C. Простогландин Е1 
    D. Простогландин Е2 
    E. Ru-486 pill          
/114./ Ихэр ураг төрөх үед дараах тохиолдлуудын  аль нь илүү эрсдэлтэй  болохыг нэрлэнэ 
үү: 
     A. Хоёр ураг хоёулаа толгойгоороо түрүүлсэн бол 
    B. Эхний ураг өгзөг, дөрөөгийн ураг толгой түрүүлэлт 
    C. Хоёр ургийн урьдчилсан жин 6 кг 
    D. Дихориан болон диамнион бүрхүүлтэй 
    E. Ургийн шингэн цагаас урьтаж гарсан 
/115./ Биений юмны хэвийн мөчлөгийн үед өндгөн эс гадагшлах үндсэн нөхцөл нь: 
     A. Эстрогены даавар хамгийн их хэмжээнд хүрэх 



    B. ФСД - хамгийн их хэмжээндээ хүрэх 
    C. Сөрөг эргэх урвалаар ФСД буурах 
    D. Эерэг эргэх урвалаас ЛД ихсэх 
    E. Поргестерон даавар хамгийн их хэмжээнд хүрэх 
/116./ Кефалогематом гэдэг нь 
     A. Зөөлөн эдийн хаван 
    B. Ясан доор цус хурах 
    C. Арьс өөхөн эдийн завсар цус хурах 
    D. Тархины хатуу хальсны доор цус хурах 
    E. Тархины ховдолд цус хурах 
/117./ А. 52 настай, сүүлийн 3 сар доошоо үе үе цусархаг зүйл гарна,  биений юм сүүлийн 
үед тогтворгүй болсон сүүлийн долоо хоногт хэмжээ нь ихсээд байна гэсэн зовиуртай 
эмэгтэйчүүдийн эмчид иржээ. 
Умайн салстын хучуурууд олон янзын хэлбэршилтэй болсон, бөөм нь хромоор хэт 
будагдсан, эсийн хуваагдал эрчимтэй явагдсан бол ямар эмгэг өөрчлөлт байж болох вэ? 
     A. Умайн хоргүй хавдар 
    B. Умайн салстын  булчирхайлаг зузаарал 
    C. Умайн салстын өмөнгийн урьдал 
    D. Умайн салстын өмөн 
    E. Умайн салстын үрэвсэл    
/118./ Өсөлтгүй жирэмсэн үед дараах хүндрэлээс аль нь тохиолдох эрсдэлтэй вэ 
     A. Коагулопати 
    B. Зуршсан зулбалт 
    C. Үжил халдвар 
    D. Үргүйдэл 
    E. Дараагийн жирэмслэлтэнд гаж хөгжил үүсэх 
/119./ Тулгар төрөгчийн умайн хүзүү 8-9 см нээгдсэн байна, Цаашдаа ургийн толгой ямар 
хурдтай доошлох вэ? 
     A. 0,2-0.5 см/цаг 
    B. 1 -1.2 см/цаг 
    C. 1,2 -1,5 см/цаг 
    D. 1,5 - 2.0см/цаг 
    E. 2.0-2.5 см/цаг   
/120./ Төрөлтийн II үеийг хэзээнээс эхэлсэн гэж үзэх вэ? 
     A. Ургийн түрүүлсэн хэсэг аарцагт бүрэн суух 
    B. Дүлэлт эхлэх 
    C. Ургийн толгой дотор эргэх 
    D. Умайн амсар бүрэн нээгдэхэд 
    E. Умайн амсар 5 см нээгдэхэд 
/121./ Төрөлтийн үйл ажиллагаа сайн байгааг илтгэх шинжийг нэрлэнэ үү 
     A. Умайн базлалт 10 хоромд 1-2 удаа базлалт 25 сек үргэлжилж байвал 
    B. Умайн базлалт 10 хоромд 3 удаа 20-25 сек үргэлжилж байвал 
    C. Умайн базлалт 10 хоромд 3 удаа 40-60 сек үргэлжилж байвал 
    D. Умайн базлалт 10 хоромд 4 удаа 80- секундээс илүү үргэлжилж байвал 
    E. Умайн базлалт 10 хоромд 5-6 удаа 60-80 сек үргэлжилж байвал 
/122./ Жирэмсний 6 долоо хоногтойгоос эхлэн эхийн цуснй эзэлхүүн нэмэгдэж эхлэх бөгөөд 
ямар хугацаанд  хамгийн дээд хэмжээнд хүрэх вэ? 
     A. 20-24 долоо хоног 
    B. 25-29 долоо хоног 
    C. 30-34 долоо хоног 
    D. 35-37 долоо хоног 
    E. Төрөх дөхөөд ирэхэд      
/123./ Цэлмэнгийн биопсийн шинжилгээ гэж юу вэ? 
     A. Ургийн шингэнд AFP үзэх 
    B. Ургийн ихэснээс авч шинжлэх 



    C. Ургийг дурандах шинжлэх 
    D. Ургийг хэт авиагаар шинжлэх 
    E. Ургийн арьснаас эд авч шинжлэх 
/124./ Төрөлтийн далд үед дараах шинж хамаарна: 
     A. 10 хоромд 1-2 удаа базлана 
    B. Базлалт жигд биш 
    C. Базлалт 40-60 сек үргэлжилнэ 
    D. Умайн хүзүү 4-5 см нээгдсэн 
    E. Умайн хүзүүний нээгдэх хурд 1,5 см/ цаг болно 
/125./ Ихэс нягт бэхлэгдэнэ гэдэг нь: 
     A. Ихэс умайн салстын үйл ажиллагааны давхаргад бэхлэгдэх 
    B. Суурийн давхаргад бэхлэгдэх 
    C. Умайн булчинд хүрч бэхлэгдэх 
    D. Булчингийн гүнд бэхлэгдэх 
    E. Гялтан давхаргад бэхлэгдэх    
/126./ Умайн хүзүүний салиа 8-10 см сунаж байвал БЮМ-ний аль үетэй тохирох вэ? 
     A. 1-5 дахь өдөр 
    B. 6-10 дахь өдөр 
    C. 12-14 дахь өдөр 
    D. 16-20 дахь өдөр 
    E. 22-24дахь өдөр 
/127./ Амнионтестээр үтрээний pH хэд байхад ураг орчмын шингэн гарсан гэж үзэх вэ? 
     A. 4-4,5 
    B. 4,5-5,0 
    C. 5,0-5,5 
    D. 5,5-6,0 
    E. 6,5-7,5    
/128./ Ургийн толгойн ямар тавилтын үед төрөх замаар төрөх боломжгүй вэ? 
     A. Толгой оройгоор түрүүлэх 
    B. Өврийн тэнхэлгийн бус тавилт 
    C. Урд хэлбийлттэй нүүр түрүүлэлт 
    D. Толгой духаараа түрүүлэх 
    E. Арын янзтай дагз түрүүлэлт 
/129./ Индекс Соловьевын мөн чанар юу вэ? 
     A. Төрөлтөнд бэлтгэгдсэн байдлыг үзнэ 
    B. Ясны зузаан, нимгэн байдлыг тодорхойлно 
    C. Жирэмсний хугацааг тодорхойлох 
    D. Ургийн хөдөлгөөнийг тогтоох арга 
    E. Ургийн зүрхний цохилтыг чагнах арга 
/130./ Умайн гадуурх  жирэмсний эмчилгээд хамааралгүйг нэрлэнэ үү 
     A. Сальпингостоми 
    B. Сальпингоэктоми 
    C. Хэсэгчлэн тасалж нийлүүлж залгах 
    D. Метотрексат 
    E. Дефундаци 
/131./ Умай- ихсийн дутмагшил  үүсэхэд аль нь хамааралгүй вэ? 
     A. Ихэс хавагнах 
    B. Чихрийн шижин 
    C. Хүй унжих             
    D. Илүү тээлт 
    E. Ургийн хөгжил баригдах    
/132./ Тэмбүүгийн  үед  ихсэнд  гарах  өөрчлөлтийг тэмдэглэнэ  үү? 
     A. Ихэс хавагнаж, эндо, мезо, периваскулит үүссэн байна. 
    B. Ихэс хатингаршина 
    C. Ихэст өөрчлөлт гарахгүй 



    D. Ихэс зөөлөрч, улбайна 
    E. Ихэс шохойжино 
/133./ Төрсний дараах эрт үед дундчаар хэдэн мл цус алдах вэ? 
     A. 300 мл 
    B. 200 мл 
    C. 400 мл 
    D. 500 мл 
    E. 600 мл 
/134./ Хламидийн халдварыг эмчлэхэд үр дүн сайтай эм нь: 
     A. Пенициллины бүлгийн антибиотикууд 
    B. Тетрациклины бүлгийн антибиотикууд 
    C. Сульфаниламидын эмүүд 
    D. Нитрафураны эмүүд 
    E. Циклоспорины бүлгийн антибиотик 
/135./ Улаануудын мирүсийн халдвраа үүдэлтэй ургийн гаж хөгжилд хамааралгүй нэрлэнэ 
үү 
     A. Катаракт 
    B. Артериальний проток хаагдахгүй байх 
    C. Араг яс булчингийн гаж хөгжил 
    D. Дүлий 
    E. Дэлүү томрох      
/136./ Хойтхи салахгүй 30 хором болсон, цус алдалтгүй бол ямар тусламж үзүүлэх вэ? 
     A. Дахин 30 хором ажиглана 
    B. Ихсийг Альфелдийн аргаар гаргана 
    C. Умайн агшаах бэлдмэл хэрэглэнэ 
    D. Умайн хөндийг багажаар хусаж цэвэрлэнэ 
    E. Ихэс гардаж гаргана 
/137./ 4000,0-аас дээш том жинтэй хүүхэд төрүүлдэг өгүүлэлтэй жирэмсэн эмэгтэйд глюкоз 
задлах байдлыг тодруулах сорил хийхэд цусны сахар өлөн үед 120 мг%, 1 цагийн дараа 
180 мг% байв. 
     A. Сорил хэвийн 
    B. Чихрийн шижин илэрсэн 
    C. Сорил өөрчлөлттэй 
    D. Сорилыг давтан хийх 
    E. Сорил өөрчлөлтгүй 
/138./ Энтероцеле гэдэг нь: 
     A. Умай унжих 
    B. Гэдэсний хэсэг  унжих 
    C. Давсаг унжих 
    D. Үтрээний арын хана унжих 
    E.  Үтрээний урд хана унжих       
/139./ Ураг бөгсөөр түрүүлсэн үед толгой чөлөөлөх аргыг нэрлэнэ үү? 
     A. Ловсетийн арга 
    B. Пинардын арга 
    C. Морисо-VмайлТайтын арга 
    D. Цавъяановын 1-арга 
    E. дээр Цавъяановын 2-арга 
/140./ Жирэмсэн үед эмэгтэйн умдагны үений хоорондох зай хэд см-ээс дээш өргөсөхийг 
эмгэг гэж үзэх вэ? 
     A. 0,1 – 0,3 см 
    B. 0,4 – 0,6 см 
    C. 0,7 – 0,9 см 
    D. 1,0 – 1,2 см 
    E. Хэвийн үед умдагны зай өргөсөх ёсгүй 
/141./ Үргүйдэлтэй гэр бүлийг шинжлэхэд хамгийн эхэнд ямар шинжилгээг санал болгох вэ? 



     A. Гистеросальпингографи 
    B. Үрийн шингэний шинжилгээ 
    C. Умайн салст бүрхэвчийн биопси 
    D. Үтрээний наацанд эсийн шинжилгээ хийх 
    E. Суурин температурыг үзэх   
/142./ Умайн үйл ажиллагааны цус алдатын шалтгаан: 
     A. Умайн хоргүй хавдар 
    B. Умайн салстын карцинома 
    C. Умайн салстын ургацаг 
    D. Умайн салстын гэмжэл 
    E. Бөөрний дээд булчирхайн хэт зузаарал     
/143./ Умайн үйл ажиллагааны цус алдалтын учир эмчлүүлсэн 46 настаи эмэгтэйд дахин 
цус алдалтаас сэргийлж ямар эмчилгээг сонгох вэ? 
     A. БЮМ-ийн 5-25 дахь хоногт ригеводон 3 сар уулгана 
    B. БЮМ-ийн 5-25 дахь хоногт Норколут 5 мг-аар 3 сар уулгана 
    C. БЮМ-ийн үед микротунтай дааврын хавсарсан эм 3 сар уулгана. 
    D. Өндөр тунтай ДХЭ 3 сар хэрэглэнэ. 
    E. БЮМ-ийн 5-25 дахь хоногт премарин уулгана. 
/144./ Аль нь одоо  дутуу төрөх эрсдэл байгааг илэрхийлэх вэ? 
     A. Ургийн фибронектин илэрсэн 
    B. Өмнө нь дутуу төрж байсан өгүүлэмжтэй 
    C. Умайн хүзүүний урт <25 мм байх 
    D. Ахимаг насны тулгар төрөгч 
    E. Эрхтэн тогтолцооны эмгэгтэй байх   
/145./ Умайн гуурсан хоолойн битүүрлийг оношлох алтан стандарт аргыг нэрлэнэ үү 
     A. Гистеросальпингографи 
    B. Пневмопельвиографи 
    C. Кульдоскопи 
    D. Лапароскопи 
    E. Пертубаци 
/146./ Умайн хамааралтай БЮМ –гүйдэлд хамаарах нь: 
     A. Пролакины хэмжээ 100нг/л ихсэх 
    B. ФСГ түвшин нэмэгдсэн 
    C. ЛД буурсан 
    D. Прогестероны сорил сөрөг бол 
    E. Умайн хэмжээ томорсон 
/147./ Ургийн зүрхний цохилт түргэсгэх шалтгаанд хамааралгүйг нэрлэнэ үү 
     A. Цус багадалт 
    B. Бамбайн хордлого 
    C. Ургийн бүтэлт 
    D. β блокатор хэргэлэхэд 
    E. Эх халуунтай байхад          
/148./ “Дунших” шинжид хамаарахыг нэрлэнэ үү: 
     A. Ууц нуруугаар болон хэвлийн доогуур өвдөнө 
    B. Биеийн жин долоо хоногт 800 гр нэмэгдэх 
    C. Үтрээнээс цуслаг салиа гарах 
    D. Умай жигд базалж эхлэх 
    E. Хөхнөөс уураг гоожих 
/149./ Эхийн аарцгийн хэмжээ  28-28-30-18-11 байна, Аарцгийн хэлбэрийг тодорхойлно уу? 
     A. Жигд уйтарсан аарцаг 
    B. Хөндлөн уйтарсан аарцаг 
    C. Жигд уйтарсан хавтгай аарцаг 
    D. Энгийн хавтгай аарцаг 
    E. Сульдаагийн үеийн хавтгай аарцаг                 
/150./ Ихэс түрүүлэлтийн үед илрэх эмнэл зүйн гол шинжийг нэрлэнэ үү: 



     A. Умай чангарч, хоёр тал жигд биш, эмзэглэлтэй 
    B. Удаан хугацаагаар их хэмжээтэй цус алдах 
    C. УЗЦ байхгүй болох 
    D. Умай чангаралгүй, улаан ягаан цус гарах 
    E. Дотор муухай оргиж бөөлжих 
/151./ Ураг хөндлөн байрласан үед ургийн зүрхний цохилт хаана тод сонсогдох вэ? 
     A. Эхийн хүйнээс доор 
    B. Эхийн хүйнээс дээр 
    C. Эхийн хүйн баруун эсвэл зүүн талд 
    D. Эхийн аюулхай орчим 
    E. Умдаг ясны орчим 
/152./ Ж.15  нөстай БЮМ ирээгүй. Бэлгийн хоёрдогч шинж ямар дэс дараалалаар хөгжпөг 
болохыг нэрлэнэ үү 
     A. Үсжилт, өсөлт хурдсах, хөх  томрох, БЮМ ирэх 
    B. Өсөлт хурдсах, үсжилт,  хөх томрох, БЮМ ирэх 
    C. Өсөлт хурдсах, хөх томрох, үсжих, БЮМ ирэх 
    D. Хөх томрох, үсжилт, өсөлт хурдсах, БЮМ ирэх 
    E. Хөх томрох, БЮМ ирэх, өсөлт хурдсах, үсжилт   
/153./ Жирэмсний эхний 3 сарыг ямар үе гэж нэрлэх вэ? 
     A. Органогенезийн үе 
    B. Үр хөврөлийн үе 
    C. Ихэсжих үе 
    D. Ургийн үе 
    E. Умайд бэхлэгдэх үе 
/154./ Дунших үед ямар эмчилгээг хийх вэ? 
     A. Өвчин намдаах, агчилт тавиулах эмчилгээ 
    B. Төрөх хүчийг дэмжих 
    C. Ураг орчмын шингэнийг хагалах 
    D. Умайн хүзүүг төрөлтөд бэлтгэх 
    E. Далд үеийн удаашрал гэж үзнэ 
/155./ Кефалогематом гэдэг нь: 
     A. Зөөлөн эдийн хаван 
    B. Арьсан дор цус хурах 
    C. Ясны хальсанд цус хурах 
    D. Cубарахноидальное цус харвалт 
    E. Тархины ховдолд цус харвах      
/156./ Жирэмсэн үед эклампси үүсвэл ямар арга хэмжээ авах вэ? 
     A. Эрчимт эмчилгээний тасагт бүрдмэл эрчимт эмчилгээ хийж хянана 
    B. Эрчимт эмчилээтэй хамт төрөлтийг яаралтай сэдээнэ 
    C. Умайн хүзүү төрөлтөнд бэлтгэгдсэн бол амниотоми хийнэ 
    D. Яаралтай кесар хагалгаа хийнэ 
    E. Таталт тавигдсанбол цааш жирэмслэлтийг үргэлжлүүлэх боломжтой байна 
/157./ Аль нь өндгөвчийн хучуур эдийн гаралтай хавдарт хамаарахыг нэрлэнэ үү 
     A. Хуурамч муцинт хавдар 
    B. Десгерминома 
    C. Тератома 
    D. Мөхлөгт эсийн хавдар 
    E. Дермойд     
/158./ Хавчуур тавих нөхцөлд хамаарахгүйг нэрлэнэ үү? 
     A. Ураг амьд 
    B. Тулгар төрөгч 
    C. Умайн хүзүү бүрэн нээгдсэн 
    D. Ургийн толгой аарцгийн 0/5 тавигдсан 
    E. Нөхцөл шаардлагагүй 
/159./ 1800гр жинтэй төрсөн нярайг хэддүгээр зэргийн дутуу гэж үзэх вэ? 



     A. I зэрэг 
    B. II зэрэг 
    C. III зэрэг 
    D. IV зэрэг 
    E. Vзэрэг 
/160./ Умайн агшилт суларч цус алдахад нөлөөлөх шалтгааныг нэрлэнэ үү? 
     A. Өгзөг төрүүлэлт 
    B. Ургийн архаг бүтэлт 
    C. Ихэр жирэмсэн 
    D. Жирэмсний эрт түеийн хордлого 
    E. Д амин дэмийн дутагдал 
/161./ Энтероцеле гэдэг нь: 
     A. Умай унжих 
    B. Гэдэсний хэсэг  унжих 
    C. Давсаг унжих 
    D. Үтрээний арын хана унжих 
    E.  Үтрээний урд хана унжих       
/162./ Төрөөгүй эмэгтэйчүүдэд ерөндөг тавьсан нөхцөлд ямар хүндрэл илүүтэй тохиолдож 
болох вэ? 
     A. Зулбалт 
    B. Аарцгийн венийн бөглөрөлт үрэвсэл 
    C. Дотор бэлэг эрхтэний үрэвсэл өвчин 
    D. Умайн хүзүүний дутмагшил үүснэ 
    E. Хөлийн венийн бүдүүрэл 
/163./ Жирэмслэлт төрөлтийн үед бөөр шээсний замын хурц халдвар үүсгэхэд хамааралгүйг 
нэрлэнэ үү. 
     A. Умай томорч шээлгүүрийг дарснаас 
    B. Шээлгүүрийн гүрвэлзэх хөдөлгөөн нэмэгдсэнээс 
    C. Шинж тэмдэггүй бактерури 
    D. Эпидураль мэдээ алдуулалтын дараа давсангы хүчдэл буурснаас 
    E. Төрсний дараа давсганд катетер тавснаас 
/164./ Өндгөвчийн хучуур эдийн хоргүй хавдарт альнь хамаарахыг нэрлэнэ үү 
     A. Эндометриома 
    B. Шар биеийн уйланхай 
    C. Муцинт кистома 
    D. Дермойд уйланхай     
    E. Фолликулын уйланхай 
/165./ Ургийн буруу байрлал үүсэх шалтгааныг нэрлэнэ үү? 
     A. Тулгар жирэмсэн 
    B. Жирэмсний хордлого 
    C. Төрөх хүчний сулрал 
    D. Ихэс түрүүлэлт 
    E. Төрөх үеийн цус алдалт 
/166./ Төрөх үед умайн дотоод даралт хэдэн МУБӨ байх вэ? 
     A. 20-30  мм. МУБӨ 
    B. 35-50 мм. МУБӨ 
    C. 50-70 мм. МУБӨ 
    D. 80-100 мм. МУБӨ 
    E. 100-150 мм. МУБӨ 
/167./ Трихомониаз үтрээний үрэвслийн үед шаардлагагүй эмийг нэрлэнэ үү: 
     A. Трихопол 
    B. Метронидазол 
    C. Метрогел 
    D. Клотримазол 
    E. Клион 



/168./ Апгарын үнэлгээгээр юу үнэлэх вэ? 
     A. Нярайн цус багадлтыг 
    B. Нярайн бүтэлтийн зэргийг 
    C. Нярайн хугацаа гүйцсэнийг 
    D. Илүү тээлтийн шинжийг 
    E. Дутуу нярайн амьсгалын үйл ажиллагааг 
/169./ Умайн гадна жирэмсэн үүсэхэд альнаас бусад нь нөөлөөлөх вэ? 
     A. Заг хүйтний халвдар 
    B. Сальпингит 
    C. Умайд ерөндөгтэй байх 
    D. Өсвөр насны охидын жирэмсэн 
    E. Хламидын халдвар     
/170./ Ургийн уушгины хөгжлийг сайжруулах зорилгоор дексаметазоныг вэ? 
     A. 3 мг-аар 12 цагийн зайтай 2 удаа 
    B. 3 мг-аар 12 цагийн зайтай 4 удаа 
    C. 6 мг-аар 12 цагийн зайтай 2 удаа 
    D. 6 мг-аар 12 цагийн зайтай 4 удаа 
    E. 12 мг-аар 12 цагийн зайтай 2 удаа 
/171./ Төрсний дараа үжил халдварт өртөх эрдсэлд альнь бага  хамааралтай вэ? 
     A. Түргэн төрөлт 
    B. Төрөлтийн үйл ажиллагаа удааширах 
    C. Таргалалт 
    D. Цус багадалт 
    E. Кесар мэс засал      
/172./ Хэвийн байрласан ихэс ховхрох шууд бус шалтгааныг нэрлэнэ үү : 
     A. Гэмтэл авах 
    B. Хэт түргэн төрөлт 
    C. Ургийн шингэн урьтаж гарах 
    D. Хүй хэт богино байх 
    E. Удаан үргэлжилсэн хожуу хордлого 
/173./ Орчин үед нярай хүүхдийн жин, өндөр ямар байхад төрөлт гэж тооцох вэ? 
     A. 500 гр-аас дээш жинтэй, 22 см-ээс дээш урттай 
    B. 600 гр-аас дээш жинтэй, 24 см-ээс дээш урттай 
    C. 800 гр-аас дээш жинтэй, 33 см-ээс дээш урттай 
    D. 1000 гр-аас дээш жинтэй, 37 см-ээс дээш урттай 
    E. 1200 гр-аас дээш жинтэй, 40 см-ээс дээш урттай 
/174./ Умайн салстын архаг үрэвслийн үед илрэх эмнэлзүйн гол шинж тэмдэг юу вэ? 
     A. Халуурах 
    B. Сарын тэмдэг хаагдах 
    C. Хэвлийн доод хэсгээр хүчтэй өвдөх 
    D. Сарын тэмдгийн мөчлөг байнга алдагдах 
    E. Усархаг шингэн байнга гарах 
/175./ Хэт авиан Допплерын шинжилгээг жирэмсний хэдэн долоо хоногтойгоос эхлэн 
шинжлэхэд зохимжтой вэ? 
     A. Жирэмсний 10 долоо хоногтойд 
    B. Жирэмсний 13 долоо хоногтойд 
    C. Жирэмсний 18 долоо хоногтойд 
    D. Жирэмсний 28 долоо хоногтойд 
    E. Жирэмсний 30 долоо хоногтойд 
/176./ Дексаметозоны сорилын зорилго  юу болохыг нэрлэнэ үү 
     A. Эстрогены хэт ихсэлт 
    B. Эм бэлгийн эс гадагшлахгүй байгааг 
    C. Андрогены ихсэлт 
    D. Прогестероны өөрчлөлт 
    E. Гонадотропины ялгаралтыг    



/177./ 23 настай охин хэвлийн баруун доод хэсгээр  бага үзэрэг өвдөнө, БЮМ 3 долоо 
хоногийн өмнө хэвийн  ирсэн, ХГД сорил сөрөг, Хэт авиан шинжилгээгээр, баруун талд 3-4 
см уйланхайцарт өөрчлөлттэй,  үзлэгээр баруун талд бага зэрэг эмзэглэлтэй. Бусад 
шинжилгээнүүд хэвийн бол  ямар зөвөлгөө өгөх вэ? 
     A. Долоо хоногийн дараа давитан үзнэ 
    B. 2 сарын дараа давтан үзнэ 
    C. Давтан үзэх шаардлагагүй 
    D. Оношилгооны дурандалт хийнэ 
    E. Үрэвслийн эсрэг эмчигээ хийнэ    
/178./ Умайн хүзүүний II зэргийн урагдал гэж тооцох 
     A. 2 талдаа 1 см хүртэл урагдсан 
    B. 1 талдаа 3 см хүртэл урагдсан 
    C. Хүнхрээ хүртэл урагдсан 
    D. Умайн хүзүү язарсан 
    E. 2 талдаа хүнхрээ хүртэл урагдсан 
/179./ 40-45 насны нэмэгтэйчүүдэд жирэмслэхээс хамгаалах эмүүдээс тохиромжтой нь: 
     A. 1 шатлалтай дааврын хавсарсан эм 
    B. 2 шатлалтай дааврын хавсарсан эм 
    C. 3 шатлалтай дааврын хавсарсан эм 
    D. Гестагены бага тун хэрэглэнэ 
    E. Гестагены их тун хэрэглэнэ 
/180./ Төрсний дараа умайн хүзүү бүрэн хэлбэржиж дууссан байх вэ? 
     A. 5-7 дахь хоногт 
    B. 8-14 хоногт 
    C. 15-20 хоногт 
    D. 21-27 хоногт 
    E. 28-35 хоногт     
/181./ Биений юмны хэвийн мөчлөгийн үед умайн салстын зузаарал хэдийд гүйцэх вэ? 
     A. Мөчлөгийн 25-26 дэх хоногтойд 
    B. Мөчлөгийн 14-15 дахь хоногтойд 
    C. Мөчлөгийн 18-20 дахь хоногтойд 
    D. Мөчлөгийн 9-11 дахь хоногтойд 
    E. Мөчлөгийн 7-8 дахь хоногт 
/182./ Давтан төрөгч эмэгтэйд төрөлтийн 1-р үеийн идэвхитэй шатанд умайн хүзүү 
ойролцоогоор цагт хэдэн см нээгдэх вэ? 
     A. 1 цагт 0,5 см 
    B. 1 цагт 1 см 
    C. 1 цагт 1,5 см 
    D. 1 цагт 2 см 
    E. 1 цагт 3 см 
/183./ Үрийн шингэнд эр бэлгийн эсийн тоо хэвийнхээс цөөрхийгюу гэж  нэрлэдэг вэ 
     A. Астеносперми 
    B. Тератосперми 
    C. Олигосперми 
    D. Азосперми 
    E. Изосперми 
/184./ Эх барихын цус алдалтын дайрлагын 2-р зэрэгт хамаарах эмнэл зүйн шинжийг 
нэрлэнэ үү 
     A. Эргэлдэх цусны хэмжээ 25-45%-иар буурна 
    B. Даралт 60 мм МУБӨ –өөс бага 
    C. Шээс ялгаралт багасна 
    D. Зүрхний цохилт 1 хоромд 140 өөс дээш 
    E. Судасны дүүрэлт суларна     
/185./ Цусанд  тромбоцитын хэжээ хэдээ бага болоход цус алдах эрсдэлтэй гэж үздэг вэ? 
     A. 100х109 /л 



    B. 80х109 /л 
    C. 50х109 /л 
    D. 40х109 /л 
    E. 20х109 /л      
/186./ Нярайг эрт амлуулах: 
     A. Төрсний дараа шууд 
    B. Төрснєєс хойш 30 хормын дотор 
    C. 4-5 цагийн дараа 
    D. Эхийг төрсний дараах өрөөнд шилжүүлсний дараа 
    E. Хугацаа хамааралгүй 
/187./ Биений юм анхдагчаар өвдөлттэй ирэх шалтгааныг нэрлэнэ үү 
     A. Аарцгийн хөндийн эрхтний наалдац 
    B. Эндометриоз 
    C. Простогландины ялгарал эрчимжих 
    D. Умайн хоргүй хавдар 
    E. НҮ-н эрхтний үрэсэлт өвчин   
/188./ Ураг орчмын шингэн хэзээ гарвал хэвийн гэж үзэх вэ? 
     A. Жирэмсний 39 долоо хоногтойгоос хойш 
    B. Жирэмсний дунших үед 
    C. Төрлөгийн I үе эхлэнгүүт 
    D. Умайн хүзүү бараг бүрэн нээгдэх үед 
    E. Умайн хүзүү 6 см нээгдснээс хойш 
/189./ Төрсний дараах халдварын элбэг тохиолдох хэлбэр 
     A. Хөхний үрэвсэл        
    B. Хураагуур судасны үрэвсэл 
    C. Умайн салстын үрэвсэл            
    D. Үжлийн дайрлага 
    E. Гялтангийн үрэвсэл.                    
/190./ Х.., 33 настай 2 хүүхэд төрүүлсэн.  Өрхийн эмчид жирэмслэхээс сэргийлэх зорилгоор  
дааврын хавсарсан эм хэрэглэх хүсэлтэй тул зөвөлгөө авахаар ирсэн байна. 
ДХЭ-ийн механизмд тохирсон зөв өгөгдлийг сонгоно уу? 
     A. Өндгөн эс гадагшлалтыг саатуулна 
    B. Умайн хүзүүний салиаг өтгөрүүлнэ 
    C. Умайн хүзүүний салианы ялгарлыг багасгана 
    D. Умайн салтыг хэт хөвсийлгөнө 
    E. ЛД болон ФСД дааврын ялгаралтыг  нэмэгдүүлнэ   
/191./ Ихэр жирэмслэлтийн үед хамгийн түгээмэл  тохиолдох хүндрэл 
     A. Жирэмсний хожуу хордлого 
    B. Жирэмсэн эхийн сэтгэлийн хямрал 
    C. Илүү тээлт 
    D. Ихэс түрүүлэлт болно 
    E. Ургийн жин томрох 
/192./ Илүү тээлт үүсэх шалтгаанд  хамаарах  эмгэгийг нэрлэнэ үү? 
     A. Менингомиелоцеле 
    B. Нугасны эвэрхий 
    C. Тархигүй ураг 
    D. Омфалоцеле 
    E. Тернеийн хам шинж   
/193./ Охидод бэлгийн бойжилт эрших хэлбэрээр эрт эхлэхэд хүргэх шалтгаан нь: 
     A. Өндгөвчийн хатууралт уйланхайжих өөрчлөлт 
    B. Өндгөвчийн дааврын идэвхжилтэй хавдар 
    C. Бөөрний булчирхайн холтослог давхрын зузаарал 
    D. Бамбай булчирхайн үйл ажиллагааны хямрал 
    E. Умайгүй байх 
/194./ Цулцан хураагийн эмнэл зүйн шинжид хамааралгүйг нэрлэнэ үү 



     A. Умайн хэмжээ жирэмсний хугацаанаас бага байна 
    B. Шээсээр уураг ялгарна 
    C. АД нэмэгдэнэ 
    D. Өндгөвчинд шар биеийн уйланхай үүснэ 
    E. Цусанд ХГД эрс нэмэгдэнэ      
/195./ Бүрэн биш зулбалтын үед ямар арга хэмжээ авах вэ? 
     A. Булчин сулруулах эмчилгээ хийж хянана 
    B. Даавар эмчилгээ хийж хянана 
    C. Антибиотик эмчилгээ хийгээд мизопростол уулгана 
    D. Умайн хөндийг цэвэрлэнэ 
    E. Метотераксат тариад мизопростол уулгана 
/196./ Гонококкын үүсгэгч хаана амьдрах чадваргүй вэ? 
     A. Нүд 
    B. Шээсний сүв 
    C. Шээс дамжуулах цорго 
    D. Гуурсайн хоолой 
    E. Үтрээний олон давхар хучуур 
/197./ Архагаар  өндгөн эс гадагшлахгүй байх нь аль эрхтэнд  хавдар үүсгэх эрсдэлтэй 
болохыг нэрлэнэ үү 
     A. Умайн хүзүү 
    B. Өндгөвч 
    C. Умайн салст 
    D. Бэлгийн уруул 
    E. Үтрээ 
/198./ Жирэмслэхээс хамгаалах дааврын эмийг хэнд хэрэглэх нь тохиромжгүй вэ? 
     A. нөхөн үржихүйн насны бүх эмэгтэйчүүдэд 
    B. Төрсний дараа шууд 
    C. Зулбасаны дараа 
    D. Үр хөндсөний дараа 
    E. Биеийн юмны мөчлөгийн хямралд 
/199./ Үтрээний мөөгөнцрийн шинжид хамаарангүйг нэрлэнэ үү 
     A. Загатнана 
    B. Үтрээнээс цайвар ялгадас гарна 
    C. Өвөрмөц үнэргүй 
    D. Шинжилгээнд түлхүүр эс илэрнэ 
    E. Орчин сул хүчиллэг         
/200./ Жирэмсний хугацаа 10-11 долоо хоног, үзлэгээр умайн хүзүүний амсар хурууны үзүүр 
орох төдий байгаа халдварлагдсан зулбалтын үед 6 цагийн эрчимт эмчилгээний дараа 
шээсний гарц 30 мл А/Д 100/60, судасны цохилт 104 мин, 38,50халуунтай байна. Цаашдын 
эмчилгээний чиглэлийг сонгоно уу? 
     A. Умайн хөндийг хусаж цэвэрлэх 
    B. Голомтыг авах мэс засал хийх 
    C. Эмчилгээг үргэлжлүүлэн хийж ажиглах 
    D. Яаралтай шингэн юүлж ажиглана 
    E. Өндөр тунгаар антибиотик хийж ажиглана 
/201./ Ургийн шингэн хэзээ хамгийн их хэжээндээ хүрдэг болохыг нэрлэнэ үү 
     A. 20-24 долоо хоног 
    B. 25-30 долоо хоног 
    C. 31-33 долоо хоног 
    D. 34-36 долоо хоног 
    E. 37-40 долоо хоногтойд       
/202./ Анхан төрөгчдөд далд үе хэдэн цаг хүртэл үргэлжилж болох вэ? 
     A. 2-4 цаг 
    B. 5-6 цаг 
    C. 6-8 цаг 



    D. 8-10 цаг 
    E. 10-12 цаг 
/203./ Умайн хүзүүний салиа  8-10 см сунаж байвал БЮМ –ний  аль үетэй тохирох вэ?   
     A. 1-5 дахь өдөр 
    B. 6-10 дахь өдөр 
    C. 12-14 дахь өдөр 
    D. 16-20 дахь өдөр 
    E. 22-24 дахь өдөр             
/204./ Манас таталттай эмэгтэйд ямар үед Магнийн сульфатын дараагийн тунг хийхгүй вэ? 
    1. Өвдөгний рефлекс илрэхгүй 
    2. Шээсний гаралт 4 цагт 100мл-ээс бага 
    3. Амьсгалын тоо хоромд 16-аас цөөн 
    4. Таталт үргэлжилсэн хэвээр 
    5. Толгой өвдөх, дотор муухай оргих, бөөлжих 
/205./ Ургийн хэвийн кардиотокографийн үзүүлэлт аль нь болохыг нэрлэнэ үү? 
    1. Суурь давтамж 1 хоромд  100-120 удаа 
    2. Түргэсэл байхгүй 
    3. 10 хоромд  2 түүнээс олон удааширал ажиглагдах 
    4. Суурь хэмнэлийн хэлбэлзэл 1 хоромд  5-25 удаа 
    5. 5. 10-15 хоромын бичлэг хийхэд хангалттай    
/206./ А. 52 настай, сүүлийн 3 сар доошоо үе үе цусархаг зүйл гарна,  биений юм сүүлийн 
үед тогтворгүй болсон сүүлийн долоо хоногт хэмжээ нь ихсээд байна гэсэн зовиуртай 
эмэгтэйчүүдийн эмчид иржээ. 
Умайгаас цус гарах ямар эмгэгүүд байж болох вэ? 
    1. Умайн салстын хэт зузаарал 
    2. Элэгний архаг үрэвсэл 
    3. Умайн салстын өмөн 
    4. Умайн хоргүй хавдар 
    5. Умайн салстын үрэвсэл    
/207./ Жирэмсний цөс зогсонгишилд тохирох онцлогийн нэрлэнэ үү 
    1. Ихэвчлэн жирэмсний эхний 3 сард тохиолдоно 
    2. Эстроген дааврын өөрчлөлттэй холбоотой үүснэ 
    3. Жирэмсний эхний 3 сард пдрогестерон дааврын ялгарал эрс нэмэгддэгээс үүснэ 
    4. Цусанд шүлтлэг фосфатазын хэмжээ  эрс нэмгэдэнэ 
    5. Цусанд цөсний хүчил буурна          
/208./ Тэмбүүтэй жирэмсэн эмэгтэйд дараах эмчилгээнүүдээс алийг нь хийх вэ? 
    1. Циклофлосацин 500 мг нэг удаа уулгана 
    2. Бензатилпенициллин G тарина 
    3. Эритромицин 500 мг-аар өдөрт 4 удаа уух 
    4. Цефтриаксон 250 мг булчинд нэг удаа тарих. 
    5. Метронидазол 2 гр нэг удаа уулгах 
/209./ Цулцан хураагын эмнэл зүйн шинжийг нэрлэнэ үү: 
    1. Цус алдалт; 
    2. Умай жирэмсний хугацаатай тохирохгүй том байх 
    3. Жирэмсний эрт хугацаанд хавагнах даралт ихсэх 
    4. Дотор муухай оргих, бөөлжих 
    5. Өндгөвчинд уйланхай үүсэх 
/210./ Ц..,40 настай эмэгтэй жирэмсний хяналтанд орохоор эмчид ирэв. Асуумжаас: 
жирэмслэлт 5, төрөлт 1, зулбалт 1, үр хөндөлт 2 удаа хийлгэсэн. Нэг хүүхэд нь  оюун 
ухааны хомсдолтой, байнгын асрамжинд байдаг. Одоо 12 долоо хоногтой жирэмсэн.Хэт 
авиан шинжилгээнд ургийн хүзүүний арын тунгалаг зай 3.5 мм хүртэл өргөссөн.Хамрын 
хянга ясгүй.Ургийн дунд чөмөг богинохон байв.Хос сорилд жирэмсэнтэй холбоотой 
сийвэнгийн А уургийн хэмжээ (PAPP-A) ихэссэн.ХГ дааврын хэмжээ ихэссэн. 
Хромосомын эмгэг үүсэх эрсдэл хэдэн насанд хамгийн их  вэ? 
    1. 15-18 



    2. 19-24 
    3. 25-29 
    4. >40 
    5. Насны хамааралгүй 
/211./ Манас таталтын эсрэг магни сульфат хэрэглэхэд хамаарахыг нэрлэнэ үү 
    1. Хуурай бодис 14,0 
    2. Барих тун 10,0 –аар 4 цаг тутамд 
    3. Амьсгал 1 хоромд 14 өөс цөөрвөл зогсооно 
    4. Сүүлийн таталтаас хойш 48 цаг үргэжлүүлнэ 
    5. Тархи хавагнасан үед хэрэглэж болохгүй 
/212./ Өндгөвч нь хэвлийн хөндийд ямар  холбоосын тусламжтайгаар оршдог вэ? 
    1. Өндгөвчийн өөрийн холбоос 
    2. Умайн өргөн холбоос 
    3. Аарцаг юулүүр холбоос 
    4. Ууц умайн холбоос 
    5. Дугуй холбоос    
/213./ Төрөх өрөөнд зайлшгүй байх эмийг нэрлэнэ үү 
    1. Гентамецин 
    2. Нитроглицерин 
    3. Кетамин 
    4. Сальбутамол 
    5. Индометацин 
/214./ С.28 настай, 24 долоо хоногтой жирэмсэн. Өмнө нь 2 удаа хэвийн төрсөн, цус 
багадалттай байсан. Өөрт нь болон удамын эмгэг байхгүй. Лабораторийн шинжилшгээнд 
Hb 72г/л,  Ht 27% улаан эс микроцитоз, гипхром болсон. Цаашид зайлшгүй ямар нэмэлт 
шинжилгээ хийх шаардлагтай юэ? 
    1. Цусны шинжилгээг давтана 
    2. Ретикулоцитыг тодорхойлно 
    3. СОЭ тодорхойлно 
    4. 4. Цусны сийвэнд төмөрийн  хэмжээг толорхойлно 
    5. Шүлтлэг фүсфатаза болон ЛДГ тодорхойлно      
/215./ Аль нь ургийн жинг тодорхойлох аргад хамаарах вэ? 
    1. Скульский томьёо 
    2. Хэт авиа 
    3. умайн ёроолийн өндрөөр 
    4. Лебедевийн аргаар 
    5. Эмэгтэйн өндөр жингийн харьцаагаар 
/216./ Умайн хоргүй хавдрыг юунаас ялган оношилох вэ? 
    1. Өндгөчийн хавдар 
    2. Умайн салстын өмөн 
    3. Адениомиоз 
    4. Жирэмсэн 
    5. Умайн үйл ажиллагааны цус алдалт 
/217./ Пренаталь оношлогооны инвазив аргад хамаарахыг нэрлэнэ үү: 
    1. Цэлмэнгийн биопси 
    2. Амниоцентез 
    3. Кордоцентез 
    4. Амниоскопи 
    5. Дөрвөл сорил 
/218./ Ихсийн хурц дутагдал хүргэх шалтгааныг нэрлэнэ үү 
    1. Дутуу төрөхийг завдах 
    2. Хортой нөхцөл 
    3. Вирүсний халдвар 
    4. Ихэс ховхрох 
    5. Бэлэг эрхтний дутуу хөгжил     



/219./ Х.., 33 настай 2 хүүхэд төрүүлсэн.  Өрхийн эмчид жирэмслэхээс сэргийлэх зорилгоор  
дааврын хавсарсан эм хэрэглэх хүсэлтэй тул зөвөлгөө авахаар ирсэн байна. 
Эмэгтэйд хэрэглэхэд тохиромжтой эсэхийг тодруулах зорилгоор та ямар оновчтой 
асуумжууд авах вэ? 
    1. Ямар хугацаагаар хамгаалах хүсэлтэй байгаа 
    2. Элэгний архаг үрэвсэлтэй эсэх 
    3. Тамхи татдаг эсэх 
    4. Биений юм их хэмжээтэй ирдэг    
    5. Судасны бүдүүрэлтэй эсэх        
/220./ Тээвэрлэх болон гэрийн төрөлтийн үеийн яаралтай тусламжинд ямар эмүүд зайлшгүй 
шаардлагатай вэ? 
    1. Окситоцин, эргометрин 
    2. Магнийн сульфат, диазепам 
    3. Кальцийн глюконат 
    4. Ампициллин, Гентамицин, Метронидазол 
    5. Рингерийн лактат 
/221./ Н.26 настай  28 долоо хоногтой жирэмсэн, өмнө нь 29 долоо хоногтой кесар мэс 
засал хийлгэж байсан. Одоо үе үе хэвлийн доод хэсгээр хатуурч өвдөнө. Эмэгтэйд ямар 
шинжилгээ хийх хэрэгтэй вэ? 
    1. Шээсэнд бактериологи 
    2. Умайн хүзүүний байдлыг үнэлнэ 
    3. Умайх хүзүүний сувгаас бактериологи шинжилгээ авна 
  
  
    4. Хэт авиан оношилгоо 
  
    5. Амниоцинтез 
/222./ Урагт амьсгал дутагдлын хам шинж үүсэхээс сэргийлж антенаталь үед ямар 
урьдчичлан сэргийлэх эмчилгээ хийх вэ: 
    1. эуфиллин 
    2. сурфактант 
    3. гинипрал 
    4. дексаметазон 
    5. актовегин 
/223./ Ц..,40 настай эмэгтэй жирэмсний хяналтанд орохоор эмчид ирэв. Асуумжаас: 
жирэмслэлт 5, төрөлт 1, зулбалт 1, үр хөндөлт 2 удаа хийлгэсэн. Нэг хүүхэд нь  оюун 
ухааны хомсдолтой, байнгын асрамжинд байдаг. Одоо 12 долоо хоногтой жирэмсэн.Хэт 
авиан шинжилгээнд ургийн хүзүүний арын тунгалаг зай 3.5 мм хүртэл өргөссөн.Хамрын 
хянга ясгүй.Ургийн дунд чөмөг богинохон байв.Хос сорилд жирэмсэнтэй холбоотой 
сийвэнгийн А уургийн хэмжээ (PAPP-A) ихэссэн.ХГ дааврын хэмжээ ихэссэн. 
Дээрх  өөрчлөлт нь ямар эмгэгүүдийн үед илрэх вэ? 
    1. 13-р хромосомын гурвал буюу Патаугийн хам шинж 
    2. 18-р хромосомын гурвал буюу Эдвардсын хам шинж 
    3. 21-р хромосомын гурвал буюу Дауны хам шинж 
    4. Амьгүй ураг 
    5. Чихрийн шижин 
/224./ Тэмбүү өвчиний эмнэл зүйн шинж ? 
    1. Бэлэг эрхтний орчим шарх гарна. 
    2. Цавины булчирхай томорно 
    3. Ураг амьгүй болох 
    4. Үтрээнээс ээдэм төст ялгадас гарах. 
    5. Бэлэг эрхтэн их загатнах 
/225./ А. 52 настай, сүүлийн 3 сар доошоо үе үе цусархаг зүйл гарна,  биений юм сүүлийн 
үед тогтворгүй болсон сүүлийн долоо хоногт хэмжээ нь ихсээд байна гэсэн зовиуртай 
эмэгтэйчүүдийн эмчид иржээ. 



Умайн салстын эмгэг өөрчлөлт үүсэхэд нөлөөлөх шалтгаан эрсдэлт хүчин зүйлийг нэрлэнэ 
үү 
    1. Өндгөвчийн олон уйланхайжих хам шинж 
    2. Артерийн даралт ихтэй эмэгтэйчүүд 
    3. Архаг ановуляци 
    4. Хэт таргалалт 
    5. Удаан хугацаагаар биений юм өвдөлттэй ирэх 
/226./ Жирэмсэн үед яагаад доод мөчдөөр хавагнах хандлагатай болдог вэ? 
    1. Томорсон умай доод хөндийн венийн судсыг дарснаас 
    2. Цусны осмос даралт буурснаас 
    3. Доод мөчдийн венийн судасны даралт нэмэгдсэнээс 
    4. Биед натри хуримтлагдсанаас 
    5. Альдостероны ялгарал нэмэгдсэнээс 
/227./ Үсжилт үүсгэдэг эмгэгийг нэрлэнэ үү 
    1. АГС 
    2. Гипотиреоз 
    3. Штейна-Левентал хам шинж 
    4. Иценко-Кушингийн өвчин 
    5. Өндгөвчийн кистома 
/228./ Ашерман шинжийг хэрхэн оношилох вэ? 
    1. ЭХО 
    2. Гистеросальпингографи 
    3. Гистероскопи 
    4. Лапароскопи 
    5. Кольпоскопи 
/229./ С.28 настай, 24 долоо хоногтой жирэмсэн. Өмнө нь 2 удаа хэвийн төрсөн, цус 
багадалттай байсан. Өөрт нь болон удамын эмгэг байхгүй. Лабораторийн шинжилшгээнд 
Hb 72г/л,  Ht 27% улаан эс микроцитоз, гипхром болсон. Цаашид зайлшгүй ямар нэмэлт 
шинжилгээ хийх шаардлагтай вэ? 
    1. Цусны шинжилгээг давтана 
    2. Ретикулоцитыг тодорхойлно 
    3. СОЭ тодорхойлно 
    4. 4. Цусны сийвэнд төмөрийн  хэмжээг толорхойлно 
    5. Шүлтлэг фүсфатаза болон ЛДГ тодорхойлно      
/230./ Өгзөг түрүүлэлтийн үед үүсэж болох хүндрэл: 
    1. Ургийн шингэн хугацаанаас өмнө гарах 
    2. Төрөлтийн үйл ажиллагаа хямрах 
    3. Хүй унжих 
    4. Толгой гэдийх 
    5. Төрсний дараа цус алдах 
/231./ Хэвийн явцтай жирэмсэн эмэгтэйд зайлшгүй хийгдэх шинжилгээнүүдийг нэрлэнэ үү 
    1. Шээсний ерөнхий шинжилгээ 
    2. Цусны ерөнхий шинжилгээ 
    3. Үтрээний наацын шинжилгээ 
    4. Флюрграмм 
    5. Угийн бичиг 
/232./ Умайн хамааралтай БЮМ дэлийн оношийг баталгаажуулахад аль нь зайлшгүй 
шаардлагатай вэ? 
    1. Гонадотропин дааврын түвшинг тогтоох 
    2. Прогестероны сорил тавих 
    3. Лапароскопи хийх 
    4. Гистеросальпингографи СГ 
    5. Кломифены сорил 
/233./ Дутуу төрөхийг завдаж байгаа үед авах арга хэмжээ : 
    1. Токолитик хэрэглэнэ 



    2. Дексаметазон тарина 
    3. Антибиотик эмчилгээ хийнэ 
    4. Амниотомия хийнэ 
    5. Мифепристон хэрэглэнэ 
/234./ Х.., 33 настай 2 хүүхэд төрүүлсэн.  Өрхийн эмчид жирэмслэхээс сэргийлэх зорилгоор  
дааврын хавсарсан эм хэрэглэх хүсэлтэй тул зөвөлгөө авахаар ирсэн байна. 
Та дааврын хавсарсан эмний гаж нөлөөлний талаар юу гэж тайлбарлах вэ? 
    1. 3 сарын завсарлагатай хэрэглэхгүй бол өндгөвчийн үйл ажиллагааны алдагдалд орно 
    2. Хөх хөндүүрлэнэ 
    3. Эмийг удаан хугацаагаар хэрэглэвэл жирэмслэлт сэргэх нь удаан болно 
    4. Дотор муухай оргих шинж илэрнэ 
    5. Биений юм их хэмжээтэй ирэх                         
/235./ Ургийн хөгжил баригдах хам шинж үүсэх шалтгаан: 
    1. Удамшилын хүчин зүйл 
    2. Эхийн архаг өвчин 
    3. Ургийн дотоод халдвар 
    4. Ихэр жирэмсэн 
    5. Жирэмслэхээс өмнө ДХЭ удаан хугацаагаар хэргэлсэн    
/236./ Ц..,40 настай эмэгтэй жирэмсний хяналтанд орохоор эмчид ирэв. Асуумжаас: 
жирэмслэлт 5, төрөлт 1, зулбалт 1, үр хөндөлт 2 удаа хийлгэсэн. Нэг хүүхэд нь  оюун 
ухааны хомсдолтой, байнгын асрамжинд байдаг. Одоо 12 долоо хоногтой жирэмсэн.Хэт 
авиан шинжилгээнд ургийн хүзүүний арын тунгалаг зай 3.5 мм хүртэл өргөссөн.Хамрын 
хянга ясгүй.Ургийн дунд чөмөг богинохон байв.Хос сорилд жирэмсэнтэй холбоотой 
сийвэнгийн А уургийн хэмжээ (PAPP-A) ихэссэн.ХГ дааврын хэмжээ ихэссэн. 
21-р хромосомын гурвал буюу Дауны хам шинжийн үед илрэх хэт авиан шинжийг нэрлэнэ 
үү? 
    1. Ургийн хүзүүний арын тунгалаг зай өргөсөх 
    2. Хамрын хянга ясгүй байх 
    3. Гурван хавтаст хавтаст хавхлагын регургитаци илрэх 
    4. Bенийн цоргонд регургитаци илрэх 
    5. Дунд чөмөг богино байх 
/237./ Ургийн биофизикийн үзүүлэлтийг үнэлэхэд  аль нь хамаарахгүй вэ? 
    1. Ургийн амьсгалын хөдөлгөөн 
    2. Ургийн булчингийн чангарал 
    3. Ургийн шингэний эзэлхүүн 
    4. Умайн ёроолын өндөр 
    5. Ургийн хөдөлгөөний идэвхи 
/238./ Жирэмсний диабет үүсэхэд нөлөөлөх эрдэлт хүчин зүйлийг нэрлэнэ үү 
    1. Өмнөх жирэмсэнд 4000 гр дээш жинтэй хүүхэд төрүүлж байсан 
    2. Шээсэнд байнга сахар ялгардаг 
    3. Амьгүй ураг төрүүлж байсан 
    4. Таргалалттай 
    5. Өмнө нь олон удаа аяндаа зулбаж байсан     
/239./ Үйл ажиллагааны оношилгоонд хамаарах шинжилгээг нэрлэнэ үү: 
    1. Цусанд бэлгийн даавар тодорхойлох 
    2. Хүүхэн харааны шинж 
    3. Оймын навчны шинж 
    4. Кольпоцитологи 
    5. Умайгаас хусам авч шинжлэх 
/240./ Хэвийн жирэмсний явцад цусны эргэлтэнд гарах өөрчлөлт ? 
    1. Эргэлдэх цусны хэмжээ 35-40 % нэмэгдэнэ 
    2. Улаан эсийн тоо 30-40 % нэмэгдэнэ 
    3. Цус шингэрнэ 
    4. Гемоглобины хэмжээ 40-50% нэмэгдэнэ 
    5. Цагаан эсийн тоо 15-20% буурна 



/241./ Манас таталтын урьдлын хүнд хэлбэрийн үед ямар шинжүүд илэрдэг вэ? 
    1. Толгой хүчтэй өвдөх, нүд бүрэлзэх 
    2. Шээсэнд давс ихээр ялгарах 
    3. Сулралын даралт 110 мм МУБӨ ба түүнээс их 
    4. Трансаминаз ихсэх 
    5. Лактодегидрогенеза ихсэх 
/242./ Жирэмсэн үед эмэгтэйн цусанд гарах физиологийн өөрчлөлтийг нэрлэ: 
    1. Тромбоцитийн тоо цөөрнө; 
    2. Альбумины хэмжээ багасана; 
    3. Эргэлдэх цусны хэмжээ 35-40% нэмэгдэнэ; 
    4. Цагаан эсийн тоо цөөрнө 
    5. Трансаминаз өснө 
/243./ Үйл ажиллагааны оношилгоонд  хамаарах шинжилгээг  нэрлэнэ үү: 
    1. Цусанд  бэлгийн даавар тодорхойлох 
    2. Хүүхэн харааны шинж 
    3. Оймын навчны шинж 
    4. Кольпоцитологи 
    5. Умайгаас хусам авч шинжлэх     
/244./ Ургийн шингэн хаанаас үүсэх вэ? 
    1. Ургийн бүрхүүл хальснаас 
    2. Арьсны гадаргуугаас 
    3. Шээснээс 
    4. Уушигны амьсгалаас 
    5. Децидуал бүрхүүлээс    
/245./ Төрсний дараа умайн салстын үрэвсэл үүсэх шалтгааныг нэрлэнэ үү 
    1. Архаг халдварын голомт 
    2. Кесар хагалгаа 
    3. Төрөлт 24 цагаас дээш хугацаагаар үргэлжилсэн 
    4. Үтрээний үзлэгийг 5 ба түүнээс олон хийсэн 
    5. Ураг орчмын шингэн гараад удсан 
/246./ Жирэмсэн үед умай урагдаж болох шалтгааныг нэрлэнэ үү 
    1. Эмнэл зүйн уйтан аарцаг 
    2. Бүтцийн уйтан аарцаг 
    3. Том ураг 
    4. Кесар мэс заслын дараах соривны хэврэгшил 
    5. Үр шилжүүлэн суулгасан тохиодолд    
/247./ Жирэмснээс хамгаалах дааврын хавсарсан эм хэрэглэхэдтохиромжгүй хүмүүс 
    1. Жирэмсэн 
    2. Хөхүүл эмэгтэй төрсний дараах эхний 6 сарын дотор 
    3. Элэгний эмгэг 
    4. Хөхний хорт хавдар 
    5. Трлмбоэмболи 
/248./ Инвазив оношлогооны аргыг нэрлэнэ үү: 
    1. Амниоскопия 
    2. Допплер ЭХО 
    3. Кольпоцитологи шинжилгээ 
    4. Кордоцентез 
    5. КТГ 
/249./ Хүнд хэлбэрийн цус багадалттай жирэмсэн эмэгтэйд ямар тусламж үзүүлэх вэ? 
    1. Цус сэлбэх боломжтой газар төрүүлнэ 
    2. Төмрийн бэлдмэлийг 2 шахмалаар 3 сар уулгана 
    3. Эмнэлэгт яаралтай шилжүүлнэ 
    4. Яаралтай төрүүлнэ 
    5. Хэврийн дэглэмд байлгана 



/250./ А. 52 настай, сүүлийн 3 сар доошоо үе үе цусархаг зүйл гарна,  биений юм сүүлийн 
үед тогтворгүй болсон сүүлийн долоо хоногт хэмжээ нь ихсээд байна гэсэн зовиуртай 
эмэгтэйчүүдийн эмчид иржээ. 
Дараах эмгэг өөрчлөлтөөс аль нь умайн салстын өмөн үүсгэх  өндөр эрсдэлтэй вэ? 
    1. Умайн салстын ургацаг 
    2. Булчирхайлаг уйланхайцарт хэт зузаарал 
    3. Умайн салстын архаг үрэвсэл 
    4. Аденоматоз зузааралт 
    5. Ашерманы хам шинж      
/251./ Ц..,40 настай эмэгтэй жирэмсний хяналтанд орохоор эмчид ирэв. Асуумжаас: 
жирэмслэлт 5, төрөлт 1, зулбалт 1, үр хөндөлт 2 удаа хийлгэсэн. Нэг хүүхэд нь  оюун 
ухааны хомсдолтой, байнгын асрамжинд байдаг. Одоо 12 долоо хоногтой жирэмсэн.Хэт 
авиан шинжилгээнд ургийн хүзүүний арын тунгалаг зай 3.5 мм хүртэл өргөссөн.Хамрын 
хянга ясгүй.Ургийн дунд чөмөг богинохон байв.Хос сорилд жирэмсэнтэй холбоотой 
сийвэнгийн А уургийн хэмжээ (PAPP-A) ихэссэн.ХГ дааврын хэмжээ ихэссэн. 
Дээрх өвчтөнд оношийг батлахын тулд нэмэлт ямар шинжилгээ хийх вэ? 
    1. Биохими 
    2. Электрокардиограмм 
    3. Цусны ерөнхий шинжилгээ 
    4. Цэлмэнгийн биопсийн шинжилгээ хийж кариотип тодорхойлох 
    5. Кордоцентез 
/252./ Ургийн дотоод халдварыг илрүүлэх  оношилгооны аргыг нэрлэнэ үү: 
    1. Эхийн цусанд эмгэг төрөгчийн антиген илрүүлэх   
    2. Ургийн шингэнд бичил биетийн ДНК  тодорхойлох 
    3. Ихсэнд бичил биетийн ДНК тодорхойлох 
    4. Хүйн цусанд үрэвслийн эсрэг цитокин тодорхойлох 
    5. Хэт авиан шинжилгээ      
/253./ Жирэмсэн эмэгтэйн хоол боловсруулах замын өөрчлөлт 
    1. Кардиальний сфинктер сулдрах 
    2. Ходоодны үйл ажиллагаа буурах 
    3. Гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөн сулрах 
    4. Элэгний үйл ажиллагаа буурах 
    5. Цөсний хүүдий агшина     
/254./ Урагт бүтэлт үүссэн шинж: 
    1. Ургийн ус зунгагтай гарах 
    2. Ургийн хөдөлгөөн буурах 
    3. УЗЦ 1 хоромд 160 удаа 
    4. КТГ хожуу децелераци 
    5. КТГ д түргэсэл байхгүй байх 
/255./ Манас таталттай эмэгтэйд Магнийн сульфатыг яаж хэрэглэх вэ? 
    1. Магнийн сульфатын уусмал 4 гр-ыг судсанд аажим тарина 
    2. Магнийн сульфатын уусмал 5 гр –р хоёр өгзөгний гадна дээд хэсэгт гүн тарина 
    3. Магнийн сульфатыг судсанд тарих боломжгүй бол булчинд тарина 
    4. Магнийн сульфат хийсний дараа амьсгал хоромд 16-аас цөөн бол дахин хийхгүй. 
    5. Дахин татвал Магнийн сульфатын 2 гр нэмж судсанд аажим тарина 
/256./ Умай унжих шалтгааныг нэрлэнэ үү 
    1. Умайн хүзүү урагдах 
    2. Аарцгийн ёроолын булчингийн бүтэн байдал алдагдах 
    3. Умайн хоргүй хавдар 
    4. Төрсний дараа биеийн хүчний хүнд хөдөлмөр эрхлэх 
    5. Хярзан хайчилж төрөх 
/257./ Бүтцийн уйтан аарцгийг тодорхойлох аргыг нэрлэнэ үү: 
    1. Аарцгийн хэлбэр 
    2. Ясны зузаан 
    3. Уйтралын зэрэг 



    4. Ууцны байдал 
    5. Ургийн толгой эхийн аарцгийн харьцаа 
/258./ Х.., 33 настай 2 хүүхэд төрүүлсэн.  Өрхийн эмчид жирэмслэхээс сэргийлэх зорилгоор  
дааврын хавсарсан эм хэрэглэх хүсэлтэй тул зөвөлгөө авахаар ирсэн байна. 
Эмээ уухаа мартсан бол ямар  зөвөлгөө өгөх вэ? 
    1. Мартсан эмүүдийг орхиод эмээ үргэлжлүүлэн уух 
    2. Мартсан сүүлийн эмийг санасан цагтаа уугаад, цаашид уух цагтаа   эмээ үргэжлүүлэн 
ууна 
    3. Эмийг давхарлаж  уугаад,  жирэмслэхээс сэргийлэх бусад  аргыг  хавсарч хэрэглэх 
    4. Бэлгэвч болон спермецидүүд давхар хэрэглэнэ 
    5. Олон хоног мартсан учир эмийг орхиод бэлгэвч хэрэглэх     
/259./ Резүс сөрөг эхэд хэзээ  Rh иммуноглобулин хийх вэ? 
    1. Жирэмсний 28 долоо хоног 
    2. Резүс эерэг цустай төрөн нярайд эхний 3 хоногт 
    3. Амниоцинтез хийх үед 
    4. Умайн гаднах жирэмсний мэс заслын дараа 
    5. Аяндаа зулбасны дараа       
/260./ “Мөөнгөцөрийн халдвар байж болзошгүй” үед ямар шинж илрэх вэ? 
    1. Үтрээнээс ээдэм төст ялгадас гарах 
    2. Хавьтагчийн шээсний сүвнээс идээ гарч байсан. 
    3. Бэлэг эрхтэн их загатнах 
    4. Гадна бэлэг эрхтэн орчим шархлах 
    5. Хавьтагч шээхэд хорсож байсан 
/261./ Ашерман шинжийг хэрхэн оношилох вэ? 
    1. ЭХО 
    2. Гистеросальпингографи 
    3. Гистероскопи 
    4. Лапароскопи 
    5. Кольпоскопи 
/262./ Арын хүнхрээгээр хатгалт хийх заалтыг нэрлэнэ үү 
    1. Умайн гаднах жирэмсэн 
    2. Өндгөвчийн идээт үрэвсэл 
    3. Пельвиоперитонит 
    4. Перитонит 
    5. Умайн хоргүй хавдар   
/263./ Дутуу төрөхийг завдаж буй эмэгтэйд хийгдэх эмчилгээг нэрлэнэ үү 
    1. Индометацин 
    2. Магни сульцат 
    3. Нифедепин 
    4. Тербуталин 
    5. Шингэн сэлбэх                  
/264./ Зулбалтаас сэргийлэхийн тулд яах ёстой вэ 
    1. Зөв хооллож, хоногт 8 цагаас доошгүй унтах, сэтгэл санаа тайван байх 
    2. Тамхи, согтууруулах ундаа хэрэглэхгүй байх. 
    3. Бэлгийн харьцааг цөөлөх 
    4. Цэвэр, тохиромжтой хувцас өмсөх 
    5. Жирэмсэн үед дуу шуугиан ихтэй ажил хийхгүй байх. 
/265./ Жирэмсний хожуу хордлого үүсэх эрсдэлт хүчин зүйлийг нэрлэнэ үү: 
    1. Анхан төрөгч 23 настай 
    2. Олон удаа үр хөндөлт хийлгэсэн 
    3. Ургийн бөгс түрүүлэлт 
    4. Чихрийн шижин 
    5. Умайд мэс заслын сорвитой байх 
/266./ Дараах төмрийн бэлдмэлээс хэрэглэж болохыг нэрлэнэ үү? 
    1. Сульфат төмөр 



    2. Карбогат төмөр 
    3.  Фумарат төмөр 
    4. Глюконат төмөр 
    5.  Сукцинат төмөр 
/267./ Төрсний дараа умайн агшилт  сулрах  шалтгааныг нэрлэнэ үү 
    1. Цус багадалт 
    2. Жирэмсний хожуу хордлого 
    3. Үрэвсэл 
    4. Олон төрсөн 
    5. Түргэн төрөлт     
/268./ Ц..,40 настай эмэгтэй жирэмсний хяналтанд орохоор эмчид ирэв. Асуумжаас: 
жирэмслэлт 5, төрөлт 1, зулбалт 1, үр хөндөлт 2 удаа хийлгэсэн. Нэг хүүхэд нь  оюун 
ухааны хомсдолтой, байнгын асрамжинд байдаг. Одоо 12 долоо хоногтой жирэмсэн.Хэт 
авиан шинжилгээнд ургийн хүзүүний арын тунгалаг зай 3.5 мм хүртэл өргөссөн.Хамрын 
хянга ясгүй.Ургийн дунд чөмөг богинохон байв.Хос сорилд жирэмсэнтэй холбоотой 
сийвэнгийн А уургийн хэмжээ (PAPP-A) ихэссэн.ХГ дааврын хэмжээ ихэссэн. 
Хэт авиан шинжилгээгээр ургийн хүзүүний арын тунгалаг зайг хэмжих аргачлалыг нэрлэнэ 
үү? 
    1. Жирэмсний тээлтийн хугацаа 11-14 долоо хоногтой байх 
    2. Ургийн зулай ахар сүүлний хэмжээ 45-84 мм байх 
    3. Зөвхөн сагитал хавтгайд хэмжинэ 
    4. Тунгалаг зайн хамгийн өргөн хэсгийг хэмжинэ 
    5. Амнион бүрхүүлийг оролцуулахгүй байна 
/269./ Умайн хүзүүний гаж хувирал үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлийг нэрлэнэ үү 
    1. Бэлгийн хавьталд эрт орох 
    2. Олон бэлгийн хавьтагчтай байх 
    3. Биеийн дархлаа өөрчлөгдөх 
    4. Тамхи татах 
    5. Залуу насандаа төрөх        
/270./ Жирэмсэн эмэгтэйн цусанд гарах өөрчлөлт 
    1. Эргэлдэх цусны хэмжээ нэмэгдэнэ 
    2. Улаан эсийн хэмжээ нэмэгдэнэ 
    3. Шүлтлэг фосфатаза нэмэгдэнэ 
    4. Альбумины хэмжээ буурна 
    5. Гематокрит  нэмэгдэнэ     
/271./ Дутуу төрөлтийн үед тохиолдох хүндрэл : 
    1. Ургийн шингэн гарах 
    2. Төрөх хүч сулрах 
    3. Пренаталь эндэгдэл 
    4. Хорионамнионит 
    5. Ургийн буруу байрлал 
/272./ Зулбалтын хэлбэрүүдийг нэрлэнэ үү: 
    1. Тулгарсан зулбалт 
    2. Эхэлсэн зулбалт 
    3. Бүрэн зулбалт 
    4. Халдварлагдсан зулбалт 
    5. Өсөлтгүй жирэмсэн 
/273./ Умайн хүзүү төрөлтөнд “бэлтгэгдсэн” шинжийг нэрлэнэ үү: 
    1. Арагшаа хазайсан 
    2. Умайн хүзүүний урт 2-2,5 см 
    3. Ургийн толгой бага аарцгийн дээр байх 
    4. Зөөлөрсөн 
    5. Умайн хүзүүний суваг 1 хуруу нээлттэй байх 
/274./ 24 настай эмэгтэй сүүлийн 2 жил жирэмслээгүй, БЮМ тогтмол биш, хөхнөөс сүү 
гоожино гэнэ. Ямар шинжилгээ хийх шаардлагтай вэ? 



    1. Турк эмээлийн зураг авах 
    2. Пролактин тодорхойлох 
    3. Харах талбайг шалгах 
    4. Хөхнөөс эдийн шинжилгээ авч шинжилнэ 
    5. Хөхний зураг авах 
/275./ Х.., 33 настай 2 хүүхэд төрүүлсэн.  Өрхийн эмчид жирэмслэхээс сэргийлэх зорилгоор  
дааврын хавсарсан эм хэрэглэх хүсэлтэй тул зөвөлгөө авахаар ирсэн байна. 
Жирэмслэхээс хамгаалах дааврын хавсарсан эмний давуу талыг нэрлэнэ үү 
    1. Жирэмслэхээс найдвартай хамгаална 
    2. Биений юмны өвдөлтийг багасгана 
    3. Умайн салстын өмөн үүсэх эрсдлийг бууруулна 
    4. Үтрээний үрэвслээс  хамгаална 
    5. Биеийн жинг зохицуулна          
/276./ Допплер  шинжилгээг аль судсанд тодорхойлох боломжтой вэ? 
    1. Умайн артери 
    2. Хүйн артери 
    3. Ургийн тархины судас 
    4. Ургийн венийн судас 
    5. Ихсийн судас   
/277./ β стрептококкын халвдар,жирэмсэн эмэгтэй болон урагт үүсгэх хүндрэлийг нэрлэнэ үү 
    1. Менингит 
    2. Үжлийн дайрлага 
    3. Эрт нярайн эндэгдэл нэмэгдэнэ 
    4. Урагт  эхээс ихэвчлэн ихсээр дамжин халдвар халдвар дамжина 
    5. Нярайд төрөх замаар халдвар дамжих нь ховор            
/278./ Ургийн биофизикийн үзүүлэлтийг үнэлэхэд аль нь хамаарахгүй вэ? 
    1. Ургийн амьсгалын хөдөлгөөн 
    2. Ургийн булчингийн чангарал 
    3. Ургийн шингэний эзэлхүүн 
    4. Умайн ёроолын өндөр 
    5. Ургийн хөдөлгөөний идэвхи 
/279./ Заг хүйтэн байж болзошгүй” үед ямар шинжийг үндэслэн тавих вэ? 
    1. Үтрээнээс идээрхэг ялгадас гарах. 
    2. Хавьтагчийн шээсний сүвнээс идээр гарч байсан 
    3. Хавьтагч шээхэд хорсож байсан. 
    4. Үтрээнээс ээдэм төст ялгадас гарах. 
    5. Бэлэг эрхтэн их загатнах 
/280./ Жирэмслэлт төрөлтийн үед ДВС үүсэх шалтгааныг нэрлэнэ үү? 
    1. Том ураг төрөх 
    2. Их хэмжээтэй цус алдах 
    3. Төрөх хүчний сулрал 
    4. Ураг амьгүй болоод удах 
    5. Ургийн шингэн цагаасаа эрт гарах 
/281./ Арын хүнхрээгээр хатгалт хийх заалтыг нэрлэнэ үү 
    1. Умайн гаднах жирэмсэн 
    2. Өндгөвчийн идээт үрэвсэл 
    3. Пельвиоперитонит 
    4. Перитонит 
    5. Умайн хоргүй хавдар 
/282./ 24 настай эмэгтэй  сүүлийн 2 жил жирэмслээгүй, БЮМ тогтмол биш, хөхнөөс сүү 
гоожино гэнэ.  Ямар шинжилгээ хийх шаардлагтай вэ? 
    1. Турк эмээлийн зураг авах 
    2. Пролактин тодорхойлох 
    3. Харах талбайг шалгах 
    4. Хөхнөөс эдийн шинжилгээ авч шинжилнэ 



    5. Хөхний зураг авах    
/283./ Ургийн шингэн цагаас урьтаж гарахад ураг нярайд ихэвчлэн тохилдох хүндрэлийг 
нэрлэнэ үү 
    1. Амьсгал дутлын хам шинж 
    2. Тархинд цус харвах 
    3. Үхжилт энтероколит 
    4. Үжил 
    5. Үрэвсэл 
/284./ Жирэмсэн үед хүнд хэлбэрийн цус багадалт ямар шинжээр илрэх вэ 
    1. .Гемоглобин 70г/л-ээс бага 
    2. Гарын алга, нүдний салст хэт цайвар байх. 
    3. Арьс, салст цайсан ба минутанд 30-аас дээш амьсгалах 
    4. Амархан ядарч сульдах 
    5. Тайван байдалд амьсгаадах 
/285./ Жирэмсэн үед хэвийн КТГ үзүүлэлт: 
    1. Суурь давтамж 1 хоромд 80-100 удаа 
    2. Түргэсэл байхгүй 
    3. 10 хоромд 2 түүнээс олон удааширал ажиглагдах 
    4. Суурь хэмнэлийн хэлбэлзэл 1 хоромд 5-25 удаа 
    5. 10-15 хоромын бичлэг хийхэд хангалттай 
/286./ Дараах оношилгооны аргуудад тохирох шинжийг сонгоно уу? 
Амниоцентез   
     A. Ургийн зүрхний үйл ажиллагааг үнэлэх   
    B. Ураг орчмын шингэний физик химийн шинж чанарыг тодорхойлох 
    C. Ургийн шингэний байдлыг үнэлэх   
    D. Ургийн илэрхий гажигийг тодорхойлох 
    E. Ургийн генетикийн өөрчлөлтийг илрүүлэх 
/287./ Дараах БЮМ –ны  үед илрэх шинжид нэршилийг тохируулан тавина уу?    
БЮМ 35 хоног тутам, 100 мл-ээс их цус гарах 
     A. Менорраги 
    B. Олигоменорей 
    C. Полименорей 
    D. Менометрорраги 
    E. Альгоменорей 
/288./ Дараах БЮМ –ны  үед илрэх шинжид нэршилийг тохируулан тавина уу?    
БЮМ 40 хоног, гарах цусны хэмжээ бага 
     A. Менорраги 
    B. Олигоменорей 
    C. Полименорей 
    D. Менометрорраги 
    E. Альгоменорей 
/289./ Эмэгтэйчүүдийн үйл ажиллагааны дараах оношилгооны аргуудыг БЮМ-ийн аль 
хугацаанд хийхэд тохиромжтой болохыг тохируулан тавина уу? 
Прогестероны түвшинг тогтоох 
     A. БЮМ –ны 3 дахь өдөр 
    B. БЮМ –ны 8 дахь өдөр 
    C. БЮМ –ны 14 дахь өдөр 
    D. БЮМ –ны 21 дахь өдөр 
    E. БЮМ –ны 26 дахь өдөр 
/290./ Дараах БЮМ –ны  үед илрэх шинжид нэршилийг тохируулан тавина уу?   
Фолликулын шат богиноссон эмгэг цус алдалт 
     A. Менорраги 
    B. Олигоменорей 
    C. Полименорей 
    D. Менометрорраги 



    E. Альгоменорей 
/291./ Эмэгтэйчүүдийн үйл ажиллагааны дараах оношилгооны аргуудыг БЮМ-ийн аль 
хугацаанд хийхэд тохиромжтой болохыг тохируулан тавина уу? 
Үргүйдлийг оношилох зорилгоор умайн салстаа эдийн шинжилгээ авах   
     A. БЮМ –ны 3 дахь өдөр 
    B. БЮМ –ны 8 дахь өдөр 
    C. БЮМ –ны 14 дахь өдөр 
    D. БЮМ –ны 21 дахь өдөр 
    E. БЮМ –ны 26 дахь өдөр 
/292./ Дараах БЮМ –ны  үед илрэх шинжид нэршилийг тохируулан тавина уу? 
БЮМ тогтворгүй, олон хоног үргэлжлэн цус гарах    
     A. Менорраги 
    B. Олигоменорей 
    C. Полименорей 
    D. Менометрорраги 
    E. Альгоменорей 
/293./ Дараах оношилгооны аргуудад тохирох шинжийг сонгоно уу? 
Фетоскопия 
     A. Ургийн зүрхний үйл ажиллагааг үнэлэх   
    B. Ураг орчмын шингэний физик химийн шинж чанарыг тодорхойлох 
    C. Ургийн шингэний байдлыг үнэлэх   
    D. Ургийн илэрхий гажигийг тодорхойлох 
    E. Ургийн генетикийн өөрчлөлтийг илрүүлэх 
/294./ Дараах оношилгооны аргуудад тохирох шинжийг сонгоно уу? 
Хориоцентез 
     A. Ургийн зүрхний үйл ажиллагааг үнэлэх   
    B. Ураг орчмын шингэний физик химийн шинж чанарыг тодорхойлох 
    C. Ургийн шингэний байдлыг үнэлэх   
    D. Ургийн илэрхий гажигийг тодорхойлох 
    E. Ургийн генетикийн өөрчлөлтийг илрүүлэх 
/295./ Эмэгтэйчүүдийн үйл ажиллагааны дараах оношилгооны аргуудыг БЮМ-ийн аль 
хугацаанд хийхэд тохиромжтой болохыг тохируулан тавина уу? 
Хурьцлын дараах сорил 
     A. БЮМ –ны 3 дахь өдөр 
    B. БЮМ –ны 8 дахь өдөр 
    C. БЮМ –ны 14 дахь өдөр 
    D. БЮМ –ны 21 дахь өдөр 
    E. БЮМ –ны 26 дахь өдөр 
/296./ Дараах оношилгооны аргуудад тохирох шинжийг сонгоно уу? 
Амниоскопия    
     A. Ургийн зүрхний үйл ажиллагааг үнэлэ   
    B. Ураг орчмын шингэний физик химийн шинж чанарыг тодорхойлох 
    C. Ургийн шингэний байдлыг үнэлэх   
    D. Ургийн илэрхий гажигийг тодорхойлох 
    E. Ургийн генетикийн өөрчлөлтийг илрүүлэх 
/297./ Дараах БЮМ –ны  үед илрэх шинжид нэршилийг тохируулан тавина уу?    
БЮМ жигд, өвдөлттэй, гарах цусны хэмжээ хэвийн 
     A. Менорраги 
    B. Олигоменорей 
    C. Полименорей 
    D. Менометрорраги 
    E. Альгоменорей 
/298./ Эмэгтэйчүүдийн үйл ажиллагааны дараах оношилгооны аргуудыг БЮМ-ийн аль 
хугацаанд хийхэд тохиромжтой болохыг тохируулан тавина уу? 
Гистеросальфингографи 



     A. БЮМ –ны 3 дахь өдөр 
    B. БЮМ –ны 8 дахь өдөр 
    C. БЮМ –ны 14 дахь өдөр 
    D. БЮМ –ны 21 дахь өдөр 
    E. БЮМ –ны 26 дахь өдөр 
/299./ Эмэгтэйчүүдийн үйл ажиллагааны дараах оношилгооны аргуудыг БЮМ-ийн аль 
хугацаанд хийхэд тохиромжтой болохыг тохируулан тавина уу? 
Гонадотропин дааврын түвшинг тогтоох 
     A. БЮМ –ны 3 дахь өдөр 
    B. БЮМ –ны 8 дахь өдөр 
    C. БЮМ –ны 14 дахь өдөр 
    D. БЮМ –ны 21 дахь өдөр 
    E. БЮМ –ны 26 дахь өдөр 
/300./ Дараах оношилгооны аргуудад тохирох шинжийг сонгоно уу? 
Кардиотокографи        
     A. Ургийн зүрхний үйл ажиллагааг үнэлэх   
    B. Ураг орчмын шингэний физик химийн шинж чанарыг тодорхойлох 
    C. Ургийн шингэний байдлыг үнэлэх   
    D. Ургийн илэрхий гажигийг тодорхойлох 
    E. Ургийн генетикийн өөрчлөлтийг илрүүлэх 
 
 
Сорилын зөв хариулт  
 
1-D,  2-D,  3-C,  4-A,  5-D,  6-B,  7-D,  8-A,  9-C,  10-B,  11-C,  12-C,  13-D,  14-D,  15-C,  16-B,  
17-E,  18-E,  19-C,  20-A,  21-A,  22-A,  23-E,  24-E,  25-E,  26-C,  27-E,  28-D,  29-A,  30-E,  31-
A,  32-C,  33-E,  34-E,  35-D,  36-B,  37-E,  38-E,  39-A,  40-E,  41-E,  42-A,  43-E,  44-A,  45-C,  
46-D,  47-C,  48-E,  49-B,  50-B,  51-B,  52-C,  53-C,  54-D,  55-B,  56-D,  57-D,  58-C,  59-D,  60-
E,  61-C,  62-A,  63-D,  64-A,  65-A,  66-A,  67-C,  68-C,  69-C,  70-B,  71-B,  72-A,  73-B,  74-C,  
75-B,  76-B,  77-C,  78-C,  79-D,  80-B,  81-A,  82-B,  83-A,  84-A,  85-D,  86-B,  87-B,  88-E,  89-
D,  90-C,  91-C,  92-A,  93-E,  94-C,  95-D,  96-D,  97-D,  98-B,  99-C,  100-A,  101-D,  102-D,  
103-D,  104-B,  105-C,  106-D,  107-A,  108-B,  109-C,  110-D,  111-B,  112-E,  113-C,  114-B,  
115-D,  116-D,  117-C,  118-A,  119-C,  120-D,  121-C,  122-C,  123-B,  124-A,  125-C,  126-C,  
127-E,  128-D,  129-B,  130-E,  131-C,  132-A,  133-C,  134-B,  135-C,  136-E,  137-A,  138-C,  
139-C,  140-D,  141-B,  142-E,  143-B,  144-A,  145-D,  146-D,  147-D,  148-A,  149-E,  150-D,  
151-C,  152-D,  153-B,  154-A,  155-B,  156-D,  157-A,  158-B,  159-B,  160-C,  161-B,  162-C,  
163-B,  164-C,  165-D,  166-B,  167-D,  168-B,  169-D,  170-D,  171-A,  172-E,  173-A,  174-D,  
175-C,  176-C,  177-B,  178-B,  179-D,  180-D,  181-B,  182-D,  183-C,  184-A,  185-E,  186-B,  
187-A,  188-D,  189-C,  190-B,  191-A,  192-C,  193-C,  194-A,  195-D,  196-E,  197-C,  198-B,  
199-D,  200-B,  201-D,  202-C,  203-C,  204-A,  205-D,  206-E,  207-C,  208-C,  209-E,  210-D,  
211-B,  212-A,  213-E,  214-C,  215-C,  216-E,  217-A,  218-D,  219-E,  220-E,  221-B,  222-D,  
223-A,  224-A,  225-B,  226-B,  227-A,  228-A,  229-C,  230-E,  231-E,  232-C,  233-A,  234-C,  
235-B,  236-E,  237-D,  238-E,  239-E,  240-B,  241-E,  242-A,  243-E,  244-B,  245-E,  246-D,  
247-E,  248-D,  249-A,  250-D,  251-D,  252-E,  253-A,  254-E,  255-E,  256-C,  257-A,  258-C,  
259-E,  260-A,  261-A,  262-A,  263-E,  264-E,  265-D,  266-E,  267-A,  268-E,  269-B,  270-B,  
271-E,  272-E,  273-C,  274-A,  275-A,  276-A,  277-A,  278-D,  279-A,  280-C,  281-A,  282-A,  
283-E,  284-E,  285-D,  286-B,  287-A,  288-B,  289-D,  290-C,  291-E,  292-D,  293-D,  294-E,  
295-C,  296-C,  297-E,  298-B,  299-A,  300-A, 
 


