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Матеріали до Державної атестації випускників складені у відповідності до 

примірного навчального плану 2011 року, Освітньо-кваліфікаційної характеристики 

"Молодший спеціаліст" та Освітньо-професійної програми "Молодший спеціаліст" зі 

спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа» напряму підготовки 1201 «Медицина», 

які затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №649 

від 24 червня 2011 року, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10.02.1999 

р. №91/3384 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих 

іспитів фахівців з вищою освітою «Медицина» і «Фармація», та згідно Положення про 

організацію і проведення Державного випускного іспиту зі спеціальності 5.12010101 

«Лікувальна справа» в Івано-Франківському національному медичному університеті 

 

 

 

Матеріали розглянуто і схвалено на засіданні циклової методичної комісії із 

спеціальності “Сестринська справа” та “Лікувальна справа” Медичного коледжу 

ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” (протокол № 5    

від    15.04.2015 року). 
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Державний кваліфікаційний іспит зі спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа» 

дає оцінку практичних навичок, вмінь та теоретичних знань випускників, демонструє 

здатність майбутніх фахівців до проведення  діагностики,  лікування найбільш поширених 

захворювань та надання невідкладної допомоги. 

          Прийом Державного кваліфікаційного іспиту здійснюється Державною 

кваліфікаційною комісією. До складу Державної кваліфікаційної комісії входять: голова 

Державної кваліфікаційної комісії, ректор Івано-Франківського національного медичного 

університету, перший проректор, директор Медичного коледжу, професори, доценти 

кафедр внутрішньої медицини №2 та медсестринства, дитячої хірургії та пропедевтики 

педіатрії, хірургії №1, хірургії стоматологічного факультету, акушерства і гінекології, 

кафедри гігієни та екології, представники Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації, провідні спеціалісти з числа середнього медичного персоналу. 

Відповідно до Примірних навчальних планів (2001, 2011) з підготовки молодших 

медичних спеціалістів (фельдшерів) у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації 

МОЗ України навчання завершується Державною атестацією, яка здійснюється в два 

етапи: 

І. Відповідно до рекомендаційного листа МОЗ України від 23.09.2011 №08.01-

47/1715 «Про проведення ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок М. Лікувальна справа», 

«Крок М. Акушерська справа» ліцензійний інтегрований іспит «Крок М. Лікувальна 

справа» з 2011/2012 н.р. запроваджений як складова частина Державної атестації 

(теоретична частина – тестовий контроль) у всіх вищих навчальних закладах які 

здійснюють підготовку молодших спеціалістів, в тому числі Медичного коледжу ДВНЗ 

“ІФНМУ”. Ліцензійний інтегрований іспит «Крок М. Лікувальна справа» проводиться ДО 

«Центром тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів 

підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України  у 

визначені терміни за буклетами, підготовленими вищевказаним Центром.  

ІІ. Комплексний кваліфікаційний іспит зі спеціальності «Лікувальна справа» 

проводиться на клінічній базі Медичного коледжу університету і включає в себе питання 

з внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології, основ охорони 

праці та охорони праці в галузі.  

Кожному студенту пропонується виконати наступні завдання: 

- відповідно схеми і методики обстеження пацієнта в умовах лікувально-профілактичного 

закладу виконати обстеження хворого з встановленням попереднього діагнозу, плану 

обстеження та лікування пацієнта. Ця частина іспиту проводиться в стаціонарі біля ліжка 

хворого; 

- демонстрація практичних навичок з внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, 

акушерства та гінекології в навчально-практичному центрі згідно вимог Освітньо-

кваліфікаційної характеристики 5.12010101 «Лікувальна справа». Студент виконує чотири 

практичних завдання, відповідно з внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії,  акушерства 

та гінекології;  

- вирішення ситуаційних задач з надання невідкладної долікарської допомоги, які 

включають невідкладні стани з внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, акушерства та 

гінекології та ситуаційних задач з основ охорони праці та охорони праці в галузі згідно 

вимог Освітньо-кваліфікаційної характеристики 5.12010101 «Лікувальна справа». 

Для підготовки до Державної атестації профільними кафедрами відповідно до 

Освітньо-кваліфікаційної характеристики 5.12010101 "Лікувальна справа" пропонуються: 

- перелік теоретичних питань з підготовки до Державної атестації; 

- перелік практичних навичок; 

- перелік рекомендованої основної та додаткової літератури; 

- критерії оцінювання знань та вмінь студентів (додаток I); 

- протокол оцінювання знань та вмінь студентів (додаток II); 
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- карта первинного огляду пацієнта (додаток III) 

- перелік ситуаційних задач (додаток IV) та еталонів відповідей до них (додаток V). 

До Державної кваліфікаційної комісії подаються: 

- накази ректора ІФНМУ про організацію та проведення Державного кваліфікаційного 

іспиту, про призначення голови Державної кваліфікаційної комісії, складу Державної 

кваліфікаційної комісії та секретаріату комісії; 

- розклад державних кваліфікаційних іспитів; 

- розклад роботи комісії; 

- списки студентів за навчальними групами, які допущені до складання Державної 

атестації; 

- зведена відомість про виконання студентами всіх вимог навчального плану і одержаних 

ними оцінок із дисциплін, виробничих практик, перевідних екзаменів. 

         Окремо подаються: 

- навчальні програми з дисциплін, які винесені на Державну атестацію; 

- комплект комплексних кваліфікаційних завдань; 

- перелік оснащення, передбачений для використання під час підготовки студентами, 

алгоритми виконання практичних навиків, нормативні документи, макети, моделі, бланки 

документів.  

 

І. Знаючи схему і методику обстеження пацієнта в умовах лікувально-

профілактичного закладу виконати обстеження хворого з встановленням 

попереднього діагнозу, плану обстеження та лікування пацієнта.  

Ця частина іспиту проводиться в стаціонарі біля ліжка хворого. 

Випускник повинен показати вміння та знання з наступних позицій: 

1. Проведення суб'єктивного обстеження та аналіз отриманих даних. Користуючись 

картою первинного огляду пацієнта, шляхом спілкування з пацієнтом, хворою 

дитиною та її батьками вміти: 

- збирати скарги, анамнез захворювання, анамнез життя, епідеміологічний 

анамнез; 

- оцінювати анамнестичні дані. 

2. Проведення фізичного обстеження пацієнта та аналіз отриманих даних. За 

допомогою карти первинного огляду пацієнта вміти: 

 - оцінювати загальний стан пацієнта; 

 -проводити огляд та пальпацію шкіри, підшкірної основи; периферичних 

лімфатичних вузлів; голови та обличчя; очей, повік, склер, кон'юнктиви, зіниць; носа; 

вух; волосся; губ, ротової порожнини, зубів, язика; шиї, щитоподібної залози; м'язів; 

хребта; кінцівок, суглобів; 

 - за допомогою медичного обладнання проводити антропометричні виміри; 

 - оцінювати фізичний розвиток дітей за допомогою стандартних таблиць; 

 - визначати стан живлення; 

 - вимірювати температуру тіла та здійснювати реєстрацію в температурному 

листі. 

3. Проведення обстеження органів дихання та аналіз отриманих даних. Вміти  

проводити: огляд грудної клітки, пальпацію грудної клітки; пальпацію молочних 

залоз; порівняльну та топографічну перкусію грудної клітки; аускультацію легень та 

підрахунок частоти дихання. 

4. Проведення обстеження системи кровообігу та аналіз отриманих даних. Вміти 

проводити: огляд ділянки серця, огляд великих судин; пальпацію верхівкового 

поштовху; перкусію серця; аускультацію серця; пальпацію артеріальних, венозних 

судин кінцівок; пальпацію черевної аорти; дослідження властивостей пульсу; 

вимірювання артеріального тиску. 

5. Проведення обстеження органів травлення та аналіз отриманих даних. Вміти 

проводити: огляд живота; перкусію живота; аускультацію живота; огляд анальної 

ділянки; обстеження прямої кишки; поверхневу та глибоку пальпацію живота; 
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перевірку симптомів Щоткіна-Блюмберга, Ортнера, Кера, Мерфі, френікус-симптом; 

оцінювання випорожнень.  

6. Проведення обстеження сечовидільної системи та статевої системи і аналіз 

отриманих даних. Вміти  проводити: огляд зовнішніх сечових та статевих органів; 

пальпацію нирок; пальпацію сечового міхура; перевірку симптому Пастернацького; 

оцінювання сечі. 

7. Проведення обстеження нервово-психічної системи та аналіз отриманих даних. 

Вміти оцінювати нервово-психічний розвиток пацієнта та перевіряти набуті уміння і 

навички: стан черепно-мозкових нервів; рухову функцію, чутливість, рівновагу; 

пальценосову пробу; стан менінгеальних оболонок. 

8. Проведення обстеження вагітної. За допомогою медичного обладнання вміти: 

вимірювати обвід живота; вимірювати висоту стояння дна матки; вислуховувати 

серцебиття плода; проводити пробу Мак-Клюра-Олдріча; володіти прийомами 

Леопольда; визначати строк вагітності та пологів; зважувати вагітну та аналізувати 

збільшення маси тіла; вимірювати зовнішні розміри тазу; вимірювати індекс 

Соловьйова; визначати діагональну кон’югату; розраховувати справжню кон’югату. 

9. Проведення обстеження роділлі. З метою виявлення клінічно-вузького таза  вміти 

перевіряти ознаки Вастена і Цангейместера; з метою виявлення аномалій пологової 

діяльності вміти пальпаторно визначати силу, тривалість, частоту перейм; з метою 

виявлення травм шийки матки, промежини, піхви підчас пологів вміти оглядати 

післяпологові шляхи; за допомогою стандартних методик вміти: оглядати послід на 

цілісність; визначати об’єм крововтрати; визначати ознаки відокремлення посліду за 

методами (Шредера, Альфельда, Чукалова-Кюстнера).  

10. Проведення обстеження пацієнтки. З метою виявлення патології шийки матки та 

піхви, використовуючи двостулкове, ложкоподібне дзеркала та підіймач, вміти 

проводити дзеркальне дослідження; брати мазки на: ступінь чистоти піхви; 

цитологічне дослідження; гормональне обстеження. 

11. Проведення обстеження новонародженого. Вміти оцінювати стан  

новонародженого за шкалою Апгар. 

12. Проведення додаткових методів обстеження. Користуючись відповідними 

методиками, медичним обладнанням, вміти проводити: 

– забір матеріалу від хворого на бактеріоскопічне, бактеріологічне дослідження; 

– забір матеріалу на серологічне дослідження; 

–   забір матеріалу від хворих з підозрою на особливо небезпечні інфекції, венеричні 

захворювання; 

– доставку матеріалу в лабораторію; 

– дослідження сечі на білок; 

– дослідження крові на гемоглобін та ШОЕ; 

– запис електрокардіограми, аналіз її значних патологічних змін; 

– спірометрію; 

– експрес-діагностику глюкози та кетонових тіл у сечі; 

– оцінювання результатів дослідження крові; 

– оцінювання визначення групи крові та резус-належності; 

– оцінювання проби на сумісність донора та реципієнта; 

– визначення якості крові та її препаратів до переливання; 

– оцінювання результатів дослідження сечі; 

– взяття матеріалу методом мазків-відбитків; 

– люмінесцентну діагностику. 

  

ІІ. Вирішення ситуаційних задач з надання невідкладної долікарської допомоги. В 

перелік задач включаються невідкладні стани з внутрішньої медицини, хірургії, 

педіатрії, акушерства та гінекології згідно вимог Освітньо-кваліфікаційної 

характеристики "Молодший спеціаліст". 
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Випускник повинен поставити попередній діагноз та надати невідкладну допомогу при 

таких невідкладних станах та захворюваннях: 

1. Гострі та хронічні захворювання 

органів дихання: 

- напад бронхіальної астми 

- стенозуючий ларинготрахеїт 

- астматичний статус 

- пневмоторакс, гемоторакс 

- гостра дихальна недостатність 

- кровохаркання 

- легенева кровотеча 

- носова кровотеча 

2. Гострі та хронічні захворювання 

системи кровообігу: 

- непритомність 

- колапс, шок 

- кардіальна астма 

- набряк легень 

- стенокардія 

- інфаркт міокарда 

- аритмія 

- гіпертонічний криз 

- кардіогенний шок 

- захворювання судин кінцівок 

3. Гострі та хронічні захворювання 

травного каналу: 

- гострий живіт 

- кишковий токсикоз 

- печінкова кома 

- печінкова коліка 

- шлункова кровотеча 

4. Гострі та хронічні захворювання 

сечової та статевої систем: 

- ниркова коліка 

- гостра ниркова недостатність 

- гостра затримка сечі 

5. Гострі та хронічні алергійні 

захворювання: 

- набряк Квінке 

- анафілактичний шок 

- сироваткова хвороба 

- кропивниця 

6. Ендокринні захворювання 

- гіперглікемічна кома 

- гіпоглікемічна кома 

7. Гострі та хронічні захворювання 

органів кровотворення 

8. Гострі та хронічні отруєння 

9. Гострі  та хронічні професійні 

захворювання 

10. Гострі та хронічні захворювання шкіри та 

підшкірної основи 

11. Венеричні захворювання та захворювання, 

які передаються статевим шляхом 

12. Гострі та хронічні захворювання  опорно-

рухового апарату. 

13. Закриті механічні ушкодження  

14. Відкриті механічні ушкодження 

(рани) 

15. Термічні ушкодження 

16. Зовнішні кровотечі 

17. Внутрішні кровотечі 

18. Захворювання, які викликані 

анаеробною інфекцією 

19. Гіпо-, гіпер-, авітамінози, 

порушення обміну речовин 

20. Спадкові захворювання 

21. Захворювання новонароджених, 

пов’язані з актом пологів 

22. Захворювання новонароджених, 

пов’язані з інфікуванням 

23. Гострі та хронічні інфекційні 

захворювання, що передаються:  

- фекально-оральним шляхом 

- аерогенним шляхом 

- трансмісивним шляхом 

- контактно-побутовим шляхом 

24. Групи особливо небезпечних 

інфекцій (холера, чума, жовта 

лихоманка, геморагічні лихоманки 

Ебола, Марбурга) 

25. Первинні симптоми СНІДу 

26. Інфекційно-токсичний шок 

27. Онкологічні захворювання 

зовнішньої локалізації 

28. Гострі та хронічні захворювання  

придатків ока та очного яблука: 

- катаракта 

- глаукома 

29. Гострі та хронічні захворювання 

вуха  

30. Стоматологічні захворювання 

31. Гіпертермічний синдром 

32. Судоми 

33. Коматозні стани 

34. Термінальні стани 

 

   Вирішення ситуаційної задачі з основ охорони праці та охорони праці в галузі 

згідно вимог Освітньо-кваліфікаційної характеристики "Молодший 

спеціаліст".  
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Володіючи основними принципами безпечної життєдіяльності людини, випускник 

повинен продемонструвати вміння трактувати основні вимоги законодавчих і 

нормативних актів про охорону праці медичних працівників, робити висновки 

про вплив шкідливих факторів виробничого середовища на медичного 

фахівця під час виконання ним професійних обов’язків, п ояснити 

вимоги до забезпечення охорони праці медичного персоналу в сучасних 

умовах.  

Випускник повинен показати знання з наступних позицій: 

1. Основи законодавства України про працю. Застосування основних принципів 

державної політики в галузі охорони праці, Закону України «Про охорону праці». 

2. Небезпечні і шкідливі фактори виробничого середовища. Виявлення наявності 

впливу шкідливих факторів на медичного фахівця під час виконання 

ним професійних обов’язків .  

3. Правила техніки безпеки в структурних підрозділах ЛПЗ різного профілю. 

Правила техніки безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що 

працюють під тиском у структурних підрозділах лікувально-профілактичних 

установ і закладів. 

4. Основи пожежної безпеки. Причини виникнення пожеж та їх профілактика в 

установах охорони здоров’я; 

5. Характеристика навколишнього, виробничого та побутового середовища. 

Визначення шляхів усунення впливу шкідливих факторів виробничого 

середовища на медичного працівника.  

6. Способи захисту медичних працівників в надзвичайних ситуаціях. Використання 

індивідуальних засобів захисту при виконанні функціональних обов’язків та 

при виникненні надзвичайних ситуацій.  

7. Організація надання медичної допомоги населенню в умовах надзвичайних 

ситуацій в закладах охорони здоров’я. Організація надання потерпілим 

домедичної та першої медичної допомоги при виникненні надзвичайних ситуацій. 

 

ІІІ. Виконання практичних навичок з догляду за хворим, діагностичних обстежень, 

лікувальних і профілактичних заходів,  проведення фізіотерапевтичних процедур,  

ведення документації, забезпечення санепідемічного режиму, принципів 

раціонального харчування. 

Випускник повинен показати вміння та знання при виконанні наступних практичних навичок: 

 

1. Перелік практичних навичок з внутрішньої медицини 

1. Дати рекомендації щодо дієтичного харчування при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, 

нирок, при цукровому діабеті. 

2. Термометрія. Правила проведення термометрії, дезінфекція та зберігання термометрів. 

Цифровий і графічний запис температури в температурний лист. 

3. Характеристика пульсу. Визначення та реєстрація даних. 

4. Вимірювання артеріального тиску, аналіз та реєстрація даних. 

5. Застосування гірчичників. 

6. Застосування зігрівального компресу. 

7. Застосування грілки, міхура з льодом.  

8. Застосування банок. 

9. Підготовка пацієнта та необхідного обладнання до проведення плевральної пункції. 

10. Збирання харкотиння для лабораторного дослідження. 

11. Методи оксигенотерапії. Техніка подавання кисню пацієнту. 

12. Виконання очисної клізми. 

13. Виконання сифонної клізми. 

14. Виконання послаблювальної клізми. 

15. Виконання лікувальної клізми.  
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16. Промивання шлунка товстим зондом.  

17. Взяття калу для копрологічного дослідження, на приховану кров. 

18. Підготовка пацієнтів до ендоскопічного методу обстеження органів травлення, рН-метрії. 

19. Підготовка пацієнта до рентгеноскопії шлунку, ірігоскопії. 

20. Підготовка пацієнта до холецистографії . 

21. Визначення добового діурезу, водного балансу, оцінка та реєстрація результатів. 

22. Визначення вмісту глюкози й ацетону в сечі експрес –методом. 

23. Виконання внутрішньошкірної, підшкірної ін′єкцій. 

24. Способи введення антибіотиків. 

25. Розведення антибіотиків. Виконання алергологічних проб на чутливість до лікарського 

препарату. 

26. Інсулінотерапія. Введення інсуліну різними видами шприців. 

27. Введення біциліну. 

28. Венопункція. Взяття венозної крові для лабораторного дослідження. Дотримання правил техніки 

безпеки при роботі з кров'ю. 

29. Виконання внутрішньовенного струминного введення лікарського препарату. 

30. Виконання внутрішньовенного краплинного введення лікарського препарату. 

31. Виконання дуоденального зондування. 

32. Виконання фракційного зондування шлунка. 

33. Застосування отруйних, сильнодіючих та наркотичних препаратів, ведення медичної 

документації. 

34. Профілактика СНІДу в умовах ФАПу, станції швидкої допомоги, лікувального закладу. 

35. Використання індивідуальних засобів захисту при взятті біологічного матеріалу в 

терапевтичному відділенні, протитуберкульозному закладі. 

36. Запис електрокардіограми. 

37. Проведення пікфлоурометрії. 

 

2. Перелік практичних навичок з хірургії 

1. Підготувати стерильний стіл для перев’язувальної медсестри. 

2. Скласти набір інструментів для венесекції. 

3. Підготувати розчин і обробити руки С-4. 

4. Скласти набір інструментів для ампутації нижньої кінцівки. 

5. Підготувати гумові рукавички до стерилізації. 

6. Скласти набір інструментів для трахеоcтомії. 

7. Скласти набір інструментів для трепанації черепа. 

8. Скласти набір інструментів для лапароцентезу. 

9. Підготувати розчин і обробити руки за методом Спасокукоцького – Кочергіна. 

10. Скласти набір інструментів для скелетного витяжіння. 

11. Скласти набір інструментів для апендектомії. 

12. Скласти набір інструментів для ПХО. 

13. Підготувати інструменти для стерилізації після гнійного втручання. 

14. Підготувати необхідні  інструментів для вскриття панаріцію під місцевою 

анестезією по Оберсту – Лукашевичу. 

15. Одягання стерильного халату та маски медсестрою. 

16. Накласти пов’язку “чепець”. 

17. Накласти пов’язку на колінний суглоб. 

18. Накласти пов’язку “лицарська рукавичка”. 

19. Накласти пов’язку “вуздечка”. 

20. Накласти колосовидну пов’язку на плечовий суглоб. 

21. Накласти пов’язку Дезо. 

22. Накласти хрестостоподібну пов’язку на потилицю. 

23. Провести пробу на індивідуальну сумісність крові донора та реципієнта по групі. 

24. Провести пробу на індивідуальну резус-сумісність крові донора та реципієнта. 

25. Визначити групу крові за допомогою цоліклонів анти – А та анти – В. 

26. Накласти джгут при пораненні верхньої третини плеча. 
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27. Провести транспортну іммобілізацію при переломі хірургічної шийки лівої 

плечової кістки. 

28. Накласти шину Крамера при переломі двох кісток гомілки. 

29. Провести туалет гнійної рани. 

30. Провести серцево – легеневу реанімацію. 

 

3. Перелік практичних навичок з педіатрії 

1. Проведення першого туалету новонародженої дитини. 

2. Техніка зважування дітей різного віку. 

3. Техніка вимірювання зросту у дітей. 

4. Техніка вимірювання окружності голови. 

5. Техніка вимірювання грудної клітки. 

6. Техніка ранкового туалету грудної дитини. 

7. Закрапування крапель у вуха, носові ходи, кон’юнктивальний мішок. 

8. Годування дитини через зонд. 

9. Відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів. 

10. Проведення штучної вентиляції легень і закритого масажу серця. 

11. Вимірювання температури тіла дитині. 

12. Оброблення слизової оболонки ротової порожнини при пліснявці та стоматиті. 

13. Техніка оброблення пуповинного залишку і пупкової ранки. 

14. Розрахунок разової і добової потреби в їжі. 

15. Техніка проведення контрольного зважування. 

16. Техніка введення газовідвідної трубки. 

17. Техніка промивання шлунка дитині раннього віку. 

18. Взяття калу на виявлення яєць гельмінтів. 

19. Зіскрібок на ентеробіоз. 

20. Взяття калу на бактеріологічне дослідження. 

21. Техніка проведення очисної клізми дитині раннього віку. 

22. Техніка проведення лікувальної клізми дитині раннього віку. 

23. Техніка підрахунку частоти дихання й пульсу у дітей раннього віку. 

24. Техніка вимірювання артеріального тиску в дитини. 

25. Техніка проведення інгаляцій. 

26. Діагностична проба на індивідуальну чутливість до антибіотиків. 

27. Техніка постановки зігрівального компресу на вухо. 

28. Взяття сечі для загального аналізу. 

29. Взяття сечі за методикою Нечипоренка. 

30. Взяття сечі за методикою Зимницького. 

31. Взяття мазка з носоглотки на наявність менінгокока. 

32. Взяття мазків зі слизової оболонки мигдаликів і носа для бактеріологічного дослідження та 

визначення чутливості до антибіотиків. 

33. Проведення діагностичної проби Манту. 

 

4. Перелік практичних навичок з акушерства  

1. Визначення строку вагітності та пологів. 

2. Вимірювання зовнішніх розмірів тазу. 

3. Вимірювання індексу Соловйова та істинної кон’югати. 

4. Вимірювання висоти стояння дна матки та обводу живота. 

5. Визначення передбачувальної маси плода. 

6. Проведення зовнішнього акушерського обстеження за допомогою прийомів Леопольда.  

7. Аускультація серцебиття плода. 

8. Проведення підготовки роділлі до внутрішнього акушерського дослідження.  

9. Проведення підготовки роділлі до прийому пологів. 

10. Підготовка стерильного столика до прийому пологів .  

11. Проведення туалету породіль, догляд за швами на промежині. 

12. Техніка зціджування молока та догляду за молочними залозами. 
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13. Огляд шийки матки у дзеркалах. 

14. Забір матеріалу з шийки матки для цитологічного дослідження. 

15. Забір матеріалу для бактеріоскопічного дослідження. 

16. Забір матеріалу з піхви та цервікального каналу для бактеріологічного дослідження . 

17. Проведення бімануального дослідження. 

18. Проведення вагінальної ванночки, спринцювання. 

19. Заповнення паспортної частини медичної картки стаціонарного (гінекологічного) хворого. 

20. Заповнення бланку-направлення на лабораторне обстеження . 

 

Перелік практичних навичок з гінекології 

21. Заповнення паспортної частини медичної карти. 

22. Оформлення направлень для лабораторного обстеження. 

23. Збирання анамнезу. 

24. Огляд шийки матки за допомогою дзеркал. 

25. Взяття матеріалу для цитологічного дослідження. 

26. Взяття матеріалу з піхви та цервікального каналу для бактеріоскопічного дослідження. 

27. Взяття матеріалу з піхви та цервікального каналу для бактеріологічного дослідження. 

28. Взяття матеріалу з піхви для гормональної кольпоцитодіагностики. 

29. Проведення бімануального дослідження. 

30. Проведення спринцювання піхви. 

31. Проведення піхвової ванночки. 

32. Введення піхвового тампона. 

33. Підготовка набору інструментів для проведення пункції черевної порожнини через заднє 

склепіння піхви. 

34. Підготовка набору інструментів для вишкрібання порожнини матки. 

35. Підготовка набору інструментів для біопсії шийки матки. 

36. Підготовка набору інструментів для аспіраційної біопсії. 

37. Підготовка набору інструментів для зондування порожнини матки. 

38. Підготовка жінки до УЗО. 

39. Надання невідкладної медичної допомоги при гострому животі в гінекології. 

40. Надання невідкладної медичної допомоги при травмах жіночих статевих органів. 

41. Надання невідкладної медичної допомоги при маткових кровотечах. 

42. Проведення туалету післяопераційних хворих, догляд за швами на промежині. 

43. Проведення підготовки хворої до піхвового дослідження та малих гінекологічних операцій. 

44. Асистування під час проведення малих гінекологічних операцій. 

45. Підготовка гінекологічного крісла до огляду хворих. 

46. Проведення санітарно-освітньої роботи.  
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ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ З ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ: 

 

Перелік теоретичних питань з внутрішньої медицини 

1. Методика проведення опитування пацієнта, правила, діагностичне значення. 

2. Методика проведення огляду та фізикального обстеження пацієнта, правила, діагностичне 

значення. 

3. Інструментальні та лабораторні методи обстеження пацієнта, діагностичне значення. 

4. Гострий та хронічний бронхіт, визначення, етіологія, патогенез, клінічні симптоми, перебіг, 

лікування, догляд за пацієнтами, профілактика. 

5. Пневмонії, сучасна класифікація, визначення, етіологія, патогенез, клінічні симптоми, перебіг, 

лікування, догляд за пацієнтами, профілактика. 

6. Бронхіальна астма, етіологія, патогенез, клінічна картина нападу бронхіальної астми, лікування, 

догляд за пацієнтами. 

7. Діагностика та профілактика бронхіальної астми. 

8. Абсцедуюча пневмонія, патогенез, етіологія, діагностика, клініка, лікування, ускладнення. 

9. Туберкульоз легень, етіологія, патогенез, класифікація, методи діагностики. 

10. Туберкульоз легень, ранні клінічні ознаки, методи лікування, профілактика. 

11. Сухий плеврит етіологія, симптоми, догляд за пацієнтами, лікування, профілактика. 

12. Ексудативний плеврит, етіологія, симптоми, догляд за пацієнтами, лікування, профілактика. 

13. Бронхоектатична хвороба, етіологія, патогенез, симптоми, діагностика, ускладнення, лікування, 

догляд за хворими, профілактика. 

14. Рак легень, чинники розвитку, класифікація, клінічна картина, особливості догляду, діагностика 

та лікування. 

15. Ревматизм, етіологія, патогенез, клінічна класифікація, позасерцеві форми та їх основні ознаки. 

16. Ревмокардит, роль вогнищевої інфекції, клінічні симптоми, діагностика, прогноз. 

17. Комплексне лікування хворих на ревматизм, профілактика захворювання, роль диспансерного 

спостереження. 

18. Набуті вади серця, визначення, види, етіологія. Уявлення про компенсацію і декомпенсацію. 

Вади серця та вагітність. Принципи лікування вад серця. 

19. Мітральні вади серця (недостатність і стеноз), гемодинаміка. Основні симптоми, діагностика. 

20. Аортальні вади (недостатність і стеноз) гемодинаміка. Основні симптоми, діагностика. 

21. Гіпертонічна хвороба, етіологія, патогенез, класифікація, симптоми, діагностика та принципи 

лікування. 

22. Ускладнення гіпертонічної хвороби. Гіпертонічний криз, його види, симптоми, невідкладна 

допомога. 

23. Атеросклероз, етіологія, чинники ризику. Клінічні симптоми залежно від локалізації, принципи 

лікування, профілактика. 

24. Уявлення про ішемічну хворобу серця, чинники ризику. 

25. Стенокардія, визначення, класифікація. Напад стенокардії, симптоми, надання невідкладної 

допомоги. 

26. Принципи лікування пацієнтів на стенокардію, диспансерне обстеження, профілактика прогноз. 

27. Інфаркт міокарда, визначення, етіологія, патогенез, класифікація, клінічні симптоми. 

28. Інфаркт міокарда, діагностика, невідкладна допомога, транспортування, принципи лікування. 

Заходи безпеки під час експлуатації медичної апаратури (електрокардіографа). Пожежна безпека. 

29. Гостра лівошлуночкова недостатність, причини, симптоми, принципи невідкладної допомоги. 

30. Гостра судинна недостатність (непритомність, колапс, шок) причини, клінічні ознаки, 

невідкладна допомога. 

31. Хронічна серцева недостатність, етіологія, класифікація, клінічні симптоми залежно від стадії. 

Методи лікування, догляд за пацієнтами, прогноз. 

32. Гострий гастрит. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми, лікування, догляд за хворими. 

33. Хронічний гастрит. Етіологія, класифікація, клінічні симптоми. Діагностика, лікування, 

диспансеризація. 

34. Виразкова хвороба шлунка й дванадцятипалої кишки. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми. 

Методи діагностики, лікування, диспансеризація. 

35. Виразкова хвороба. Ускладнення: ознаки шлункової кровотечі, перфорації шлунка. Принципи 
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надання невідкладної допомоги. Особливості догляду. 

36. Рак шлунка. Передракові захворювання. Клінічні ознаки. Методи діагностики та лікування. 

Особливості догляду за пацієнтами. 

37. Хронічний гепатит. Етіологія, патогенез, клінічна класифікація. Основні клінічні ознаки, перебіг, 

методи діагностики. Лікування, догляд за пацієнтами. 

38. Цироз печінки. Етіологія, патогенез, основні клінічні ознаки. Методи діагностики, перебіг. 

Лікування, догляд за пацієнтами, профілактика. 

39. Цироз печінки. Ускладнення. Клінічні ознаки печінкової коми. Лікування, догляд за пацієнтами. 

40. Хронічний холецистит, діагностика, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика, методи 

діагностики. Перебіг, ускладнення, лікування, догляд за пацієнтами. 

41. Жовчнокам’яна хвороба. Етіологія. Патогенез, клінічні симптоми печінкової коліки. Діагностика, 

невідкладна допомога. 

42. Хронічний панкреатит. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми. Лабораторна діагностика, 

лікування, догляд за пацієнтами, профілактика. 

43. Гострий гломерулонефрит. Етіологія, патогенез, клінічна класифікація, лікування. Догляд за 

пацієнтами, прогноз, диспансеризація. 

44. Гострий пієлонефрит. Етіологія, патогенез, основні клінічні симптоми. Перебіг, діагностика, 

лікування, догляд за пацієнтами, профілактика. 

45. Хронічна ниркова недостатність. Етіологія, патогенез. Основні клінічні ознаки, діагностика. 

Прогноз лікування. Догляд за пацієнтами, профілактика. 

46. Нирковокам’яна хвороба. Етіологія, патогенез. Основні клінічні ознаки ниркової коліки. 

Діагностика, зняття нападу ниркової коліки. 

47. Ендемічний зоб. Етіологія, поширеність. Клінічні ознаки. Лікування, профілактика. 

48. Дифузний токсичний зоб. Етіологія, клінічні симптоми. Методи діагностики, лікування, догляд 

за пацієнтами. 

49. Гіпотиреоз. Етіологія, клінічні симптоми. Лікування, догляд за пацієнтами, профілактика. 

50. Цукровий діабет. Етіологія, патогенез, поширеність. Клінічна класифікація. Основні клінічні 

ознаки захворювання. 

51. Цукровий діабет. Лабораторна діагностика. Комплексне лікування пацієнтів. Профілактика 

захворювання та його ускладнення. 

52. Основні причини розвитку гіпо- й гіперглікемічної коми. Клінічні ознаки, невідкладна допомога, 

догляд за пацієнтами. 

53. Залізодефіцитна анемія. Етіологія, види. Клінічні ознаки. Невідкладна допомога, догляд за 

пацієнтами. 

54. В12 дефіцитна анемія. Етіологія, патогенез, клінічні ознаки. Діагностика, лікування, догляд за 

пацієнтами. 

55. Геморагічний діатез. Визначення, класифікація. Етіологія геморагічного васкуліту й 

тромбоцитопенії. Клінічні ознаки, перебіг, лікування. 

56. Гострий лейкоз. Причини розвитку хвороби. Клінічні ознаки. Перебіг, прогноз, ускладнення. 

Лікування, догляд за пацієнтами. 

57. Хронічний лейкоз (мієлолейкоз і лімфолейкоз). Особливості клінічного перебігу захворювання. 

Діагностика, прогноз. Лікування, догляд за пацієнтами. 

58. Ревматоїдний артрит. Етіологія, клінічний перебіг, діагностика. Лікування, догляд за пацієнтами. 

59. Гострі алергійні захворювання. Причини. Клінічні ознаки кропив’янки і набряку Квінке. 

Невідкладна допомога. 

60. Анафілактичний шок. Причини, клінічні ознаки, невідкладна допомога, догляд за пацієнтами. 

61. Основні види невідкладної допомоги в разі гострих інтоксикаціях. 

 

 

Перелік теоретичних питань з хірургії 
1. Вклад М.І. Пирогова в хірургію. 

2. Шляхи проникнення інфекції в рану. Поняття про внутрішньолікарняну інфекцію; профілактика. 

3. Поняття про антисептику та асептику. Наказ № 720 МОЗ України. 

4. Вивчення наказів №181, 798, 120 МОЗ  України. 

5. Фізична антисептика. 
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6. Стерилізація, методи її. Контроль за стерильністю. 

7. Оброблення операційного поля. 

8. Класифікація кровотеч. Гостра крововтрата, її критерії, клінічні ознаки. 

9. Кровотечі в порожнини та порожнисті органи, їхні клінічні ознаки. 

10. Тимчасові та остаточні методи спинення кровотечі. 

11. Лабораторні та інструментальні методи діагностики кровотеч. 

12. Поняття про пов’язку та перев’язку. Види пов’язок. 

13. Наркоз: поняття, види. Схеми інгаляційного наркозу. 

14. Стадії ефірного наркозу. 

15. Ускладнення масочного інгаляційного наркозу. 

16. Неінгаляційний наркоз, його переваги, недоліки. Речовини для наркозу. 

17. Місцева анестезія. Види. Речовини для анестезії. 

18. Провідникова анестезія. 

19. Анестезія змазуванням чи оприскуванням. 

20. Інфільтраційна анестезія за Вишневським. 

21. Спинномозкова і перидуральна анестезія. Методика, можливі ускладнення. 

22. Поняття про групи крові. 

23. Поняття про резус-фактор. 

24. Показання та протипоказання до гемотрансфузій. 

25. Ускладнення при переливанні крові. 

26. Догляд за хворими до, під час і після гемотрансфузій. 

27. Препарати крові. Характеристика. Показання до використання. 

28. Профілактика зараження СНІДом в умовах стаціонару. 

29. Кровозамінники. Характеристика їх. 

30. Шляхи і методи введення інфузійних розчинів. 

31. Загальна схема трансфузій. 

32. Консервація і зберігання крові. 

33. Поняття про хірургічну операцію. Види хірургічних операцій. 

34. Методика обстеження хірургічного хворого. Документація. Деонтологічні аспекти в роботі. 

35. Загальний аналіз крові в нормі та за наявності патології. 

36. Загальний аналіз сечі в нормі та за наявності патології. 

37. Поняття про передопераційний період. Підготовка хворого до планової та екстреної операції. 

38. Поняття про післяопераційний період. Профілактика ранніх і пізніх ускладнень. 

39. Поняття про рани. Види ран. Принципи надання першої медичної допомоги в разі поранення. 

Активно-пасивна профілактика правця у випадку ушкодження. Транспортування потерпілого. 

40. Первинне хірургічне оброблення поверхневих ран м’яких тканин, показання та протипоказання до 

операції. Можливі помилки під час оброблення ран. Принципи й техніка дренування ран. 

41. Загальні та місцеві ознаки нагноєння ран. Основні принципи місцевого лікування. Догляд за 

хворими з гнійними ранами залежно від перебігу ранового процесу. 

42. Хірургічний шок. Причини, патогенез, клінічна картина, діагностика. Фази й стадії хірургічного 

шоку. Роль фельдшера в транспортуванні та інтенсивній терапії хворих з травматичним шоком. 

Зміст протишокових заходів в умовах військових дій та екстремальних ситуацій. 

43. Травматизм. Види й профілактика травматизму. Поняття про ізольовані, змішані та комбіновані 

травми. Принципи надання першої медичної допомоги. 

44. Закриті механічні травми тканин (забій, розтягнення, розрив, струс і роздавлювання). Синдром 

тривалого роздавлювання. Симптоми, надання першої медичної допомоги, транспортування. 

Особливості лікування. 

45. Переломи кісток. Види, клінічні симптоми переломів. Роль фельдшера у наданні першої медичної 

допомоги в разі переломів. Принципи лікування хворого з переломом кісток. 

46. Вивихи. Клінічна картина. Діагностика. Роль фельдшера в наданні першої медичної допомоги в 

разі вивихів. Принципи лікування хворого з вивихом. 

47. Опіки. Класифікація, визначення площі та клінічна картина опіків. Тактика фельдшера під час 

надання першої медичної допомоги. Принципи лікування хворих з опіками. Опікова хвороба. 

Принципи лікування. 

48. Електротравма. Загальна та місцева дія електричного струму, перша допомога у випадку 
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електротравми. Показання до проведення серцево-легеневої реанімації. 

49. Види холодової травми. Класифікація відморожень за ступенем ушкодження. Клінічна картина. 

Тактика фельдшера в наданні першої медичної допомоги. Лікування та догляд за хворими з 

відмороженнями. Профілактика холодової травми. 

50. Гостра гнійна хірургічна інфекція. Шляхи зараження. Профілактика та лікування окремих видів 

гнійно-запальних захворювань — фурункула, карбункула, абсцесу, флегмони, бешихи, 

остеомієліту, тромбофлебіту тощо. 

51. Загальна гнійна хірургічна інфекція. Види сепсису. Клінічна картина та лікування. 

52. Септичний шок, клінічна картина, перша медична допомога, реанімаційні заходи. 

53. Поняття про анаеробну інфекцію. Газова гангрена, правець. Клінічна картина. 

54. Профілактика анаеробної інфекції після поранень. Перша допомога при анаеробній інфекції. 

Комплексна терапія газової гангрени, правця. 

55. Хірургічний туберкульоз та його форми. Клінічна картина, діагностика та лікування кістково-

суглобового туберкульозу. 

56. Поняття про доброякісні і злоякісні пухлини, їхня класифікація. Клінічна картина доброякісних та 

злоякісних пухлин, профілактика та лікування. Організація онкологічної служби в Україні. 

Значення загальної диспансеризації в ранній діагностиці пухлин. 

57. Уявлення про некроз. Причини. Суха та волога гангрена. Місцеві й загальні прояви. Профілактика 

та лікування, догляд за хворими після операції. 

58. Закрита черепно-мозкова травма. Діагностика струсу і стиснення головного мозку. Перша 

допомога, транспортування. Принципи лікування хворих. 

59. Перелом склепіння та основи черепа. Діагностика та перша допомога. Особливості 

транспортування хворих. 

60. Травми шиї, відкриті та закриті ушкодження м’яких тканин та органів шиї. Діагностика 

ушкоджень. Тактика фельдшера під час надання першої медичної допомоги в разі ушкодження 

шиї. Профілактика повітряної емболії при пораненнях вен шиї. 

61. Опіки стравоходу. Клінічна картина. Тактика фельдшера під час надання першої допомоги. 

Принципи лікування хворих з опіками стравоходу. Особливості догляду за хворими з 

гастростомою. 

62. Механічна травма грудної клітки: забій, струс, стиснення. Діагностика. Тактика фельдшера під час 

надання першої медичної допомоги хворим з травмою грудної клітки. Лікування. 

63. Поняття про пневмоторакс. Види пневмотораксу. Тактика фельдшера в наданні першої медичної 

допомоги хворим з пневмотораксом. Лікування хворих. 

64. Запальні захворювання грудної залози. Симптоми, лікування хворих, профілактика маститу. 

65. Переломи ребер. Симптоми множинних і подвійних переломів ребер. Перша допомога, особливості 

транспортування. 

66. Доброякісні та злоякісні пухлини грудної залози. Симптоми, диференційний діагноз. Лікування 

хворих з пухлинами грудної залози. Профілактика онкологічних захворювань грудної залози. 

67. Закриті й відкриті ушкодження легень, серця, магістральних судин. Діагностика, перша медична 

допомога, особливості транспортування хворих. 

68. Захворювання стравоходу, рак стравоходу. Варикозне розширення вен стравоходу. Клінічна 

картина. Лікування. Надання першої допомоги в разі кровотечі з вен стравоходу. 

69. Черевна грижа; клінічна картина, діагностика, лікування. Перша медична допомога і показання до 

госпіталізації, особливості транспортування. Показання до оперативного лікування. 

70. Механічна травма живота. Діагностика. Стан гострого живота при травмі живота. Перша медична 

допомога й показання до госпіталізації. Особливості транспортування. Показання до оперативного 

лікування. 

71. Гострий перитоніт. Причини, симптоми, діагностика. Перитоніт місцевий та загальний. Догляд за 

хворими після операції. Перша допомога й показання до оперативного лікування. Особливості 

транспортування. 

72. Гострий апендицит. Клінічна картина, діагностика, лікування. Догляд за хворими в 

післяопераційний період. 

73. Шлунково-кишкові кровотечі. Причини кровотечі в порожнисті органи. Діагностика кровотеч. 

Невідкладна допомога. Консервативні та оперативні методи лікування. 

74. Гостра непрохідність кишок. Діагностика, перша медична допомога, особливості транспортування, 
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показання до оперативною лікування. 

75. Ускладнення виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Діагностика, перша медична 

допомога, показання до госпіталізації, консервативне та оперативне лікування хворих. Особливості 

догляду за хворими З дренажем черевної порожнини. 

76. Гострий холецистит. Гострий панкреатит. Клінічна картина, діагностика, особливості лікування. 

Тактика фельдшера в разі гострого холециститу та панкреатиту. 

77. Запальні захворювання прямої кишки та прилеглих до неї тканин. Клінічна картина і діагностика, 

консервативне та оперативне лікування. Геморой. Діагностика та лікування. Особливості догляду 

за хворими в проктологічному відділенні. 

78. Пухлини товстої і прямої кишок. Діагностика та лікування. Роль профілактичних обстежень у 

ранній діагностиці пухлин. Особливості догляду за хворими зі штучними норицями. 

79. Закриті й відкриті ушкодження сечових і статевих органів. Клінічна картина, перша медична 

допомога й лікування. Особливості транспортування хворих з урологічними травмами. 

80. Аденома передміхурової залози. Клінічна картина, діагностика, лікування. Перша допомога в разі 

гострого затримання сечі. Показання до накладання надлобкової сечової нориці. Особливості 

догляду за хворими з надлобковою сечовою норицею. 

81. Перелом хребта. Діагностика ушкоджень хребців і спинного мозку. Перша медична допомога, 

транспортування та лікування. Клінічна картина та діагностика. 

82. Переломи кісток таза. Ускладнення при переломах кісток таза. Діагностика, перша медична 

допомога, транспортування і лікування. 

83. Переломи кісток плеча. Клінічна картина, перша медична допомога, лікування. Особливості 

надання першої допомоги у випадку відкритих переломів. 

84. Переломи кісток передпліччя, кисті і пальців. Перша медична допомога, транспортування і 

лікування, іммобілізація. 

85. Перелом стегна. Клінічна картина, перша медична допомога в разі відкритих переломів. 

86. Переломи кісток гомілки та пальців стопи. Особливості надання першої допомоги у випадку 

відкритих переломів. 

87. Запальні захворювання верхньої кінцівки. Панарицій. Принципи оперативного лікування. 

88. Облітеруючі захворювання судин нижньої кінцівки. Діагностика, клінічна картина, перша медична 

допомога, принципи лікування. 

89. Запальні захворювання нижньої кінцівки. Гнійний артрит. Діагностика, перша медична допомога, 

лікування. Остеомієліт кісток нижньої кінцівки. 

90. Вогнепальні поранення. Пошкодження тканин тіла в разі вогнепального поранення. 

 

Перелік теоретичних питань з педіатрії 

1. Організація профілактичної та лікувальної допомоги дітям, обов’язки фельдшера щодо її 

виконання. Лікувально-профілактичні заклади. 

2. Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини. Характеристика та ознаки. 

3. Перший туалет новонародженої дитини. 

4. Фізіологічні стани новонароджених. 

5. Характеристика та ознаки недоношеної дитини. 

6. Функціональні особливості органів і систем недоношеної дитини. Вигодовування та зігрівання. 

7. Періоди дитячого віку та їх характеристика. 

8. Фізичний розвиток дитини. 

9. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи. Нервово-психічний розвиток дитини. 

10. Характеристика грудного вигодовування. Переваги грудного вигодовування. Види й терміни 

введення підгодовування. 

11. Характеристика змішаного вигодовування. Протипоказання й утруднення під час грудного 

вигодовування. 

12. Характеристика штучного вигодовування. Молочні суміші. Гіпогалактія та її профілактика. 

13. Харчування дітей віком після року. Контроль за харчуванням у дитячому дошкільному закладі. 

14. Анатомо-фізіологічні особливості шкіри. Захворювання шкіри в новонародженої дитини. 

Етіологія. Клінічна картина. Лікування. Профілактика. Догляд за хворими. 

15. Внутрішньоутробні інфекції. Класифікація. Етіологія. Клінічні прояви. Профілактика інфекцій у 

новонароджених. 
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16. Хвороби пупка. Етіологія. Клінічні ознаки. Лікування. Профілактика. Догляд. 

17. Сепсtис новонароджених. Етіологія. Клінічна картина. Лікування. Профілактика. Догляд. 

18. Гемолітична хвороба новонароджених. Етіологія. Клінічні прояви. Лікування. Профілактика. 

19. Асфіксія новонароджених Етіологія. Клінічна картина. Лікування. Догляд. Профілактика. 

20. Пологові травми. Внутрішньочерепна родова травма. Етіологія. Клінічна картина. Лікування. 

Догляд. Профілактика. 

21. Гіповітамінози. Рахіт. Етіологія. Клінічні прояви. 

22. Анатомо-фізіологічні особливості кісткової системи. Профілактика і лікування хворих на рахіт. 

23. Гіпокальціємічний синдром. Етіологія. Клінічні ознаки. Лікування. Профілактика. 

24. Гострі розлади травлення у дітей раннього віку. Етіологія. Клінічні прояви. Лікування. 

Профілактика. Догляд. 

25. Гіпотрофія. Етіологія. Клінічна картина. Лікування. Профілактика. Догляд. 

26. Аномалії конституції. Ексудативно-катаральний діатез. Етіологія. Клінічні ознаки. Лікування. 

Профілактика. Догляд. 

27. Аномалії конституції. Лімфатико-гіпопластичний і нервово-артритичний діатез. Етіологія. 

Клінічні прояви. Лікування. Профілактика. Догляд. 

28. Анатомо-фізіологічні особливості ротової порожнини. Стоматит. Етіологія. Клінічна картина. 

Лікування. Догляд. Профілактика. 

29. Аскаридоз. Клінічні ознаки. Лікування. Профілактика. 

30. Ентеробіоз. Клінічні прояви. Лікування. Профілактика. 

31. Трихоцефальоз. Клінічна картина. Лікування. Профілактика. 

32. Пілоростеноз і пілороспазм. Етіологія і патогенез. Клінічні ознаки. Лікування. 

33. Гострий гастрит. Етіологія. Клінічні прояви. Лікування. Профілактика. 

34. Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання. Стенозувальний ларинготрахеобронхіт. 

Етіологія. Клінічна картина. Невідкладна допомога. 

35. Фолікулярна ангіна. Етіологія. Клінічна картина. Лікування. Догляд. Профілактика. 

36. Хронічний тонзиліт. Етіологія. Клінічні прояви. Лікування. Профілактика. Диспансерне 

спостереження. 

37. Гострий бронхіт. Етіологія. Клінічні ознаки. Лікування. Профілактика. 

38. Анатомо-фізіологічні особливості легень. Гостра пневмонія у дітей раннього віку. Етіологія, 

клінічна картина, лікування вогнищевої пневмонії. Догляд. 

39. Особливості перебігу пневмонії у новонароджених і недоношених дітей. Етіологія. Клінічні 

ознаки. Лікування. Догляд. 

40. Бронхіальна астма. Етіологія. Клінічні прояви. Лікування. Профілактика. Диспансерний нагляд. 

41. Анатомо-фізіологічні особливості органів кровообігу. Природжені вади серця, судин. Етіологія. 

Клінічні прояви. Лікування. Профілактика. Догляд. 

42. Ревматизм. Характеристика. Етіологія. Класифікація. Профілактика. 

43. Ревматизм. Ендоміокардит. Етіологія. Клінічна картина. Лікування. Догляд. 

44. Ревматичний поліартрит. Етіологія. Клінічні ознаки. Етапи лікування. 

45. Ревматизм. Мала хорея. Клінічні ознаки. Лікування. Профілактика. 

46. Вегетосудинна дистонія. Етіологія. Клінічна картина. Лікування. Профілактика. 

47. Анатомо-фізіологічні особливості кровотворної системи. Анемія у дітей раннього віку. Етіологія. 

Клінічна картина. Лікування. Профілактика. Догляд. 

48. Лейкоз. Етіологія. Клінічні ознаки. Лікування. Профілактика. Догляд. 

49. Геморагічний васкуліт. Етіологія. Клінічні прояви. Лікування. Профілактика. 

50. Тромбоцитопенічна пурпура. Етіологія. Клінічна картина. Лікування. Профілактика. 

51. Гемофілія. Етіологія. Клінічна картина. Лікування. Профілактика. Догляд. 

52. Анатомо-фізіологічні особливості сечових органів. Гострий пієлонефрит. Етіологія. Клінічні 

прояви. Лікування. Профілактика. Догляд. 

53. Гострий гломерулонефрит. Етіологія. Клінічна картина. Лікування. Догляд. Профілактика. 

54. Анатомо-фізіологічні особливості ендокринних залоз (залоз внутрішньої секреції). Цукровий 

діабет. Етіологія. Клінічна картина. Лікування. Профілактика. Догляд. 

55. Гіпотиреоз. Етіологія. Клінічні прояви. Лікування. Прогноз. 

56. Імунопрофілактика інфекційних хвороб. Календар профілактичних щеплень. 

57. Грип. Етіологія. Клінічні ознаки. Лікування. Профілактика. Догляд. 
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58. Аденовірусна інфекція. Етіологія. Клінічні ознаки. Лікування. Профілактика. Догляд. 

59. Туберкульоз. Характеристика. Етіологія. Віраж. Специфічна профілактика. 

60. Рання туберкульозна інтоксикація. Етіологія. Клінічна картина. Лікування. Неспецифічна 

профілактика туберкульозу. 

61. Первинний туберкульозний комплекс. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. 

Етіологія. Клінічні ознаки. Туберкулінодіагностика. 

62. Дифтерія. Характеристика. Дифтерія мигдаликів. Етіологія. Епідеміологія. Клінічна картина. 

Ускладнення. Лікування. Заходи в осередку інфекції. 

63. Дифтерія гортані. Етіологія. Епідеміологія. Клінічні прояви. Лікування. Заходи в осередку 

інфекції. 

64. Рідкісні форми дифтерії. Етіологія. Епідеміологія. Клінічні ознаки. Специфічна профілактика 

дифтерії. Заходи в осередку інфекції. 

65. Кашлюк. Характеристика. Етіологія. Епідеміологія. Клінічна картина. Ускладнення. Лікування. 

Профілактика. Догляд. Заходи в осередку інфекції. 

66. Кір. Характеристика. Етіологія. Епідеміологія. Клінічні прояви. Ускладнення. Лікування. Догляд. 

Профілактика. Заходи в осередку інфекції. 

67. Краснуха. Характеристика. Етіологія. Епідеміологія. Клінічні ознаки. Лікування. Профілактика. 

68. Скарлатина. Характеристика. Етіологія. Епідеміологія. Клінічна картина. Ускладнення. 

Лікування. Профілактика. Заходи в осередку інфекції. 

69. Вітряна віспа. Характеристика. Етіологія. Епідеміологія. Клінічні прояви. Ускладнення. 

Лікування. Профілактика. Заходи в осередку інфекції. 

70. Епідемічний паротит. Характеристика. Етіологія. Епідеміологія. 

71. Менінгококова інфекція. Характеристика. Етіологія. Епідеміологія. Клінічні прояви. Лікування. 

Профілактика. Заходи в осередку інфекції. 

72. Менінгококова інфекція. Менінгококцемія. Етіологія. Епідеміологія. Клінічні прояви. Лікування. 

Профілактика. Заходи в осередку інфекції. 

73. Дизентерія. Етіологія. Епідеміологія. Клінічні ознаки. Лікування. Профілактика. Заходи в 

осередку інфекції. 

74. Колі-ентерит. Етіологія. Епідеміологія. Клінічна картина. Лікування. Профілактика. Заходи в 

осередку інфекції. 

75. Сальмонельоз. Етіологія. Епідеміологія. Клінічні прояви. Профілактика. Заходи в осередку 

інфекції. 

76. Гепатит А. Етіологія. Епідеміологія. Клінічна картина. Лікування. Заходи в осередку інфекції. 

77. Гепатит В. Етіологія. Епідеміологія. Клінічні прояви. Лікування. Профілактика. Заходи в 

осередку інфекції. 

78. СНІД. Етіологія. Клінічна картина. Епідеміологія. Лікування. Профілактика. 

79. Гостра дихальна недостатність. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

80. Стенозувальний ларинготрахеїт. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

81. Напад бронхіальної астми. Астматичний стан. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

82. Гіпертермічний синдром. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

83. Судомний синдром. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

84. Непритомність. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

85. Колапс. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

86. Анафілактичний шок. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

87. Набряк Квінке. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

88. Гіперглікемічна кома. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

89. Гіпоглікемічна кома. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

90. Носова кровотеча. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

91. Легенева кровотеча. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

92. Шлунково-кишкова кровотеча. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. 

93. Ознаки клінічної і біологічної смерті. Реанімація у випадку клінічної смерті. 

94. Основи охорони праці в педіатрії. 

 

Перелік теоретичних питань з акушерства  
1. Будова таза. Розміри таза та їх вимірювання. 
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2. Діагностика вагітності в ранні терміни. 

3. Діагностика вагітності в пізні терміни. 

4. Провісники пологів. Пологи: поняття, періоди. Пологові сили. 

5. Перебіг і ведення І періоду пологів. 

6. Перебіг і ведення ІІ періоду пологів. 

7. Перебіг і ведення ІІІ періоду пологів. 

8. Перебіг і ведення нормального післяпологового періоду. 

9. Догляд за породіллею.  

10. Гестози вагітних: поняття, класифікація. 

11. Гестози першої половини вагітності: клініка, принципи лікування. 

12. Гестози другої половини вагітності: клініка, принципи лікування.  

13. Тяжкі форми пізнього гестозу: клінічна картина, перша допомога. 

14. Невиношування вагітності: причини мимовільного аборту, клінічні стадії, тактика. 

15. Передчасні пологи: особливості ведення. 

16. Передлежання плаценти: клінічна картина, діагностика, тактика фельдшера. 

17. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти: клінічна картина, діагностика, 

тактика фельдшера. 

18. Вузький таз: поняття, класифікація, діагностика, особливості ведення пологів.  

19. Клінічне оцінювання таза під час пологів. 

20. Тазове передлежання плода: класифікація, ускладнення під час пологів, особливості ведення 

вагітності та пологів. 

21. Поперечне положення плода: діагностика, ускладнення вагітності та пологів, тактика фельдшера 

в разі задавненого поперечного положення. 

22. Багатоплідна вагітність: діагностика, ускладнення, ведення пологів. 

23. Патологія послідового періоду. Ведення послідового періоду. 

24. Кровотеча в ранній післяпологовий період: причини, перша допомога. 

25. Септичні післяпологові захворювання: класифікація, причини, діагностика, клінічні прояви, 

профілактика. 

26. Акушерські травми: причини, клінічна картина, діагностика, лікування розривів пологових 

шляхів. 

27. Розрив матки: класифікація, причини, клінічна картина загрози розриву матки та розриву, який 

стався. Тактика фельдшера. 

 

Перелік теоретичних питань з гінекології  
1. Особливості та значення анамнезу в гінекології; методика збирання анамнезу. 

2. Проведення гінекологічного дослідження. 

3. Додаткові методи дослідження в гінекології (інструментальні). 

4. Піхвові мазки: види, техніка взяття. 

5. Аномалії жіночих статевих органів: причини виникнення, клінічні прояви, діагностика, 

профілактика. 

6. Неправильні положення матки: причини, клінічні прояви, діагностика, профілактика. 

7. Порушення менструального циклу (за типом дисфункційних маткових кровотеч): етіологія, 

клінічні прояви, діагностика, профілактика. 

8. Порушення менструального циклу (за типом аменореї): етіологія, клінічні прояви, діагностика, 

профілактика. 

9. Неспецифічні запальні захворювання жіночих статевих органів. 

10. Специфічні запальні захворювання зовнішніх статевих органів та піхви: клінічна картина, 

діагностика, лікування. 

11. Передракові стани статевих органів. Значення профілактичних оглядів у діагностиці 

пухлиноподібних захворювань і пухлин. Рання діагностика раку. 

12. Доброякісні пухлини матки: клінічна картина, діагностика, принципи лікування. 

13. Доброякісні пухлини яєчників: клінічна картина, діагностика, лікування. 

14. Злоякісні пухлини шийки матки: стадії поширення, клінічна картина, діагностика, значення 

біопсії, принципи комбінованого лікування. 

15. Рак тіла матки: значення діагностичного вишкрібання, клініка, принципи лікування.  
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16. Злоякісні новоутворення яєчників: стадії поширення, діагностика, принципи лікування. 

17. Травми жіночих статевих органів (ушкодження, нориці): етіологія, клінічна картина, лікування, 

діагностика, профілактика. 

18. Позаматкова вагітність: причини, клінічна картина, діагностика, лікування, невідкладна 

допомога. 

19. Апоплексія яєчників, перекручування ніжки кісти та кістоми яєчника: клінічна картина, 

діагностика, невідкладна допомога. 

20. Хірургічне лікування в гінекології: підготовка хворих до операції, догляд за післяопераційними 

хворими. 

21. Інфекційна безпека та інфекційний контроль. 

22. Індивідуальні засоби захисту медичного персоналу в гінекології. 

 
Перелік теоретичних питань з охорони праці та основ охорони праці в галузі 

1. Поняття предмету “Охорона праці та безпека життєдіяльності”. Закон України 

“Про охорону праці”. 

2. Основні принципи трудового права. Трудовий договір. Прийом на роботу 

молодих спеціалістів.  

3. Медичні огляди. Нормативно-правові акти. 

4. Поняття заробітної платні та принципи її диференціації. Особливості оплати 

праці працівників охорони здоров'я при відхиленні від звичайних умов роботи. 

Типи робочого часу. Щорічні та додаткові відпустки. 

5. Трудова дисципліна. Внутрішній розпорядок. Заходи адміністративної та 

дисциплінарної відповідальності за порушення трудової дисципліни. 

6. Матеріальна відповідальність, види. 

7. Закон України "Про охорону праці". 

8. Інструктажі з безпечних прийомів та методів роботи в закладах охорони здоров’я. 

Ввідний, первинний, повторний, позаплановий інструктажі. Ведення відповідної 

документації. Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю, 

техніку безпеки, виробничу санітарію в закладах охорони здоров'я. Охорона праці 

жінок та молоді. 

9. Техніка безпеки при роботі з електроприладами, електромагнітними та лазерними 

установками. 

10.Техніка безпеки при роботі в фізіотерапевтичному кабінеті, рентген кабінеті, 

зуботехнічній лабораторії, стоматологічному кабінеті. 

11.Техніка безпеки при роботі з радіоактивними речовинами, органічними 

розчинами, отруйними, вогненебезпечними та вибухонебезпечними речовинами. 

12.Техніка безпеки при роботі зі склом та приладами зі скла. 

13.Техніка безпеки і виробнича санітарія при роботі в операційних, лабораторіях, в 

інфекційних і протитуберкульозних закладах. 

14.Охорона праці медперсоналу в психіатричних лікарнях. 

15.Техніка безпеки при роботі в лабораторіях санітарно-епідеміологічної служби, 

патолого-анатомічних відділеннях. 

16.Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. 

17.Техніка безпеки при роботі з інфекційним матеріалом та його знезаражування. 

18.Причини пожеж і займань в приміщеннях лікувальних і оздоровчих установ. 

19.Класифікація пожеж. 

20.Основні вимоги пожежної безпеки до об'єктів навчальних, наукових та 

лікувальних закладів. 

21.Організаційні заходи по забезпеченню пожежної безпеки в закладах охорони 

здоров'я. 

22.Особливості пожежної безпеки будівель з великим накопиченням людей 

(навчальні заклади, поліклініки, стаціонари тощо). 

23.Організація безпеки людей на випадок пожежі в лікувально-оздоровчих 

установах. 
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ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

                                                    

З внутрішньої медицини 

Основна  
 

Внутрішня медицина: Терапія: підручник / Н.М. Середюк, І.П. Вакалюк. — К., 2014. 

Середюк Н.М. Внутрішня медицина. Терапія. — 3-є вид., стереотип. — М.: Медицина, 2013. 

Медсестринство у внутрішній медицині / За ред. В.В. Стасюка. — К.: ВСВ “Медицина”, 2010. 

Медсестринство у внутрішній медицині / М.Б.Шегедин, І.А.Шуляр, Л.М.Подносова, Л.П.Дацко, 

О.Т.Шавала. — К.: Медицина, 2009. 

Мостовий Ю.М. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх 

органів. — Вінниця, 2011. 

Навчальний посібник з внутрішньої медицини: навч. посіб. / Фойняк В.М., Бондаренко А.Д. та ін. — К.: 

Медицина, 2010. 

Н.М.Касевич. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка. Київ. ВСВ. «Медицина». 

2014. 

І.Ф.Костенко. Обстеження та оцінювання стану здоров′я людини. Київ. ВСВ. «Медицина». 2014. 

 

            Додаткова 
Пропедевтика внутрішньої медицини. / За ред. Яворського О.Г.— К.: Медицина, 2013 

Догляд за хворими. Практика. 2-е вид., виправл. / За ред. О.М.Ковалевої, В.М.Лісового— К.: ВСВ 

“Медицина”, 2013. 

Сестринська справа. / За ред. В.І.Литвиненка, Н.М. Касевич — К.: “Медицина”, 2011. 

Протоколи медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних 

медичних процедур та маніпуляцій. М.К.Хобзей, Т.І.Чернишенко, В.Г.Апшай. Київ. ВСВ «Медицина». 

2013. 

Організація роботи і обсяг невідкладної медичної допомоги на фельдшерсько-акушерському пункті. / За 

ред. Р.І.Поцюра.— К.: ВСВ “Медицина”, 2014. 

Єпішин А.В. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими, 2003. 

 

З хірургії 

              Основна 

Касевич Н.М. Медсестринська етика і деонтологія: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 200 с. 

Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників: 

підручник. — К.: Медицина, 2010. — 248 с. 

Кіт О.М., Ковальчук О.Л. Хірургія. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. 

Навчальний посібник з хірургії в модулях: навч. посіб. / За ред. Л.М. Ковальчука. — К.: Медицина, 

2011. — 480 с. 

Роздольський І.В. Невідкладні стани в хірургії: підручник. — К.: Медицина, 2009. — 144 с. 

Тарасюк В.С., Кучанська Г.Б. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека 

життєдіяльності: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 488 с. 

Хіміч С.Д. Хірургія. — К.: Здоров’я, 2004. 

Хірургія (факультетська): підручник / Кол. авторів; За ред. М.П. Захараша. — К.: Медицина, 2006. — 

656 с. 

Хірургія: підручник / За ред. П.Г. Кондратенка. — К.: Медицина, 2009. — 968 с. 

Хірургія: підручник / О.Ю. Усенко, Г.Б. Білоус, Г.Й. Путинцева. — К.: Медицина, 2010. — 400 с. 

Чапкий Л.П., Ткаченко Р.О. Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія. — К.: Вища школа, 

2004. 

Шегедин М.Б., Шустакевич С.Ф. Медсестринство в хірургії: навч. посіб. — К.: Медицина, 2008. — 120 

с. 

             Додаткова 

Єфіменко Н.А., Розанов В.Е. Військово-польова хірургія. — СПб: Медицина, 2003. 

Ковальов А.І. Загальна хірургія. — М.: МІА, 2009. 

Кузін М.І. Хірургічні хвороби. — М.: Медицина, 2005. 

Лук’яненко Т.В., Пенделя А.А. Здорові сууглоби і судини. — Харків: Медицина, 2009. 
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Черенько Н.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія. — К.: Здоров’я, 2000. 

Шідловський В.О., Полянський І.Ю. Факультетська хірургія. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. 

 

 

 

З педіатрії 

Основна 

Тарасюк В.С. Клінічне медсестринство в педіатрії: підручник. – К: Медицина, 2010. –   200с. 

Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики           / За ред.  С.К. Ткаченко, 

Р.І. Поцюрка. – Київ. – 2011. – 552 с. 

Невідкладні стани в педіатрії: навч. посіб. / За ред. Р.І. Поцюрка. — К.: ВСВ “Медицина”, 2010. — 176 

с. 

Практикум з педіатрії в модулях: навч. посіб. / Н.О. Курдюмова, Т.Г. Поліщук. — К.: Медицина, 2011. 

— 160 с. 

Сестринська справа / Н.М. Касевич, І.О. Петрашев, В.В. Сліпченко та ін.. // За ред. В.І. Литвиненнко.. – 

Київ, 2008. –  С. 3-4. 

Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми. Вінниця – Київ, 2010. – 866 с. 

Педіатрія / За ред.. проф.. О.В. Тяжкої. – Вінниця: Нова книга., 2009. – С. 4-10. 

Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років /  Наказ міністерства 

охорони здоров’я  №149  від 20.03.2008. 

Адрієвський І.Ю. Педіатрія в модулях: навч. посіб. — К.: Медицина, 2007. —336 с. 

Тарасюк В.С., Кучанська Г.Б. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека 

життєдіяльності: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 488 с. 

Касевич Н.М. Медсестринська етика і деонтологія: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 200 с. 

Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників: 

підручник. — К.: Медицина, 2010. — 248 с. 

Додаткова 

Адрієвський І.Ю. Педіатрія в модулях: навч. посіб. — К.: Медицина, 2007. —336 с. 

Інтенсивна терапія в педіатрії: навч. посіб. / За ред. Г.І. Белебезьєва. — К.: Медицина, 2008. — 520 с. 

Гнатюк О.І. Клінічна гематологія дитячого віку. — Вінниця: Глобус-преса. 2009. — 160 с. 

Гнатюк О.І., Попов В.П. Кардіологія дитячого віку. — Вінниця: Глобус-преса, 2009. —180 с. 

Денисенко О.В. Інфекційні хвороби в модулях: навч. посіб. — К.: Медицина, 2011. — 168 с. 

Энциклопедический справочник современных лекарственных препаратов / Под ред. А.И. Ловяшина. — 

Донецк, 2009. — 862 с. 

 

З акушерства  

          Основна 

Грищенко В.І., Щербина М.О. Акушерство: підручник. — К.: Медицина, 2009. — 408 с. 

Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життедіяльності медичних працівників: 

підручник. — К.: Медицина, 2007. — 224 с. 

Мороз Л.О. Посібник для практичних занять з акушерства. — К.: Здоров’я, 2006. — 258 с. 

Назарова І.В. Невідкладні стани в акушерстві: навч. посіб. — К.: Медицина, 2008. — 104 с. 

Назарова І.Б. Медсестринство в акушерстві: підручник. — К.: Медицина, 2008. — 224 с. 

Назарова І.Б., Самойленко В.Б. Фізіологічне акушерство: підручник. — К.: Медицина, 2009. — 407 с. 

Хміль С.В., Романчук Л.І., Кучма З.М. Акушерство: підручник. — Тернопіль: Підручники і посібники, 

2008. — 624 с. 

        Додаткова 

Шатило В.Й., Яворський П.В. Практикум з фантомного акушерства. — К.: Медицина, 2010. — 112 с. 

 

З гінекології  

          Основна  

Грищенко В.І., Щербини М.О. Гінекологія: підручник. — К.: Медицина, 2007. 

Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників: 

підручник. — К.: Медицина, 2007. — 224 с. 

Мазорчук Б.Ф., Жученко П.Г. Акушерство і гінекологія: підручник. — К.: Ріхтер Гедеон, 2005. 
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Мазорчук Б.Ф., Жученко П.Г. Акушерство і гінекологія: підручник. — К.: Астеллас Фарма Юрон Б.В., 

2007. 

Мороз Л.О. Гінекологія: підручник. — К.: Здоров’я, 2002. 

Назарова І.Б., Пісарєв А.А., Михайлов О.В. Медсестринство в гінекології: навч. посіб. — К.: Медицина, 

2010. — 248 с. 

Степанківська О.В., Щербина М.О. Гінекологія: підручник. — К.: Здоров’я, 2010. 

Тарасюк В.С., Кучанська Г.Б. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека 

життєдіяльності: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 488 с. 

Хміль С.В. Гінекологія: підручник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. 

        Додаткова 

Хохліч Т.І. Практикум з гінекології. — К.: Здоров’я, 2000. — 200 с. 

 

 З охорони праці та основ охорони праці в галузі 

        Основна  

Д. В. Зеркалов, Ю. О. Полукаров. Безпека праці в медичних закладах. Довідковий 

посібник. – К.: 2011. – 328 с. 

Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життедіяльності медичних працівників: 

підручник. — К.: Медицина, 2007. — 224 с. 

Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. 

посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с. 

Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 2005. – 

480 с. 

Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: 

Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с. 

        Додаткова  

Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-

те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с. 

Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці: 

Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с. 

Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з 

тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. + 

компакт-диск. 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 

та медсестринства                                                                                           проф. Вакалюк І. П. 

 

Завідувач кафедри дитячої хірургії  

та пропедевтики педіатрії                                                                              проф. Фофанов О. Д.  

 

Завідувач кафедри хірургії  

стоматфакультету                                                                                           проф. Пиптюк О. В. 

 

Завідувач кафедри  

акушерства та гінекології ім. Ланового І.Д.                                                проф. Геник Н. І. 

 

Завідувач кафедри гігієни та екології                                                           проф. Мізюк М. І. 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 



 23 

ДОДАТОК I    

 

 

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів при проведенні державного  

кваліфікаційного іспиту 

 

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів при вирішенні ситуаційної задачі 

 

Оцінювання здійснюється згідно національної 4-бальної шкали оцінювання. 

«Відмінно»: ситуаційна задача вирішена правильно, відповідно до еталона 

відповіді, студент впевнено володіє теоретичним матеріалом, вміє застосовувати його 

щодо конкретно поставлених завдань. 

 «Добре» - ситуаційна задача вирішена правильно, в основному відповідно до 

еталона відповіді, студент нечітко формулює правильну відповідь, допускає 1-2 

незначні помилки. 

 «Задовільно» - при вирішенні ситуаційної задачі студент допускає 

невідповідність до еталона відповіді, не досить впевнено орієнтується у теоретичному 

матеріалі, допускає 3-4 помилки.  

«Незадовільно» - ситуаційна задача не вирішена, студент припускається грубих 

помилок, виявляє незнання та нерозуміння навчального матеріалу.  

 

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів при виконанні практичних навичок 

 

Оцінювання здійснюється згідно національної 4-бальної шкали оцінювання. 

 «Відмінно»: студент виконує практичні навички впевнено, згідно алгоритму у 

повному обсязі. 

 «Добре»: студент виконує практичні навички правильно, в основному згідно 

алгоритму, допускає 1-2 незначні помилки. 

 «Задовільно» студент виконує практичні навички не дотримуючись алгоритму, 

допускає 3-4 помилки. 

«Незадовільно» - студент робить принципові помилки при виконанні 

практичних навичок або не володіє методикою їх виконання. 
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ДОДАТОК IІ    

Міністерство охорони здоров’я України 

Медичний коледж 

ДВНЗ «Івано- Франківський національний медичний університет» 

Державний кваліфікаційний іспит 

спеціальність 5.120101101 «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» 

 

Протокол оцінювання знань та вмінь студента 

 

Дата складання іспиту                                   "____" _____________20          р. 

Прізвище, ім’я, по-батькові студента___________________________________________ 

Екзаменаційна група                                ___________                           
 

№ 
п/п Назва завдання Оцінка 

 

1 

Обстеження пацієнта в умовах лікувально-

профілактичного закладу з встановленням попереднього 

діагнозу, плану обстеження та лікування хворого, 

заповнення карти первинного огляду пацієнта 

 

 

2 
Вирішення ситуаційних задач з надання невідкладної 

долікарської допомоги                           задача №  
 

3 
Вирішення ситуаційних задач з основ охорони праці та 

охорони праці в галузі                           задача № 
 

 

4 

Виконання практичних навичок з догляду за хворим, 
діагностичнихпобстежень,плікувальнихпта профілактич-
них заходів,   проведення фізіотерапевтичних процедур,  
ведення документації 

 

у внутрішній медицині                             завдання №   

в хірургії                                                      завдання №  

в педіатрії                                                    завдання №  

в акушерстві та гінекології                     завдання №  

 

5 Загальна оцінка  

 

Голова ДЕК:    _______________________ __________ 
                   (П.І.Б.)                                                           (підпис) 

Члени ДЕК:    ________________________ _________ 
                   (П.І.Б.)                                                           (підпис) 

                                            ________________________ _________ 
                   (П.І.Б.)                                                           (підпис) 

                                            ________________________ _________ 
                   (П.І.Б.)                                                           (підпис) 

                                            ________________________ _________ 
                   (П.І.Б.)                                                           (підпис) 

                                            ________________________ _________ 
                   (П.І.Б.)                                                           (підпис) 



Міністерство охорони здоров’я України 

Медичний коледж 

ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” 

ДЕРЖАВНИЙ  КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ  

спеціальність 5.12010101  «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»  

  

 

Обстеження пацієнта в умовах лікувально-профілактичного закладу з встановленням попереднього діагнозу, плану 

обстеження та лікування хворого, заповнення карти первинного огляду пацієнта  
 

 

 

КАРТА  ПЕРВИННОГО ОГЛЯДУ  ПАЦІЄНТА. 
 

ПАСПОРТНА   ЧАСТИНА 

Прізвище, ім’я, по батькові__________________________________________________________________________________ 
Дата і рік народження (вік) ______________________________                        Стать __________________________  

Місце проживання_________________________________________________________________________________________ 
                                        (написати адресу, вказуючи область, район, населений пункт, адресу родичів і номер телефону) 

Місце роботи, професія або посада___________________________________________________________________________ 
(для тих, хто навчається, - місце навчання, для дітей - назва дитячої установи; для інвалідів - вид і група інвалідності). 

Ким направлено хворого____________________________________________________________________________________ 
(назва лікувального закладу) 

 Доставлено в стаціонар за терміновими показаннями: так, ні, через ____ годин від початку захворювання, госпіталізовано 

планово (підкреслити). 
Дата госпіталізації: ___ _____________ 20___ р.                                                    Відділення ____________________________ 

Госпіталізований у цьому році з приводу вказаного захворювання: вперше, повторно        (підкреслити)  

Група крові ____________                              Резус-фактор _______________  

Побічна дія ліків (непереносність)____________________________________________________________________________ 
                                                                                               (назва препарату, характер побічної дії) 

Діагноз установи, яка направила хворого _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 Хірургічні операції, методи знеболення і післяопераційні ускладнення. 
   

   

   

19. Особливі помітки_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

ПЕРВИННИЙ ОГЛЯД               Дата: ___. _________. 20__ р., год. _____ 

I. Скарги________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

II. Icтopiя захворювання 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

ІІІ. 1сторія життя 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

IV. Фактори ризику 

Артеріальна гіпертензія, гіперліпідемія (тип ___ ), ожиріння, (біомас-індекс ________________), цукровий діабет, 

гіподинамія, професія _____________ ,вживання кави, алкоголю, куріння, режим праці i відпочинку __________________, 

спадкові хвороби в родині__________________________________________________________________________________. 

V. Диспансерне спостереження 

Знаходився: скільки часу _________________, з приводу чого____________________________________________________ 

чи проводились заходи для зменшення дії факторів ризику: так, ні, адекватна фізична активність, медикаментозне лікування: 

так, ні__________________________________________________________________________________________ 

Не знаходився: не звертався, профілактично не оглядався, не було ознак хвороби, захворів раптом.          

                                                ДОДАТОК ІII 
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VI. Дані об'єктивного дослідження 

Загальний стан ___________________________________________ Шкіра _____________________________   Слизові: рожеві, 

бліді, ціанотичні ____________________ Підшкірна клітковина розвинута: нормально, слабо,надмірно,___________________ 

Біомас-індекс: ______________________________. 

ОРГАНИДИХАННЯ 

Число дихань в 1 хв.______. Дихання: нормальне, поверхневе, глибоке. Легеневий звук перкуторно: ясний, притуплений, з 

коробочним відтінком. Дихання при аускультації: везикулярне, жорстке, сухі хрипи, вологі хрипи.  

ОРГАНИ КРОВООБ1ГУ 

Серцевий горб: е, немає. Серцевий поштовх: розлитий, обмежений, (не) резистентний, __________ 

Локалізація ________. Розширення вен грудної клітки _______. Прекардіальна пульсація _______ 

Перкусія меж серця: права – по правому краю грудини, зміщена вправо на ___ см, верхня ______, ліва _________ від лівої 

середньоключичної лінії.  

Аускультація серця: діяльність серця ритмічна, аритмічна. Тони серця: звучні, ослаблені, глухі, гіпердинамічна робота серця 

_________________________________________________________________________________________________________. 

Особливості аускультації ______________________________________________________________ 

ЧСС ___ уд/хв. Пульс ____ уд/хв., ритмічний, аритмічний (миготлива аритмія, екстрасистолія), твердий, м'який, малий, 

нитковидний, повільний, нормальний.  AT _____/_____  мм.рт.ст. 

Варикозне розширення вен кінцівок: є, нема.  Набряки ___________________________________________________________ 
 

ОРГАНИ ТРАВАЛЕННЯ 

Язик: чистий, обкладений _____________ налетом. Зів _________________. Живіт: без особливостей, вип'ячений, втягнутий 

____________________________. Грижові отвори ______________________, метеоризм, асцит ________________. Пальпація не 

болюча, пальпація кишківника ______________________________________________________________________________ 

Печінка: не пальпується, по краю реберної дуги, на _____ см виступає з-під краю реберної дуги. Край болючий, не болючий, гладка 

щільна, вузлувата.  Перкусія печінки: ____________________________________________________________________________ 

Селезінка прощупується: так, ні. ________________________________________________________________________________ 

СЕЧОВИДІЛЬНА СИСТЕМА 

Симптом Пастернацького: від'ємний, позитивний (справа, зліва). Нирки (не) пальпуються (справа, зліва) __________________. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Психологічний стан хворого ___________________________________________________________________________________ 

 

Опис місця хвороби (для хірургічних хворих)____________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

ДІАГНОЗ (основний): _____________________________________________________________________________________________: 

___________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

Супутній: _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ПЛАН ОБСТЕЖЕННЯ ПЛАН ЛІКУВАННЯ 

1. Загальний аналіз крові: ШОЕ, лейкоцити - в динаміці. 

2. Заг. аналіз сечі, сеча за Нечипоренком, Зимницьким. 

3. Загальний білок крові, білірубін, прямий, альфа-амілаза, К, Натрій, 

АСТ/АЛТ, КФК, Креатинін, Сечовина. Цукор крові, Ліпіди крові, 

Коагулограма. _____________________________________________________ 

4. ЕКГ в динаміці, проба з навантаженням, фарм. проби. 

5. Ехокардіоскопія. 

6. Флюорографія органів грудної клітки, хребта. _________________________ 

7 УЗД - органів черевної порожнини. 

 

 

Режим ___________________________________________ 

Дієта ____________________________________________ 

Групи лікарських засобів: 

 

 

 

 

 

 

 

ОНКОКАРТА 
1.    СКАРГИ (підкреслити): з боку шлунково-кишкового тракту (порушене ковтання, затруднена прохідність їжі по стравоходу, 

проноси, закрепи, стрічковий кал. кров в анамнезі); на охриплість голосу, втрату апетиту, відразу до їжі; на порушений сечопуск 

(у чоловіків); скарг немає. 

2.   ОГЛЯД:       Лімфатичні вузли ______________________________________________________________________________________ 

Грудні залози (у жінок) _______________________________________________________________________________________ 

Щитовидна залоза _______________________________________________________________________________________ 

3. КОНСУЛЬТАЦІЇ – гінеколога, хірурга, уролога (дата) ______________________________________ (з амбулаторної карти). 

4. ФЛЮОРОГРАФІЯ органів грудної клітки (дата) _______________________________________________________________ 

5. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ________________________________________________________________________________ 
 

 

Дата ___ _______________ 20       р.                                                                                   Підпис ____________________ 



 27 

                                                                                                                                                                                        ДОДАТОК ІV 

1. Ситуаційні задачі з невідкладних станів з внутрішньої медицини 

 

– Поставити попередній діагноз; 

– Вказати заходи невідкладної допомоги 

 

1. Пацієнт К., 32 років, знаходиться на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні з приводу 

пневмонії. На 8-му добу в стаціонарі температура тіла раптово знизилась з 39,9ºС до 36,2ºС. 

Черговий фельдшер помітив, що хворий зблід, з′явились дрібні краплини поту. Свідомість 

затьмарена, дихання прискорене, поверхневе. Пульс – 92 уд./хв., слабкого наповнення, АТ – 90/65 

мм рт. ст. 

2. Під час забору крові з пальця хвора зблідла, вкрилась холодним потом, втратила свідомість. При 

огляді – різка блідість обличчя, реакція зіниць на світло збережена. Пульс – 82 уд./хв., АТ –90/75 мм 

рт. ст. 

3. Хвора С., 57 років, знаходилась на лікуванні з приводу туберкульозу. Після фізичного навантаження 

раптово виникла задишка, запаморочення, стиснення в грудях. Під час кашлю з рота почала 

виділятись змішана з харкотинням,  яскраво-червоного кольору піниста кров. Об'єктивно: стан 

хворої тяжкий, шкіра бліда, пульс – 110/ хв., ритмічний, ЧД – 42/ хв., АТ – 100/ 65 мм рт.  

4. Пацієтка Ю., 25 років, знаходиться на лікуванні в алергологічному відділенні з приводу 

бронхіальної астми. Вранці у хворої раптово з'явилась задишка, яка супроводжувалась затрудненим 

видихом. Дихання чути на відстані, супроводжується свистом. Хвора стоїть біля вікна, спирається 

руками на підвіконня, обличчя бліде, вкрите крапельками поту, відмічається ціаноз губ. 

Аускультативно: в легенях на всьому протязі сухі свистячі хрипи на видосі. Пульс – 100 уд./хв., АТ 

– 130/ 85 мм рт. ст. ЧД 32 /хв.ПШВ та ОФВ1 30% від належних. 

5. Хворий П., 49 років, лікується в кардіологічному відділенні з приводу гіпертонічної хвороби . На 2-й 

день лікування при зміні погоди поскаржився медсестрі на пульсуючий біль в потиличній ділянці, 

головокружіння, шум у вухах, “мерехтіння мушок” перед очима, біль стискаючого характеру в 

ділянці серця, нудоту. Спостерігалося блювання.  

АТ - 220/110 мм рт.ст. ЧСС 86 уд/хв. 

6. Хворий К., 48 років,  скаржиться на стискаючий біль за грудиною, що іррадіює в ліве плече, 

лопатку, міжлопатковий простір. Напад, який триває 5 хв, пацієнт пов’язує з емоційним стресом. 

При обстеженні: АТ - 130/90ммрт.ст., пульс - 79\хв., ритмічний.ЕКГ ритм синусовий правильний, 

коронарний кровотік без динаміки (на серії кардіограм).  

7. Пацієнт Г. 52 років, доставлений в лікарню із скаргами на інтенсивний пекучий біль за грудиною, 

який іррадіює в ліву руку, лопатку, нижню щелепу, триває більше 1-ї год та не знімається  

нітрогліцерином. Стан пацієнта тяжкий, шкіра бліда, вкрита холодним потом. Пульс 100/хв, 

аритмічний, слабкого наповнення. АТ - 110/80 мм рт.ст. 

8. Пацієнтка В., 65 років, яка знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділені, вночі  

поскаржилась на відчуття нестачі повітря, що супроводжувалось затрудненим вдихом, задишку при 

найменших навантаженнях.. При огляді: хвора сидить на ліжку з опущеними ногами спершись 

руками на коліна, шкіра бліда, акроціаноз, набряки на ногах. Частота дихання – 45 / хв. Пульс - 100 

уд./ хв., ритмічний, АТ - 140/90 мм рт. ст. Аускультативно в легенях вислуховуються вологі хрипи 

до середини лопаток, в нижніх відділах обох легень дихання ослаблене. 

9. Пацієнт К., 48 років, знаходиться 2-добу на лікуванні в кардіологічному диспансері з приводу 

інфаркта міокарда. Раптово вночі стан хворого різко погіршився, виник напад ядухи. Хворий блідий, 

виражений акроціаноз, вени шиї набряклі. При кашлі виділяється піняве харкотиння рожевого 

кольору. Аускультативно над легенями вологі хрипи на всьому протязі, тони серця ослаблені, 

аритмічні (екстрасистолія). АТ – 140/95 мм рт. ст. Пульс – 110 уд./хв., аритмічний.  

10. Пацієт Т, 45 років, зловживає алкоголем, лікувався з приводу хронічного гепатиту 10 років тому. 

Ввечері після фізичного навантаження почалось блювання. Блювотні маси нагадували “кавову 

масу”, а пізніше з рота почала виділятися свіжа кров. При огляді шкіра жовтуватого відтінку, живіт 

збільшений в об'ємі за рахунок вільної рідини, навколо пупка помітна венозна сітка у вигляді 

“голови медузи”.          
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11. Пацієнт К., 43 років, протягом 10 років хворіє виразковою хворобою шлунка. Протягом останнього 

тижня турбував біль у верхній половині живота. Ввечері зауважив, що інтенсивність болю 

зменшилась, але випорожнення нагадували дьоготь. Наступного дня зранку раптом  з'являється 

блювота. Блювотиння має вигляд “кавової маси”. Об'єктивно: хворий блідий, вкритий холодним 

потом. Пульс – 106/ хв., ритмічний, слабкого наповнення. АТ - 70/50 мм рт.ст. Живіт м’який, 

болючий при пальпації в епігастрії. 

12. Пацієнт С., 37 років, 5 років хворіє на виразковий коліт. Протягом останнього тижня відмічає 

загальну слабкість, головокружіння, нудоту. Випорожнення кілька разів на день, містять домішки 

свіжої крові. Об’єктивно: шкіра бліда, AT - 100/70 мм.рт.ст., пульс - 95 уд/хв, ритмічний, слабкого 

наповнення. 

13. Пацієнт страждає на виразкову хворобу шлунка. Дієти не дотримується, зловживає алкоголем. 

Раптом відчув «кинжальний» біль у верхній половині живота. При огляді: хворий блідий, вкритий 

холодним потом, язик сухий, риси обличчя загострені. При пальпаціі:  дошкоподібне напруження 

м'язів живота. Пульс – 90/хв., ритмічний, АТ – 120/80 мм рт.ст. 

14. У приймальне відділення стаціонару поступає хвора з нападом інтенсивного болю у правому 

підребір'ї з іррадіацією в праву лопатку, праве плече, супроводжується гіркотою, сухістю в роті. 

Виникнення болю пов'язує з вживанням у їжу жирного м'яса. Подібні напади турбували і в 

минулому. При огляді – субіктеричність склер, пальпаторно – напруженість в правому підребірї та 

різка болючість в проекції жовчевого міхура. 

15. У хворого К.,48 років, після важкого фізичного навантаження (переставляв меблі у зв’язку з 

ремонтом) виник інтенсивний біль в поперековій ділянці, по ходу сечовода, який іррадіює в праве 

стегно, промежину, супроводжується нудотою. Сеча кольору “м'ясних помиїв”.  Подібний  напад,  

меншої інтенсивності, спостерігався рік тому. 

16. Пацієнту К., що хворіє на цукровий діабет, згідно листка призначень введено підшкірно 24 ОД 

інсуліну. хворий не поїв. Через 20 хв. після і'нєкції поскаржився на збудження, головокружіння, 

тремтіння рук, пітливість, різке відчуття голоду. 

17. Пацієнта В., 63 років, доставлено в 11год. 30 хв в приймальне відділення без свідомості. Зі слів 

родичів відомо, що хворіє цукровим діабетом 18 років. Вранці о 8 год. 00 хв. самостійно ввів собі 

підшкірно 42 ОД інсуліну, однак не поснідав, бо планував здати аналіз крові на біохімічне 

дослідження. При обстеженні: шкіра бліда, вкрита крапельками поту, дихання поверхневе, тонус 

м'язів підвищений. 

18. Пацієнта Р., що хворіє на цукровий діабет, доставлено “швидкою допомогою” у несвідомому стані. 

Обєктивно: шкіра суха, очні яблука м'які, рефлекси відсутні, дихання шумне, глибоке, відчувається 

різкий запах ацетону з рота. АТ - 95/65 мм рт. ст. Пульс - 110 уд./хв., ритмічний.  

19. У приймальне відділення стаціонару доставлено хвору у стані психічного збудження. Привертає 

увагу “витрішкуватість” пацієнтки, гіперемія обличчя, деформація шиї у ділянці проекції 

щитоподібної залози. На дотик шкіра гаряча, волога. Температура тіла 40ºС, пульс – 160 уд./хв , 

аритмічний. АТ – 150/100 мм рт. ст. 

20. Хворий К., 62 років,  самостійно звернувся  за медичною допомогою у приймальне відділення 

лікарні. З анамнезу відомо, що працюючи на дачній ділянці, відчув укус невідомої комахи в 

обличчя. Місце укусу почало свербіти, а через 20 хв. з′явився набряк лівої половини обличчя, який 

поступово поширювався на піднебіння та шию. На момент поступлення хворий також скаржився на 

затруднене дихання. 

21. Хворій Д., 27 років, медична сестра у  м′яз плеча ввела ліки, призначені лікарем. Попередня проба на 

чутливість до препарату не проводилась. Після введення препарату місце ін′єкції  почало свербіти, а 

через 5 хв. хвора відчула різку загальну слабкість, загрудинний біль. На момент огляду: свідомість 

затьмарена, частота дихання – 30/хв., пульс – 120/хв., слабкого наповнення, АТ – 80/50 мм рт. ст.    

22. У хворого К., що лікується в кардіологічному відділенні з приводу інфаркту міокарда, на 9-ту добу 

погіршився стан: раптово відчув появу різкого загрудинного болю стискаючого характеру, з′явилось 

відчуття нестачі повітря. Об′єктивно: хворий блідий, загальмований, часто глибоко дихає, шкіра 

вкрита холодним липким потом, бліда, акроціаноз. Тони серця ослаблені, аритмічні, частота 

серцевих скорочень – 100 уд./хв., АТ – 70/ 45 мм рт.ст. 

23. Чоловік 67 років  раптово впав на вулиці. При огляді хворий не дихає, свідомість відсутня, зіниці 

розширені, реакція на світло відсутня. Пульсація сонних артерій не виявлена. Тони серця не 

вислуховуються.  
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24. У ФАП звернувся чоловік 20 років зі скаргами на підвищення температури тіла до 39ºС, загальну 

слабкість, нежить, сухий кашель, задишку при незначному фізичному навантаженні.  Батьки хворого 

3 дні тому були госпіталізовані з приводу пневмонії, яка виникла на фоні грипу А (Н1/N1)    

25. До фельдшера ФАПу звернувся хворий В., 30 років.  Після вживання великої кількості цитрусових у 

хворого виник щільний набряк на обличчі, губах, без свербіння, головний біль, “гавкаючий” кашель. 

Об’єктивно: температура тіла – 37,2oC , пульс – 76/хв., АТ  – 120/70 мм рт.ст. Для якого 

захворювання характерні вказані симптоми.   

26. До фельдшера здоровпункту звернувся чоловік  М., 48 років, зі скаргами на сильний головний біль, 

який виник 2 години тому після стресової ситуації, запаморочення, нудоту, ниючий біль в ділянці 

серця. Об’єктивно: обличчя гіперемійоване,  межі серця розширені вліво, АТ – 200/100 мм.рт.ст. 

ЧСС 80 уд/хв.  

27. Фельдшера  швидкої допомоги  викликали до чоловіка  Л., 50 років, який скаржиться   на 

інтенсивний пекучий біль за грудиною з іррадіацією в ліву руку, який триває понад  1 годину, виник 

після стресової ситуації, не знімається нітрогліцерином. Об’єктивно:  пацієнт неспокійний, блідий, 

на обличчі холодний піт,  Рs – 100/хв., ритмічний, АТ –  125/70 мм.рт.ст., тони серця послаблені. 

ЕКГ – глибокий Q в ІІІ, AVF, ST вище ізолінії,  Т – негативний.  

28. Фельдшера швидкої допомоги викликали до чоловіка  Р., 44 років, у котрого вночі виник біль в 

надчеревній ділянці, нудота, блювання. В анамнезі: звечора вживав алкогольні напої, тому вважає, 

що отруївся, промив шлунок, але біль посилився. Хворіє на хронічний бронхіт, стенокардію, палить, 

систематично вживає алкоголь. ЕКГ – патологічний зубець Q, зубець  T – негативний. На 

попередніх ЕКГ подібних змін раніше не було.  

29. Ви фельдшер приймального відділення.  Під час введення протиправцевої вакцини  

пацієнту  О.,33 років, з’явилося відчуття жару, нудота, виражена загальна слабість, біль в 

поперековій ділянці та за грудиною.  Об’єктивно: шкіра бліда, Рs- 90/хв., АТ – 80/40 мм.рт.ст. 

Свідомість  потьмарена.   

30. До фельдшера здоровпункту звернувся чоловік  М., 64 років, зі скаргами на сильний головний біль, 

який виник 2 години тому після стресової ситуації, запаморочення, нудоту, ниючий біль в ділянці 

серця. Об’єктивно: обличчя гіперемійоване,  межі серця розширені вліво, АТ – 210/100 мм.рт.ст. 

ЧСС 86 уд/хв.  

 

2. Ситуаційні задачі з невідкладних станів з хірургії 

 

– Поставити попередній діагноз; 

– Вказати заходи невідкладної допомоги 

 

1. 1. Хворий раптово відчув біль у животі, який характеризує як „удар ножем”. 

Положення хворого вимушене: з зігнутими і приведеними до живота ногами. На 

блідому обличчі краплини холодного поту. Температура не підвищена. Живіт дещо 

втягнутий, черевна стінка різко напружена. 

2. Хворий з рвано-забійною раною нижньої третини лівої гомілки звернувся в 

травмпункт. Йому промили рану розчином антисептика, краї рани обробили 

йодонатом і наклали асептичну пов’язку; через тиждень після травми хворий почав 

скаржитись на загальне нездужання, посіпування жувальних і мімічних м’язів 

обличчя, затруднене ковтання. 

3. Робітникові під час ремонту автомашини мотором притиснуло ноги. Через 30-40хв. 

його звільнили від стиснення. Фельдшеру потерпілий заявив, що почуває себе 

задовільно, біль на місці стиснення незначний. Пацієнт хоче продовжувати роботу. 

При огляді: шкіра бліда, пульс частий, слабкого наповнення. Пошкодження шкіри і 

кісток не виявлено. 

4. Через 5 діб після ін’єкції магнезії на сідниці у хворої утворився різко болючий 

інфільтрат, з гіперемією шкіри над ним, місцевим підвищенням температури. 

Пальпаторно визначається флюктуація. Температура тіла 37,80С. 

5. В ФАП звернулась хвора зі скаргами на різкий біль в задній ділянці шиї, 

обмеженість рухів головою, загальну слабість, недомагання, втрату працездатності. 
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Підвищена температура тіла. Хворіє на протязі 4-х днів. При огляді: задня поверхня 

шиї набрякла, шкіра синюшно-багрового кольору, в центрі гіперемії визначається 

щільний, різко болючий при пальпації інфільтрат з множинними вогнищами 

запалення. При натисканні визначається симптом «роси». 

6. В ФАП звернулась жінка зі скаргами на біль в лівій молочній залозі, підвищену 

температуру тіла. Три тижні тому жінка народила дитину, яку годує грудьми. 

Вважає себе хворою 5 днів після того, як в лівій молочній залозі з’явився ледве 

помітний щільний інфільтрат, який не зник після зціджування молока. Дитина 

відмовилась від грудей. При огляді: ліва молочна залоза набрякла, в 

верхньозовнішньому квадраті відмічається гіперемія шкіри. При пальпації в місці 

гіперемії визначається щільний, різко болючий інфільтрат з ділянками 

розм’якшення в центрі. 

7. В ФАП звернувся хворий з болем в лівому променево-зап’ястному суглобі. Впав на 

вулиці на ліву руку. При обстеженні: лівий променево-зап’ястний суглоб різко 

набряклий, штокоподібний, деформований. При пальпації відмічається різкий біль 

в проекції променевої кістки. Рухи в лівому променево-зап’ястному суглобі різко 

обмежені, болючі. 

8. На ФАП звернувся хворий М. із скаргами на біль в верхній половині живота, 

нудоту, блювоту, що появились після вживання жирної їжі. При об’єктивному 

обстеженні: шкіра жовтушного кольору, язик обкладений білим налетом. При 

пальпації в правому підребір’ї пальпується утвір розміром 6х8х8см, різко болючий. 

Симптоми Керра, Ортнера, Георгієвського-Мюссі позитивні. 

9. Хворий М., 30 років, в анамнезі – виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. 

Захворів гостро, 1,5 години тому. Звернулася зі скаргами на гострий біль в животі, 

неможливість рухатися внаслідок посилення болю.  

10.У приймальне відділення лікарні доставлений постраждалий Б., 52 років, через 30 

хв. після дорожньо-транспортної пригоди. При огляді хворого: виражена 

підшкірна емфізема на ший, обличчі і лівій половині грудної клітки. Шкіра 

обличчя і слизові ціанотичні. Вени на шиї напружені. При пальпації грудної 

стінки зліва чітко визначається крепітація кісткових фрагментів (3-5 ребер. 

Дихання зліва не прослуховується. Тони серця глухі. АТ - 180/90 мм.рт.ст.  

11.Чоловік 30 років під час прийому їжі раптово схопився за шию, виник ціаноз, 

неможливість зробити вдих, відсутність голосу, кашлю.  

12.У ФАП звернувся чоловік із скаргами на біль в литках при ходьбі, який зникає 

після відпочинку.  

13.Бригаду «швидкої допомоги» викликали в заміський будинок до жінки, 45 років, 

яка під час праці випадково схопила правою рукою оголений електричний дріт, 

впала і короткочасно втратила свідомість. При огляді: дещо загальмована, 

дихання почащене, відчуває перебої в ділянці серця. На шкірі правої долоні дві 

плями чорного кольору.  

14.В приймальному покої знаходиться пацієнт Г., 45 років, водій автобуса, який 

напередодні вночі спав у салоні машини із включеним двигуном, щоб зігрітися. 

Зранку відчув головний біль, слабкість, головокружіння, шум у вухах, нудоту. 

15.Влітку на березі водойми сталася надзвичайна подія – один з відпочиваючих почав 

тонути. Рятувальникам вдалось витягнути його з води через 3 хвилини. При огляді 

– шкірні покриви бліді, пульс на променевій артерії не визначається, дихання не 

вислуховується, зіниці звужені. 

16.Машина «швидкої допомоги» доставила в лікарню хворого з колотою раною правої 

китиці і скаргами на головний біль, загальну слабість, болючість в рані, 

посіпування м’язів цієї китиці. Рану отримав, працюючи на присадибній ділянці 

три дні тому. 12 годин тому помітив приступ судом, які супроводжувались болем в 

спастично скорочених м’язах. 

17.Після операції по причині кривавлячої виразки 12-палої кишки хворому проводили 

переливання еритроцитарної маси, під час якого було виявлено незначні розлади 

загального самопочуття, дискомфорт. Після переливання флакону еритроцитарної 
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маси довенно  ввели 10 мл 10% розчину кальцію хлорида. Через 60 хвилин після 

трансфузії у хворого різкий озноб з підвищенням температури тіла до 39,5С, 

головний біль, загальна слабість, в’ялість.  

18.До медсестри звернувся хворий із скаргами на біль в правій половині живота, 

більше в здухвинній ділянці, нудоту, одноразове блювання. Захворів 9 годин тому, 

коли з’явився біль в епігастрії, який перемістився в здухвинну ділянку. При огляді 

язик підсихає, обкладений білим налетом, пульс дещо почащений. Пальпація 

живота болюча в правій здухвинній ділянці. Там же позитивний симптом Щоткіна-

Блюмберга. Кількість лейкоцитів у крові – 10х109/л. 

19.Хвора доставлена у приймальне відділення з приводу різкого болю в животі і 

поперековій ділянці зліва. Біль з’явився раптово. З анамнезу відомо, що подібні 

приступи були у хворої неодноразово. При обстеженні: шкіра бліда, покрита 

холодним потом. Хвора неспокійна, весь час шукає зручного положення. Живіт 

м’який, при пальпації дещо болючий в лівій половині. Сечопуск почащений і 

малими порціями. Симптом Пастернацького позитивний зліва. 

20.В поліклініку привели хвору з приступом задухи і різкого кашлю. Із слів 

супроводжуючих під час їди хвора глибоко вдихнула, скрикнула і після цого почала 

задихатися. Обличчя у хворої синюшно-багрового кольору, покрито холодним 

потом. На обличчі вираз страху. Дихання затруднене, на відстані чути хрипи. 

Приступи судорожного кашлю повторюються через короткі проміжки часу. 

21.В стаціонар доставлено хворого, якому на роботі придавило ногу колодою. Хворий 

блідий, дещо загальмований. Дихання почащене, поверхневе. Пульс 110 за 1 

хвилину, слабий. Артеріальний тиск 100/60 мм. рт. ст. В середній третині гомілки 

розтрощена рана, при пальпації відчувається хрускіт кісткових відламків.  

22.Хвора 28 років скаржиться на сильний ріжучий  біль в правому підребір’і та 

епігастрію з іррадіацією в праву лопатку, нудоту. Вважає себе хворою протягом 

останніх 72 годин. Під час больового приступу температура тіла піднялась до 38оС. 

Стан хворої середньої важкості. Через 24 години від початку приступу виявлено 

жовтушне забарвлення шкіри та склер. Пульс – 98 ударів за хвилину. Язик 

обкладений брудно-сірим налетом. Живіт при пальпації м’який, болючий в правому 

підребір’і. Жовчевий міхур збільшений. Загальний білірубін крові - 90 мкмоль/л, 

жовчні пігменти сечі позитивні. 

23.Хворий на вулиці впав, вдарився головою. Не пам’ятає скільки часу був без 

свідомості. Було одноразове блювання. Скаржиться на головний біль, 

головокружіння, мигтіння «мушок» перед очима. При огляді: свідомість ясна, в 

обстановці орієнтується, на питання відповідає чітко. Пульс 96 ударів за хвилину, 

ритмічний, задовільного наповнення. Артеріальний тиск в межах норми. Дихання 

почащене. 

24.Хворий 40 років тривалий час хворіє виразковою хворобою шлунка, відмітив, що за 

останні 2 дні біль в епігастрії став менш інтенсивним, з’явилась наростаюча 

загальна слабість, головокружіння. Зранку в день огляду хворий піднявся з ліжка, 

на кілька секунд втратив свідомість. Шкірні покриви бліді. При пальпації живіт 

м’який, в епігастрії - незначна болючість. Симптоми подразнення очеревини 

від’ємні. Ректально – стілець чорного кольору, рідкої консистенції. В загальному 

аналізі крові: гемоглобін - 80 г/л, еритроцити- 3,85 х 1012,  ШОЕ - 20 мм/год. 

25.В поліклініку звернувся хворий зі скаргами на біль в правій паховій ділянці. Вважає 

себе хворим біля 2 років, після того як вперше помітив вип’ячування в правій 

паховій ділянці, яке його раніше не турбувало. В положенні лежачи вип’ячування 

самостійно ховалось в черевну порожнину. Після підйому тягару, раптово з’явився 

різкий біль. Вип’ячування вправити в черевну порожнину не вдалось. При огляді в 

правій паховій ділянці є різко болюче вип’ячування розмірами з куряче яйце, яке не 

вправляється в черевну порожнину. Живіт м’який, болючий при пальпації в нижніх 

відділах. 

26.Хвора раптово відчула біль в животі, який характеризує як удар ножем, що 

супроводжувався нудотою та одноразовим блюванням. Положення хворої в ліжку 
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вимушене із зігнутими і приведеними до живота ногами. Шкірні покриви обличчя 

бліді, покриті холодним потом. Дихання поверхневе, почащене. Пульс – 100 ударів 

за хвилину, почащений. Передня черевна стінка в правій половині відстає в акті 

дихання, в правій половині втягнута, різко напружена і болюча, там же –

позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. При перкусії печінкова тупість не  

визначається, перистальтичні шуми послаблені. 

27.З місця дорожньо-транспортної пригоди доставлений потерпілий, 21 року. 

Загальний стан - середньої важкості. Неспокійний. У хворого діагностовано 

відкритий перелом лівої стегнової кістки. З рани стегна пульсує кров яскраво 

червоного кольору. Свідомість збережена. Шкірні покриви бліді. АКТ - 110/70 мм 

рт. ст. Пульс - 100 уд. за хвилину 

28.Хворий 30 років, шахтар, був притиснутий вагонеткою до стіни. Товариші по 

роботі звільнили його від здавлення. Свідомості не втрачав. Через годину 

потерпілий був доставлений в хірургічне відділення. При поступленні скарги на 

біль в грудній клітці, затруднене ди-хання, дворазове блювання. Шкіра голови, шиї 

і передньої поверхні грудної клітки багрового кольору з численними точковими 

крововиливами. Пульс почащений, слабий, тони серця приглушені. При пальпації 

грудної стінки зліва чітко визначається крепітація кісткових фрагментів (3-5 ребра). 

Дихання зліва не прослуховується. Патології органів черевної порожнин   не 

виявлено. 

29.В дільничну лікарню з місця ДТП доставлено потерпілу. При огляді хвора 

загальмована, на запитання відповідає з затрудненням. Скарги на біль внизу живота 

і неможливість рухів ногами. При пальпації значна болючість в ділянці лобкового 

зчленування. Осьове навантаження підсилює біль, позитивний симптом «прилиплої 

п’ятки». Шкірні покриви бліді. АТ – 90/70 мм рт. ст., пульс – 108 ударів за хвилину. 

30.В лікарню доставлено пацієнта 68 років із скаргами на затруднений сечопуск, 

відчуття неповного спорожнення сечового міхура. При обстеженні після сечопуск 

притуплення перкуторного звука над лобком.  

 

3. Ситуаційні задачі з невідкладних станів з педіатрії 

 

– Поставити попередній діагноз; 

– Вказати заходи невідкладної допомоги 

 

1. Дитина народилася доношеною з масою тіла 3200 г. При огляді: шкірні покриви бліді, слизові 

оболонки ціанотичні. М’язовий тонус знижений, рефлекторна активність знижена. Дихання – 

поодинокі дихальні рухи. Тони серця ослаблені, неритмічні, частота серцевих скорочень 90-100 

за 1 хвилину.  

2. У півторарічного хлопчика під час плачу з’явився ціаноз, шкіра вкрилась холодним потом, далі 

дитина знепритомніла і, зі слів матері, була без свідомості приблизно хвилину. В анамнезі - 

лікування рахіту препаратами вітаміну Д. 

3. Мати двохрічної дівчинки скаржиться на підвищення температури тіла до субфебрильних цифр, 

осиплість голосу, появу сухого “гавкаючого” кашлю, задишку при вдосі, неспокій дитини. При 

огляді – синюшність носогубного трикутника, втягування грудини і міжреберних проміжків, 

слизова ротоглотки гіперемована, дихання дитини часте, шумне. 

4. Хлопчик, 4 роки, хворіє 2-й день. Мати скаржиться на підвищену температуру тіла дитини до 

39,7
0
С на тлі ГРЗ. При огляді  - дитина сонлива, загальмована; шкіра обличчя гіперемована, з 

носа – серозні виділення, спостерігається гіперемія ротоглотки, мигдалики гіпертрофовані, задня 

стінка глотки зерниста. 

5. Дитина віком 7 років мала втрату свідомості, падіння артеріального тиску, ниткоподібний пульс, 

похолодання кінцівок, блідість, ціаноз, холодний піт, зниження температури до 350С. 

6. Дівчинка  3-х років годину тому назад проковтнула кілька таблеток невідомих ліків. Дитина 

стала сонливою, блідою, двічі була блювота. 
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7. Дитина віком 11 місяців раптово перестала контактувати з оточуючими. З’явились: блукаючий 

погляд, рухи очних яблук догори і вбік, закид голови назад, згинання верхніх кінцівок та 

розгинання – нижніх, сповільнення пульсу, зупинка дихання протягом 1 хвилини, поява клоніко-

тонічних мимовільних скорочень скелетної мускулатури, блідість, акроціаноз. 

8. У хлопчика 10 років після укусу бджоли з’явилась набряклість у параорбітальній ділянці 

обличчя, яка супроводжувалась гіперемією та свербінням, має тенденцію до поширення.  

9. Дитині 6 років. Скарги на частий рідкий стілець, блювоту. Хворіє 20 годин. Розвинулось 

захворювання після вживання в їжу кондитерських виробів з кремом. Об’єктивно: відмічається 

в’ялість, підвищення температури тіла до 390С, пульс 150 уд. з хвилину, живіт запавший, стілець 

10 разів на добу, рідкий, зі слизом і прожилками крові.  

10. У дитини 13 років на фоні ревматичної поєднаної вади мітрального клапана з переважанням 

недостатності появились виражена загальна слабкість, задишка, ціаноз шкірних покривів, 

вологий кашель, при аускультації – різнокаліберні вологі хрипи в нижніх відділах легень, 

тахікардія. 

11. Дитині 5-місячного віку проведено щеплення проти дифтерії, кашлюка, правця, поліомієліту та 

гемофільної інфекції. Через 30 хвилин мама відмітила затруднення дихання у дитини, набряк 

обличчя, розвинулась блювота. Об'єктивно: ЧСС – 138 за 1 хв., ЧД – 44 за 1 хв., АТ – 60/40 мм 

рт.ст., шкірні покриви бліді, вкриті холодним потом, дихання з участю допоміжної мускулатури. 

12.Дитина  10 років, хвора на цукровий діабет, отримавши інсулін, не поснідала. 

Через годину появились тремтіння кінцівок, шкірні покриви бліді, вкриті 

холодним липким потом, раптово почались судоми.   

13.До фельдшера ФАПу звернувся  хлопчик 12 років, який порізав палець склом. 

Під час перев’язки, побачивши кров, хлопчик зблід і раптово втратив свідомість. 

Пульс ниткоподібний, шкірні покриви кінцівок холодні.   

14.Вас, фельдшера ФАПу, викликали до дитини 12 років. Скарги на охриплість 

голосу, затруднене дихання, біль в горлі під час ковтання, підвищення 

температури тіла до 38,50С. При огляді набряк і гіперемія мигдаликів і 

піднебінних дужок. На поверхні мигдаликів фібринозний наліт білуватого 

кольору, що важко знімається. 

15.Ви - фельдшер станції швидкої і невідкладної медичної допомоги. У дитини 3 

тижневого віку з внутрішньочерепною пологовою травмою в анамнезі, раптово 

виник напад клоніко-тонічних мимовільних скорочень скелетної мускулатури, блідість 

шкірних покривів.   

16.Виклик до дитини 5 років. Під час прийому їжі дитина емоційно розмовляла. 

Раптово виник кашель, стридорозне дихання, ціаноз шкіри.   

17. Вас, фельдшера станції швидкої і невідкладної медичної допомоги, викликали 

до дівчинки 5 років, яка з батьками вечеряла стравою з варених грибів, зібраних 

у лісі. Скарги на головний біль, нудоту, блювання, біль у животі. Об’єктивно: 

шкіра і видимі слизові оболонки бліді, тони серця приглушені, t - 390С. Живіт 

м’який, болючий в епігастральній ділянці.    

18.18. Ви приїхали на виклик до дитини 14 років, яка скаржиться на слабкість, 

млявість, нудоту, блювання, біль в епігастральній ділянці. Об’єктивно: шкіра і 

видимі слизові оболонки  бліді, тахікардія. Блювотні маси темно-коричневого 

кольору (у вигляді “кавової гущі”) з рештками їжі. 

19.У дитини віком 10 років після удару м’ячем почалася носова кровотеча.   

20.Доношена дитина народилася з оцінкою по шкалі Апгар на першій хвилині 3 

бали. Самостійне дихання нерегулярне, рідкі вдихи, ЧСС 70/хв. Після 

народження голівки відсмоктано рідину з носа та рота.  

21.В дитини 4 років після не контрольованого використання інгаляційних β2-

адреноміметиків спостерігаються: шкіра обличчя бліда з ціанотичним відтінком, 

переляк в очах, експіраторна задишка. Грудна клітка діжкоподібна, участь 

допоміжної мускулатури в акті дихання. При аускультації легень дихальні шуми 

і хрипи не вислуховуються.  

22.До медпункту літнього табору доставлена дитина 10 років, яку декілька хвилин 

тому вкусила гадюка. Скаржиться на біль в лівій нозі. На боковій поверхні лівої 
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гомілки є дві ранки, навколо яких відмічається набряк і гіперемія.  

23.При об’єктивному обстеженні у дитини виявлено ядуху, рефлекторний кашель і 

клекотання при диханні. Шкіра та слизові оболонки блідо-ціанотичні, холодні, 

вологі. Аускультативно над легенями вислуховується велика кількість дрібно- і 

середньопухирчастих вологих хрипів, виділення з рота пінистої, геморагічної  

мокроти.   

24.У хлопчика 8-ми років після екстракції зуба з’явилась масивна кровотеча із 

лунки через 6 годин після втручання.  

 

25.Дитина 8-ми років скаржиться на головний біль, млявість, сонливість. Хворіє 3 

місяці, коли з’явились полідипсія, поліурія, схуднення. В крові рівень глюкози 

становить16 ммоль/л, запах ацетону із рота.  

26.Дитині 8 років хворіє на пневмонію. Стан тяжкий, дитина  в’яла, бліда, 

периоральний ціаноз. Експіраторна задишка. В акті дихання беруть участь 

допоміжні м’язи. Перкуторно над легенями коробковий звук. Дихання різко 

послаблене, сухі свистячі хрипи. ЧД-40 за хв. Межі серцевої тупості не 

розширені. Тони серця приглушені. ЧCC 120 за 1 хв.  

27.У дитини 5 місяців виникли проблеми: часте блювання, випорожнення понад 10 

разів на добу, кволість, шкіра та слизові бліді, сухі, тім’ячко запале, t 38,50 С, 

знижений діурез. 

28.У дитини 7 місяців раптово підвищилась температура тіла до 400 С. Фельдшер, 

прибувши на виклик, побачив неправильної форми геморагічні висипання на 

сідницях та стегнах дитини. 

29.У дитини 7 років через 2 години після вживання в їжу свіжої полуниці 

появились плямисто-папульозні висипання на обличчі, тулубі, кінцівках, які 

мають тенденцію до злиття. 

30.Дитина, 8 міс, перебуває на штучному вигодовуванні коров'ячим молоком. Після 

крику виник напад мимовільних скорочень м’язів кінцівок, ціаноз, дитина 

вкрилася липким потом, напад закінчився мимовільним актом сечовипускання. 

Під час огляду: шкіра бліда, виражені лобні горби, зубів немає, на ребрах чотки, 

О-подібне викривлення нижніх кінцівок. 

 

4. Ситуаційні задачі з невідкладних станів з акушерства та гінекології 

 

– Поставити попередній діагноз; 

– Вказати заходи невідкладної допомоги 

 

1. Вагітна П., 25 років, термін вагітності 39 тижнів. Поступила в стаціонар зі скаргами на 

кровотечу. В термінах 28 і 32 тижні відмічались незначні кров’янисті виділення з піхви. Матка в 

нормотонусі. Серцебиття плода приглушене, ритмічне, 110-120 уд/хв. При піхвовому 

дослідженні встановлено: шийка матки закрита, через склепіння пальпується м’яка тканина, 

передлежача частина плода не пальпується, після обстеження кількість кров’янистих виділень 

збільшилась. Крововтрата 200 мл.  

2. Першородяча, 29 років, термін вагітності 38 тижнів. Поступила в акушерське відділення зі 

скаргами на гострий біль по всьому животу, кров’янисті виділення з піхви, 

запаморочення.Пологова діяльність відсутня.Матка болюча, в стані підвищеного тонусу. 

Серцебиття плода глухе, ритмічне 90 - 100 уд./хв. При огляді в дзеркалах виділення з матки 

кров’янисті яскраві у помірній кількості. При піхвовому досліджені шийка матки м’яка, зовнішнє 

вічко пропускає один поперечний палець, передлягає голівка над входом  в малий таз.  

3. Хвора,  22 років, поступила зі скаргами на сильний біль внизу живота, втрату свідомості. 

Затримка місячних на 3 тижні. При огляді слизові бліді, АТ 90/60 мм рт.ст., пульс 98 уд./хв., 

живіт болючий на всьому протязі. Симптоми подразнення очеревини позитивні. В дзеркалах: 

шийка матки синюшна, виділення темно-кров’янисті, помірні. При піхвовому дослідженні тіло 

матки злегка збільшене, розм’якшене; в ділянці лівих додатків визначається щільний утвір 6x6x5 

см., різко болючий, заднє склепіння нависає, болюче.  
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4. Породілля, вік 25 роки, народила хлопчика 4000 г. Послід народився цілий, при огляді розривів 

пологових шляхів не виявлено. Через 30 хв з’явились значні кров’янисті виділення з піхви, при 

пальпації знижений тонус матки, відсутній ефект від зовнішнього масажу матки. Крововтрата 

300 мл.  

5. На прийом в жіночу консультацію звернулась вагітна,  22 років. Вагітність перша, 34 тижні.  

Подає скарги на головний біль в ділянці потилиці, мерехтіння мушок перед очима, загальну 

слабкість, набряки. При об’єктивному обстеженні виявлено: виражені набряки нижніх та верхніх 

кінцівок, передньої черевної стінки, одутловатість обличчя, АТ 180/110 - 190/110 мм рт. ст. 

Гіпертонічна хвороба в анамнезі відсутня.  

6. В акушерський стаціонар каретою швидкої допомоги доставлена вагітна, у якої, зі слів лікаря 

швидкої допомоги при транспортуванні розвинувся напад судом. При огляді: шкіра та видимі 

слизові бліді, вкриті холодним потом, набряки на нижніх та верхніх кінцівках, обличчі. АТ 

180/95 - 190/100 мм. рт. ст., свідомість потьмарена. При зовнішньому акушерському обстеженні 

висота стояння дна матки відповідає 35-36 тижням вагітності, при аускультації серцебиття плода 

вислуховується, тони приглушені, аритмічні, 90 -100 уд./хв.  

7. В пологове відділення поступила роділля зі скаргами на розлитий біль в животі. З анамнезу 

відомо, що дана вагітність друга. Попередня вагітність завершилась операцією кесаревого 

розтину. Регулярні перейми протягом 3-х годин, 15-20 хвилин тому у роділлі виник раптовий 

сильний біль внизу живота, після чого перейми припинились.  Об’єктивно: загальний стан 

роділлі важкий, свідомість потьмарена. Шкіра та видимі слизові бліді, АТ 80/40-70/30 мм.рт.ст., 

пульс 140 уд./хв., нитковидний. При зовнішньому акушерському обстеженні виявлено: контури 

матки чітко не визначаються, симптоми подразнення очеревини різко позитивні, частини плода 

пальпуються окремо від матки, серцебиття плода не вислуховується. Із статевих органів 

виділення кров’янисті, яскраві.  

8. Через 10 хв. після виділення посліду у породіллі, котра родила дитину масою 4200 г, з родових 

шляхів з’явились значні яскраві кров’янисті виділення. Шкіра та видимі слизові звичайного 

кольору. Тони серця звучні, ритмічні. АТ 110/70 мм рт. ст., пульс 76 уд./хв. При зовнішньому 

обстеженні матка щільна, скорочена. При огляді пологових шляхів в дзеркалах виявлено розрив  

шийки матки на 1см справа,  задньої злуки, шкіри промежини.  

9. У дівчини 16 років з'явилися кров'янисті виділення з статевих шляхів, що продовжуються 

протягом 8 днів після 2-місячної затримки. Перші менструації з'явилися 4 місяці назад, тривали 3 

дні через 28 днів, помірні, безболісні. Статеве життя заперечує. Розвиток правильний. Під час 

проведення ректо-абдомінального дослідження патології не виявлено. Гемоглобін - 80 г/л.  

10. Хвора П., 49 років, у якої в анамнезі було 3 нормальних пологів, 2 штучних аборти, без 

ускладнень, протягом останнього року відзначає нерегулярні менструації з затримкою до 2-3 

місяців. Близько 3 тижнів назад з'явилися кров'янисті виділення, що продовжуються по даний 

час. При гінекологічному огляді патології не виявлено. Кров'янисті виділення в помірній 

кількості.  

11. Хвора 38 років звернулася зі скаргами на незначний, тупий біль внизу живота, що з’явився 

сьогодні 3 години назад, незначні кров’янисті виділення протягом останніх 4 днів, 

менструальний цикл не регулярний. При пальпації живіт чутливий у нижніх відділах, 

Температура тіла – 37,2°С, лейкоцитів – 10/109. При гінекологічному огляді: матка  збільшена до 

8 тижнів вагітності, горбиста, додатки не пальпуються, виділення слизові.  

12. У хворої 45-ти років рясні кров’янисті виділення з піхви протягом двох днів, що призвели до 

погіршення  загального стану. Виникла слабкість, запаморочення, знизився артеріальний тиск 

АТ 100/60 – 90/60 мм рт. ст., пульс 90 уд.хв.  

13. На ФАП доставлена жінка з рясною кровотечею зі статевих шляхів. Травму отримала під час 

падіння. Об'єктивно: під час огляду зовнішніх пологових органів визначається розриви в ділянці 

клітора.  

14. Вагітна 28 років доставлена в стаціонар в коматозному стані. Вагітність І, 34 тижні. Зі слів 

чоловіка у вагітної було 2 напади судом з наступною втратою свідомості. При огляді: свідомість 

відсутня, обличчя набрякле, ціанотичне, відмічається анасарка. АТ 180/110 мм рт. ст., пульс 100 

уд./хв., Матка в нормотонусі, положення плода поздовжнє, голівка притиснута до входу в малий 

таз. С/б плода звучне, 180 уд/хв.  
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15. На приймальний покій звернулась вагітна, термін вагітності 35 тижнів, зі скаргами на набряки, 

головний біль, погіршення зору, що з’явились напередодні. АТ 160/90 – 170/100 мм рт. ст., 

виражені набряки на ногах, животі, обличчі, білок в сечі – 2 г/л.  Під час вимірювання АТ на 

другій руці з’явились судоми.  

16. При поступленні в стаціонар першовагітна в терміні 9 тижнів скаржиться на блювання до 7-8 

разів на добу незалежно від приймання їжі, помірну слинотечу, схуднення на 4 кг, загальну 

слабість, апатію. Температура тіла 37,4°С, пульс 96 уд. за хв., АТ 100/60 мм рт ст., шкіра і язик 

сухі, діурез зменшений, в сечі виявляється ацетон (++).  

17. Роділля 30 років, п’ята вагітність, другі роди. В анамнезі 3 медичних аборти, після останнього 

двічі проводилось вишкрібання стінок порожнини матки в зв’язку з залишками плодового яйця. 

Годину тому народила дівчинку масою 3200 г, ознаки відокремлення плаценти відсутні, 

кров’янистих виділень немає. Спроба ручного відокремлення плаценти безуспішна.  

18. До акушерки ФАП звернулася першовагітна 32 тижні вагітності зі скаргами на головний біль, 

біль у епігастрії, правому підребір'ї, порушення зору "плівка перед очима", АТ 175/110 мм рт.ст. , 

надряки по всьому тілу. 

19. У відділенні патології пологового будинку у вагітної, яка лежить на спині, раптово виникла 

блідість шкірних покривів, липкий піт, знизився АТ, стало утрудненим дихання. Яка причина 

цього стану?  

20. Акушерка пологового залу відмічає у роділлі раптовий озноб, ціаноз обличчя, біль за грудниною, 

задишку, тахікардію, АТ- 80/60 мм рт.ст.  

21. У приймальне відділення гінекологічного стаціонару, бригадою швидкої допомоги, доставлена 

жінка 28 років із скаргами на різкий біль внизу живота,  короткочасною втратою свідомості 

вдома,  незначними кров’янистими виділеннями із статевих шляхів. Затримка менструації - 

7днів.  

22. Під час пологів у медичному транспорті у роділлі із вузьким тазом, стали надмірно болючі 

перейми. Контракційне кільце на рівні пупка, косо розташоване. Нижній сегмент матки болючий 

при пальпації. Положення плода поздовжнє, голова притиснута до входу в таз. Серцебиття плоду 

приглушене 60/хв.  

23. У хворої 50 років під час огляду в дзеркалах виявлено пухлиноподібний утвір на шийці матки у 

вигляді цвітної капусти. При бімануальному обстеженні з шийки матки почалася профузна 

кровотеча. Яку допомогу потрібно надати?    

24. Фельдшера ФАПу викликано додому до вагітної, у якої виник біль у животі. Вагітність третя, 36 

тижнів, в анамнезі гіпертонічна хвороба. При пальпації матка болюча в ділянці правого трубного 

кута, напружена. Положення плода поздовжнє, головне передлежання, серцебиття 140/хв.  

25. До фельдшера ШМД звернулася жінка 20 років зі скаргами на різкий біль внизу живота, що 

іррадіює у пряму кишку, крижі. Була короткочасна втрата свідомості. Об’єктивно: шкіра бліда, 

АР 80/60 мм. рт. ст., пульс 91/хв., затримка менструації 20 днів. Живіт різко болючий у нижніх 

відділах, симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний.  

26. До фельдшера ШМД звернулася жінка 52 років зі скаргами на значні кров’янисті виділення із 

статевих органів. Кровотеча триває 7 днів. За останні 6 місяців жінка відмічала порушення 

оваріально-менструального циклу (затримку менструації до 1 місяця).  

27. В пологовий будинок фельдшер ФАПу доставив вагітну у тяжкому стані віком 23 роки. 

Вагітність перша, строк 28 тижнів. Набряки всього тіла, скаржиться на головний біль, А/Т 

180/105 мм рт. ст.  

28. До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка зі скаргами на ниючий біль унизу живота, що 

періодично підсилюється, температуру – 37,6oC, загальну слабкість. Остання менструація без 

затримки і особливостей. В анамнезі кіста яєчника. Бімануально – матка звичайних розмірів, 

щільна. Рухома, болюча. Біля неї визначається тугоеластичне утворення до 10 см, болюче, 

тугорухоме.  

29. Швидку медичну допомогу викликали до вагітної зі скаргами на головний біль, болі внизу 

живота. Вагітність в терміні 35-36 тижнів. Загальний стан середнього ступеню важкості, шкіра 

бліда, пульс 98/хв. АТ 140/90 мм рт ст. Матка збільшена згідно строку вагітності, напружена, 

асиметрична, болісна при пальпації. Серцебиття плода 160-170/хв., приглушене.  

30. Фельдшером ШМД в гінекологічне відділення доставлена породілля 26 років. На 5 добу після 

пологів почалась маткова кровотеча, яка склала 400 мл. Загальний стан погіршився: температура 
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тіла - 36,7oС, пульс – 94/хв., АТ – 90/70 мм рт ст. Матка болісна, дно її на рівні пупка. При 

піхвовому дослідженні: шийка матки розкрита до 4 см, за внутрішнім вічком визначається м’яка 

тканина, згустки крові. 

 

5. Ситуаційні задачі з основ охорони праці та охорони праці в галузі 

 

1. Під час роботи з автоклавом дві медичні сестри хірургічного відділення отримали  термічні опіки 

І ступеню обличчя та рук парою високої температури. Чи потребує даний випадок спеціального 

розслідування?  

2. Фельдшер ФАПу отримав травму променевого суглоба лівої руки під час пересування на 

велосипеді ФАПу  на виклик до хворого. Інцидент відбувся у робочий час. Виклик зафіксовано у 

журналі реєстрації. Чи вважається даний випадок нещасним випадком на виробництві? Яким чином 

проводять розслідування даного випадку і як документально слід оформити його результати?  

3. За усним дозволом завідувача відділення міської клінічної лікарні медична сестра з родинних 

обставин відлучилася з роботи. За межами території лікарні з нею стався нещасний випадок, внаслідок 

якого вона одержала травму, що призвела до інвалідності. Як кваліфікується даний нещасний випадок 

згідно чинного законодавства? За якою формою складається акт у такому випадку? 

4. Після закінчення медичного коледжу молодий фахівець пропрацювала на посаді медичної сестри 

хірургічного відділення міської клінічної лікарні протягом двох років. В даний час медична сестра 

планує переходити на посаду медсестри відділення променевої терапії зазначеного лікувального 

закладу. Чи повинна медична сестра до початку роботи у відділенні проходити попереднє спеціальне 

навчання з охорони праці? 

5. Під час виконання робіт без дозволу адміністрації та грубими порушеннями правил безпеки 

медсестра міської клінічної лікарні одержала травму. Лікувальною установою в крові потерпілої 

виявлено 0,5 проміле етилового спирту. Чи підлягають такі випадки розслідуванню й обліку як 

виробничі? За якою формою складають акт про нещасний випадок? 

6. Медсестра у виробничих справах в нічний час переходила з одного корпусу лікарні в інший і 

через погане освітлення переходу та вибоїну на пішохідній доріжці впала і отримала перелом кісток 

гомілки. Чи має право державний інспектор по нагляду за охороною праці покласти відповідальність за 

технічний стан цього переходу на лікувальний заклад й вимагати сплати штрафу за нещасний випадок? 

7.  Студенти медичного коледжу направлені на виробничу практику в інфекційну лікарню. Який 

інструктаж з питань охорони праці вони мають пройти? Які вимоги до правил особистої гігієни 

медичного персоналу в лікарні? 

8. Фельдшер після виконання внутрішньовенної ін’єкції проколола використаною голкою з кров'ю 

палець. Якими повинні бути дії  фельдшера для уникнення зараження гемо-контактною інфекцією? 

9. У пологовому будинку оголошено карантин з грипу. Які вимоги до загальної та особистої гігієни 

медичного персоналу? Перелічіть основні заходи, що мають застосовуватись для запобігання 

розповсюдження інфекції у пологовому будинку. 

10. Фельдшер, що працює в хірургічному відділенні, проводить перев’язки післяопераційним 

пацієнтам, внутрішньовенні ін'єкції. Скаржиться на частий головний біль, виснаження, що не 

компенсується повноцінним харчуванням та сном, легкою нудотою, що часто виникає наприкінці 

робочої зміни. Під час тривалого відпочинку його стан значно покращується. Які виробничі чинники 

викликають такі порушення?  

11. Фельдшер працює в хірургічному відділенні, її викликали для асистування під час проведення 

операції.  Яким чином вона має потрапити в операційний блок та до операційної, які вимоги до її 

особистої гігієни? 

12. Медична сестра направлена на роботу у туберкульозний диспансер. До її посадових обов’язків 

належатиме: виконання внутрішньовенних та внутрішньом’язових ін’єкцій, супровід хворих на 

фізпроцедури, допомога по догляду за важкохворими. Які виробничі фактори впливають на здоровя 
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медичної сестри? До розвитку яких професійних захворювань це може призвести? 

13.  Під час транспортування хворого у однієї з медичних сестер забракло сили. Падіння пацієнта не 

уникнути. Які Ваші рекомендації медичній сестрі? 

14. Вам необхідно оцінити проект операційної та дати рекомендації щодо 

розташування, освітлення і навести оптимальні параметри мікроклімату. 

15. Поділіть приміщення операційного блоку на зони з відповідними режимами роботи та 

охарактеризуйте ці зони. 

16. Вам необхідно розробити план прибирання операційного блоку. Наведіть види прибирання та 

охарактеризуйте їх. 

17. Санітар, перебуваючи на чергуванні в психо-неврологічній лікарні, був покусаний хворим, деякі 

укуси з порушенням цілісності шкіри. Якими мають бути  дії  санітара для запобігання зараження гемо-

контактною інфекцією? Чи вважається цей випадок нещасним?  Порядок обліку даного випадку. Чи 

підлягає даний випадок розслідуванню? 

18. З фельдшером трапився нещасний випадок на робочому місці, що може привести до інфікування 

гемо-контактною інфекцією (наприклад – ВіЛ). Як встановити зв'язок між інфікуванням гемо-

контактною інфекцією та професійною діяльністю фельдшера? (Реєстрація аварій, спостереження за 

потерпілою та заходи щодо запобігання професійному зараженню). 

19. Асистуючи під час операції в очі фельдшера потрапила біологічна рідина з домішками крові ВіЛ-

інфікованого пацієнта. Якими мають бути його дії  для запобігання зараженню гемо-контактною 

інфекцією?  

20. Під час проведення аналізу біологічного матеріалу ВіЛ-інфікованого пацієнта на слизову 

оболонку ротової порожнини фельдшера потрапила біологічна рідина з домішками крові. Якими мають 

бути його дії  для мінімізації можливості зараження гемо-контактною інфекцією?  

21. Вам необхідно провести цільовий інструктаж медичного працівника, що приступає до роботи в 

інфекційну лікарню. Вкажіть, що заборонено робити персоналу у даному закладі.  

22. Під час проведення дезінфекції трапився нещасний випадок: дезінфікуючий розчин потрапив в 

очі фельдшера. Опишіть алгоритм дій фельдшера, спрямований на запобігання негативних наслідків 

аварії. 

23. Вам необхідно провести забір мокротиння у хворого на туберкульоз. Які засоби індивідуального 

захисту Вам слід для цього використати?  

24. У лаборанта під час аналізу на виявлення палички Коха розбились пробірки з мокротинням та 

суспензією, тобто трапились аварії «першого» та «другого» типів. Опишіть орієнтовний план дій у 

цьому випадку. 

25. Санітар отримав струс головного мозку під час догляду за агресивним психічнохворим 

пацієнтом. Чи вважається цей випадок нещасним?  Порядок обліку даного випадку. Чи підлягає даний 

випадок розслідуванню і за якою формою складається акт у разі, якщо проводиться розслідування?  

26. Перебуваючи у психо-неврологічному закладі пацієнту призначено обмежений режим догляду. 

Перелічіть заходи, які виключають виникнення небезпеки для хворого та медперсоналу. 

27. Ви, зайшовши до приміщення хімічної лабораторії, побачили непритомного лаборанта. Наведіть 

алгоритм необхідних дій.  

28. Під час проведення в хімічній лабораторії робіт лаборанту в очі потрапила хімічна речовина.  

Наведіть алгоритм необхідних дій першої долікарської допомоги. 

29.  Наведіть алгоритм дій фельдшера під час використання лікарських речовин – роздачі таблеток, 

виконання ін’єкцій.  

30. Наведіть алгоритм необхідних дій першої долікарської допомоги  при підозрі у пацієнта 

анафілактичного шоку.  
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                                                                                                                                              ДОДАТОК V 

 

1. Еталони  відповідей на ситуаційні задачі з невідкладних станів з внутрішньої медицини 

1. Колапс внаслідок критичного зниження температури тіла. 

Заходи невідкладної допомоги: 

- підняти ніжний кінець ліжка на 30-45º, забрати подушку з-під голови; 

- вкрити теплою ковдрою, обкласти грілками; 

- дати випити гарячого міцного чаю чи кави; 

- при потовиділенні – зміна натільної та постільної білизни; 

- за призначенням лікаря: 10% р-н кофеїну 1.0 мл в/м,  або 10% р-н сульфокамфокаїну 1 мл в/м,  

або кордіаміну 1 мл п/ш. 

2. Гостра судинна недостатність (непритомність). 

Заходи невідкладної допомоги: 

- надати горизонтальне положеня тілу, припідняти ноги на 30-45º; 

- звільнити шию та груди від стискуючого одягу; 

- забезпечити доступ свіжого повітря; 

- збризнути обличчя холодною водою, поплескати по щоках; 

- дати понюхати тампон, змочений розчином нашатирного спирту; 

- при відсутності ефекту: кордіамін 1 мл п/ш, або 10% р-н кофеїну 1 мл п/ш, або 20% р-н камфори 

п/ш. 

3. Легенева кровотеча. 

Заходи невідкладної допомоги: 

- терміново викликати лікаря (консультація хірурга, торакального хірурга); 

- надати напівсидячого положення в ліжку, забезпечити спокій; 

- на ділянку грудної клітки покласти міхур з льодом; 

- ковтати шматочки льоду; 

- на дві кінцівки накласти джгути, змінювати кінцівку кожні 15-20 хв.(на одній кінцівці джгут 

може бути накладений максимально 40хв.); 

- введення кровоспинних ліків: 5% р-н амінокапронової кислоти 100 мл в/в крапельно кожні 4-6 

год, 1% р-н дицинон 2-4 мл в/м, 3-4 р/д, 3-4 дні підряд, 10% р-н кальцію хлориду 10 мл в/в 

повільно  3-4 рази на добу, фібриноген 2-4г в/в струминно та ін., контрикал 20-40 тис Од в/в 

крапельно в першу добу; 

- для зниження тиску в легеневій артерії- гангліоблокатори (бензогексоній 2,5 розчин 0,5-1,0 мл 

в/в). 

- у разі низького артеріального  тиску в/в краплинно вводять поліглюкін 200-400мл; глюкозу 5% 

розчин 200-400 мл. Не треба підвищувати АТ понад 115-125/70-85 мм.рт.ст.,оскільки це може 

підсилити кровотечу. 

- контроль за пульсом, АТ, частотою дихання, загальний аналіз крові. 

4. Бронхіальна астма, тяжкий персистуючий перебіг, тяжке загострення ,стадія відносної компенсації. 

Заходи невідкладної допомоги при нападі бронхіальної астми: 

- терміново викликати лікаря 

- забезпечити фізичний та психічний спокій; 

- надати напівсидячого положення у ліжку; 

- забезпечити доступ свіжого повітря, подачу кисню; 

- преднізолону 60-90 мг в/в струминно + 20-40 мг преднізолону в/в крапельно в 400 мл фіз. 

розчину; в разі поліпшення стану – вводити по 30 мг кожні 3 год. З наступним подовженням 

інтервалів між введеннями; кількість рідини 1000 – 1200 мл. Добова доза – 1-1,5 г. 

- застосування бронхолітиків β2 – агонасти швидкої дії (сальбутамолу, альбутерол)  2-4 вдихи 

кожні 20 хв. протягом першої години. У разі  неповної відповіді слід продовжити прийом β2 – 

агонастів швидкої дії  по 6-10 вдихів кожні 1-2 год; або 0,03 мл/кг 0,5% р-ну сальбутамолу та 2 

мг р-ну фліксотиду в 1мл для інгаляцій розчиняють в одній камері з 3-5 мл фіз. р-ну та 

інгалюють через небулайзер; 

- застосування теофіліну 

І етап:протягом перших 30 хв хворим, що вперше отримують еуфілін, призначається з розрахунку 5,6 

мг/кг ваги чистого теофіліну; повторно – 3 мг/кг. 
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ІІ етап: протягом наступних 3,5 год. Для пацієнтів, які палять, швидкість дозування чистого теофіліну 

становить 0,9 мг/кг/год. Для пацієнтів,які не палять- 0,6мг/кг/год; 

-інфузійна терапія: загальна кількість рідини що вводиться становить до 2-3 л на добу під контролем 

центрального венозного тиску (не вище 12 мм.вод.ст.) та швидкості сечовиділення (не менше 80 мл/год. 

без діуретиків). Використовують 5% розчин глюкози, фізіологічний р-н, 4% р-н соди, реополіглюкін) 

- відволікаючі процедури: банки, гірчичники на грудну клітку, литкові м′язи, гаряча ніжна ванна; 

5. Гіпертонічний криз. 

Заходи невідкладної допомоги при гіпертонічному кризі: 

- забезпечити повний фізичний та психічний спокій; 

- положення хворого у ліжку з припіднятим головним кінцем; 

- забезпечити доступ свіжого повітря; 

- покласти гірчичники на потилицю та литкові м′язи; 

- контроль артеріального тиску кожні 15 хв. протягом години, а потім кожну годину; 

- за призначенням лікаря  вводять гіпотензивні препарати: 4-6 мл 0,5% р-ну дибазолу в/м, 10 мл 

25% р-ну сульфату магнію в/м,  1 мл 0,01% р-ну клофеліну в/м, 2 мл 1% р-ну лазиксу в/м або в/в. 

6. Напад загрудинного болю (стенокардія). 

Заходи невідкладної допомоги при стенокардії: 

- забезпечити повний фізичний та психічний спокій; 

- на ділянку серця накладають гірчичник, до ніг прикладають грілку; 

- нітрогліцерин сублінгвально або аерозоль 0,5 – 1 мг, ізосорбіду динітрату 20 мг ; 

- провести ЕКГ-дослідження з метою виключення інфаркта міокарда. 

7. Інфаркт міокарда. 

Заходи невідкладної допомоги при інфаркті міокарда: 

- терміново викликати лікаря 

- забезпечити повний фізичний та психічний спокій; 

- негайна госпіталізація у спеціалізоване відділеня; 

- транспортувати на носилках, минаючи приймальне відділення; 

- через кожні 15 хв. дають нітрогліцерин під язик; 

- з метою знеболення: анальгін (2-4 мл 50 % р-ну ) з димедролом ( 1-2 мл 1% р-ну) в/в; за 

призначенням лікаря промедол, морфін, фентаніл. 

- контроль АТ, пульсу, ЕКГ-дослідження 

8. Напад серцевої астми. 

Заходи невідкладної допомоги: 

- терміново викликати лікаря 

- необхідне положення ортопное,яке хворий, як правило, прагне зайняти: це сприяє обмеженню 

притоку крові до серця, розвантаженню малого кола кровообігу і зниженню тиску крові в 

капілярах легень; 

- постійна інгаляція кисню (10-15 л/хв..) .З метою гасіння білкової піни і покращення прохідності 

дихальних шляхів кисень пропускають через спирт 40-96% концентрації або 10% розчин 

антифомснпану; 

- накладання джгутів на нижні кінцівки; 

За призначенням лікаря: 

      -   морфін гідрохлорид 1% 0,5 -1мл в 5-10мл ізотонічного розчину натрію хлориду 

  в/в    повільно; 

- судиннорозширююч препарати периферичної дії, нітрогліцерин 1% р-н 10-12мл якого розводять 

в 100 -200 мл ізотонічного р- ну натрію хлориду і вводять в/в крапельно (10-15 кр/хв..) під 

контролем АТ; 

- фуросемід 40-200 мг в/в. 

- на фоні збудження дроперідол 2,5% -2мл (5 мг). 

- дігоксин 0,0025% 0,5 -0,75 мл в 10 мл ізотонічного розчину натрію хлориду або 5 -40% глюкози 

в/в повільно; 

- при важкому, резистентному до медикаментозної терапії набряку легень вдаються до штучної 

вентиляції легень. 

9. Набряк легень. 

Заходи невідкладної допомоги:  
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- терміново викликати лікаря 

- ортопное. 

- постійна інгаляція кисню (10-15 л/хв), кисень пропускають через спирт 40-96% концентрації або 

10% розчин антифомсилану (піногасіння). 

- накладання венозних джгутів на ноги. 

- кровопускання (300-400 мл) під контролем АТ. 

- за призначенням лікаря морфін 1% 0,5 -1 мл в 5-10 мл фіз. р-ну в/в повільно. Протипокази – при 

колапсі, порушенні ритму дихання, пригнічення дихального центру. 

- за призначенням лікаря нітрогліцерин 1% розчин 10-12 мл 100-200 мл фіз. р-ну в/в крапельно 

(10-15 кр./хв.), знижуючи АТ до 95-106 мм.рт.ст. Таблетки (0,0005) під язик з інтервалом 5-10 хв. 

- фуросемід (лазікс) 40-120 мг в/в. 

- при збудженні за призначенням лікаря в/в дроперідол 2,5%- 2мл (5мг). 

- серцеві глікозиди: дігоксин 0,025% 0,5-0,75 мл чи строфантин 0,05% 0,05-0,75 мл в 10 мл 

ізотонічного розчину натрію хлориду або 5% чи 40% розчин глюкози в/в повільно. Подальші 

дози (0,125 -0,25 мл дігоксину чи 0,25 мл строфантину) вводять з інтервалом 1 год.Добова доза 

розчину дігоксину 1-1,25 мл,розчину строфантину -1,25-1,5мл. 

10. Стравохідна кровотеча. 

Заходи невідкладної допомоги: 

- терміново викликати лікаря (хірурга);  

- забезпечити повний фізичний та психічний спокій; 

- горизонтальне положення на боці або на спині з повернутою на бік головою (профілактика 

можливої аспірації блювотними масами); 

- кровоспинні середники: 100 мл 5% р-ну амінокапронової кислоти в/в крапельно ( можна давати 

пити), 10 мл 10% р-ну кальцію хлориду (глюконату) в/в, 1-2 мл 1% р-ну вікасолу в/м;  

- контроль за  пульсом, АТ; загальний аналіз крові в динаміці. 

11. Шлункова кровотеча.  

Заходи невідкладної допомоги: 

- терміново викликати лікаря (хірурга);  

- забезпечити повний фізичний та психічний спокій; 

- горизонтальне положення на боці або на спині з повернутою на бік головою (профілактика 

можливої аспірації блювотними масами); 

- міхур з льодом на епігастральну ділянку; 

- кровоспинні середники: 100 мл 5% р-ну амінокапронової кислоти в/в крапельно ( можна давати 

пити), 10 мл 10% р-ну кальцію хлориду (глюконату) в/в, 1% р-н дицинон 2-4 мл в/м, 3-4 р/д, 3-4 

дні підряд, 

- 1 мл 1% р-ну мезатону в 10 мл 5% р-ну глюкози в\в струменеві повільно;  

- гемотрансфузії; 

- контроль за  пульсом, АТ; загальний аналіз крові в динаміці. 

12. Кишкова кровотеча. 

Заходи невідкладної допомоги: 

- терміново викликати лікаря (хірурга);  

- забезпечити повний фізичний та психічний спокій; 

- міхур з льодом на живіт; 

- кровоспинні середники: 100 мл 5% р-ну амінокапронової кислоти в/в крапельно, 10 мл 10% р-ну 

кальцію хлориду (глюконату) в/в, 1% р-н дицинон 2-4 мл в/м, 3-4 р/д, 3-4 дні підряд, 

- контроль за  пульсом, АТ; загальний аналіз крові. 

13. Перфорація виразки шлунка. 

Заходи невідкладної допомоги: 

- заспокоїти пацієнта;  

- припинити вживання їжі, пиття, застосування медикаментів;  

- теплові процедури категорично заборонені; 

- негайна госпіталізація в хірургічне відділення. 

14. Печінкова колька. 

Заходи невідкладної допомоги: 

- заспокоїти пацієнта;   
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- консультація хірурга або госпіталізація в хірургічне відділення; 

- тепло на ділянку печінки  у вигляді грілки або компресу, гаряча сидяча ванна; 

- спазмолітики: но-шпа  ( 2 % р-н– 2-4 мл  в/м або в/в),  платифілін  ( 0,2 % р-н –  

 1 мл  в/м або в/в), папаверин  (2 % р-н  -  2 мл  в/м або в/в ), атропіну сульфат  

  (0,1 % р-н – 1 мл п/ш ); 

- знеболюючі: новокаїн ( 0,5 % р-н – 10 мл в/в ); анальгін ( 50 % р-н – 2 мл в/м ); 

- комбінованої дії (спазмолітичної та анальгезуючої): баралгін ( 5 мл в/м або в/в). 

15. Ниркова колька. 

Заходи невідкладної допомоги: 

- заспокоїти пацієнта; 

- консультація хірурга або госпіталізація в хірургічне відділення; 

- тепло на ділянку нирок у вигляді грілки або компресу, гаряча сидяча ванна; 

- спазмолітики: но-шпа ( 2 % р-н – 2-4 мл  в/м або в/в ); папаверин ( 2 % р-н – 2 мл в/м або в/в ); 

атропіна сульфат ( 0,1 % р-н - 1 мл п/ш ); 

- знеболюючі: баралгін ( 5 мл в/м або в/в ); 

- наркотичні засоби ( при вираженому болевому синдромі) за призначенням лікаря. 

16. Гіпоглікемічний стан. 

Заходи невідкладної допомоги: 

- посадити пацієнта; 

- дати випити солодкого чаю, з′їсти шматочок хліба; 

- якщо стан не покращився, вживання солодощів повторити; 

- пояснити причину виникнення такого стану та необхідність вживання їжі після ін′єкції інсуліну. 

17. Гіпоглікемічна кома. 

Заходи невідкладної допомоги: 

- термінова госпіталізація; 

- експрес- дослідження крові на рівень цукру; 

- 40-60 мл 40% р-ну глюкози в/в; 

- при відсутності ефекту через 10-15 хв. введення глюкози повторити; 

- при відновленні свідомості -  дати випити солодкого чаю; 

- пояснити причину виникнення такого стану та необхідність вживання їжі після ін′єкції інсуліну. 

18. Гіперглікемічна кома. 

Заходи невідкладної допомоги: 

- термінова госпіталізація, консультація ендокринолога; 

- експрес- дослідження крові та сечі на рівень цукру; 

- в/в введення 10-20 ОД інсуліну короткої дії під контролем рівня цукру у крові; 

- для зменшення ацидозу вводять 200 мл 5% р-ну гідрокарбонату натрію в/в крапельно; 

- для боротьби з серцево-судинною недостатністю в/в вводять 0.5-1,0 мл 0,05% р-ну строфантину 

або 1 мл 0,06% р-ну корглікону. 

19. Тіреотксичний криз. 

Заходи невідкладної допомоги: 

            - терміново викликати лікаря; 

-  забезпечити повний фізичний (вкласти в ліжко)  та психічний ( 2 мл 2% р-ну седуксену в/м) 

спокій,  

-  постійне спостереження за станом пацієнтки; 

-   контролювати температуру тіла, ЧСС, АТ;   

-   холодний компрес на чоло, обтирання тіла водою з оцтом; 

-  забезпечити жарознижуючими ліками: ацетилсаліцилова к-та 0,5 г       всередину, або 

амідопірин 0,5 г всередину, або 50% р-н анальгіну 2 мл в/м; 

 -   для пригнічення секреції тиреоїдних гормонів і зменшення їх синтезу: мерказоліл 120 мг/добу 

(по 30 мг кожні 6 год всередину);  

-  внутрішньовенно увести один з йодвмісних препаратів – 10 мл 10% розчину йодиду натрію або 

1 мл розчину Люголя на 100 мл 5% розчину глюкози . 

20. Набряк Квінке.  

Заходи невідкладної допомоги:  

- прикласти холод до лівої половини обличчя; 



 43 

- 60 мг преднізолону в/в; 

- 2мл 2% розчину супрастину в\в; 

- 10 мл 2,4% розчину еуфіліну в/в; 

- 2 мл 2% розчину фуросеміду (лазиксу); 

- при порушенні дихання інтубація трахеї.  

21.Анафілактичний шок. 

Заходи невідкладної допомоги:  

- терміново викликати лікаря; 

- негайне припинення введення ліків; 

- горизонтальне положення з опущеною головою; 

- вище місця ін′єкції накласти джгут; 

- місце ін′єкції обколоти 0,5 мл 0,1 % р-ну адреналіну (розчинивши у 10-20 мл фіз.р-ну); 

- 60 мг преднізолону в/в; 

- в\в струменеві повільно 0,5 мл 0,1% р-ну адреналіну ( розчинивши у 20 мл фіз.р-ну); 

- в/в 5-10 мл 2,4% р-н еуфіліну (в 10-20 мл фіз. Р-ну). 

22. Кардіогенний шок. 

Заходи невідкладної допомоги:  

- вкласти хворого в горизонтальне положення з припіднятим ніжним кінцем; 

- з метою знеболення: анальгін (2-4 мл 50 % р-ну ) з димедролом ( 1-2 мл 1% р-ну) в/в; за 

призначенням лікаря промедол, морфін, фентаніл, дроперидол.; 

- препарати, що піднімають артеріальний тиск (дофамін 4 % -15-20 мл в/в крапельно); 

- оксигенотерапія; 

- протиаритмічні препарати за призначенням лікаря; 

- постійне спостереження за станом пацієнта, контроль ЧСС, АТ, ЧД, ЕКГ-контроль. 

23. Раптова смерть. 

Заходи невідкладної допомоги: 

- терміново викликати лікаря  

- вкласти хворого в горизонтальне положення з при піднятим ніжним кінцем; 

- енергійний удар по грудині стиснутим кулаком; 

- непрямий масаж серця (частота компресій 80-100 в хвилину); 

- ШВЛ. 

24. Підозра на вірус-бактеріальну пневмонію А (Н1/N1)    

Заходи невідкладної допомоги: 

- забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму (ізоляція хворого, марлеві маски для хворого 

та медперсоналу, проведення поточної та заключної дезінфекції, виявлення контактів по місцю 

проживання); 

- вирішення питання термінової госпіталізації в інфекційне відділення ЦРЛ; 

- догляд за гарячкуючим пацієнтом, за призначенням лікаря - противірусні, антибактеріальні, 

жарознижуючі препарати; 

- таміфлю (озельтамівір) за схемою. 

25. Набряк Квінке.  

Заходи невідкладної допомоги:  

- прикласти холод до лівої половини обличчя; 

- 60 мг преднізолону в/в; 

- 2мл 2% розчину супрастину в\в; 

- 10 мл 2,4% розчину еуфіліну в/в; 

- 2 мл 2% розчину фуросеміду (лазиксу); 

- при порушенні дихання інтубація трахеї.  

26. Гіпертонічний криз. 

Заходи невідкладної допомоги при гіпертонічному кризі: 

- забезпечити повний фізичний та психічний спокій; 

- положення хворого у ліжку з припіднятим головним кінцем; 

- забезпечити доступ свіжого повітря; 

- покласти гірчичники на потилицю та литкові м′язи; 

- контроль артеріального тиску кожні 15 хв. протягом години, а потім кожну годину; 
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- за призначенням лікаря  вводять гіпотензивні препарати: 4-6 мл 0,5% р-ну дибазолу в/м, 10 мл 

25% р-ну сульфату магнію в/м,  1 мл 0,01% р-ну клофеліну в/м, 2 мл 1% р-ну лазиксу в/м або в/в. 

27. Інфаркт міокарда. 

Заходи невідкладної допомоги при інфаркті міокарда: 

- терміново викликати лікаря 

- забезпечити повний фізичний та психічний спокій; 

- негайна госпіталізація у спеціалізоване відділеня; 

- транспортувати на носилках, минаючи приймальне відділення; 

- через кожні 15 хв. дають нітрогліцерин під язик; 

- з метою знеболення: анальгін (2-4 мл 50 % р-ну ) з димедролом ( 1-2 мл 1% р-ну) в/в; за 

призначенням лікаря промедол, морфін, фентаніл. 

- контроль АТ, пульсу, ЕКГ-дослідження 

28.Інфаркт міокарда. 

Заходи невідкладної допомоги при інфаркті міокарда: 

- терміново викликати лікаря 

- забезпечити повний фізичний та психічний спокій; 

- негайна госпіталізація у спеціалізоване відділеня; 

- транспортувати на носилках, минаючи приймальне відділення; 

- через кожні 15 хв. дають нітрогліцерин під язик; 

- з метою знеболення: анальгін (2-4 мл 50 % р-ну ) з димедролом ( 1-2 мл 1% р-ну) в/в; за 

призначенням лікаря промедол, морфін, фентаніл. 

- контроль АТ, пульсу, ЕКГ-дослідження 

29. Анафілактичний шок. 

Заходи невідкладної допомоги:  

- терміново викликати лікаря; 

- негайне припинення введення ліків; 

- горизонтальне положення з опущеною головою; 

- вище місця ін′єкції накласти джгут; 

- місце ін′єкції обколоти 0,5 мл 0,1 % р-ну адреналіну (розчинивши у 10-20 мл фіз.р-ну); 

- 60-120 мг преднізолону в/в. 

30.  Гіпертонічний криз. 

Заходи невідкладної допомоги при гіпертонічному кризі: 

- забезпечити повний фізичний та психічний спокій; 

- положення хворого у ліжку з припіднятим головним кінцем; 

- забезпечити доступ свіжого повітря; 

- покласти гірчичники на потилицю та литкові м′язи; 

- контроль артеріального тиску кожні 15 хв. протягом години, а потім кожну годину; 

- за призначенням лікаря  вводять гіпотензивні препарати: 4-6 мл 1 % р-ну дибазолу в/в, 10 мл 25% 

р-ну сульфату магнію в/м,  1 мл 0,01% р-ну клофеліну в/м, 2 мл 1% р-ну лазиксу в/м або в/в, 25-

50 мг каптоприлу під язик. 
 

                     2. Еталони  відповідей на ситуаційні задачі з невідкладних станів з хірургії 

 

1. Перфоративна виразка шлунка. 

Строгий ліжковий режим, холод на епігастрій, назогастральний зонд, 

госпіталізація в хірургічне відділення, підготовка до операції. 

2. Правець. 

У прищеплених – 0,5мл ПА, у неприщеплених – 3000 ОД ППС + 1,0мл ПА, 

через 1міс – 0,5мл ПА, через 9міс – 0,5мл ПА. Перед введенням ППС – проба за 

Безредько. 

3. Синдром тривалого стиснення. 

На одяг накладаємо джгут Есмарха, - перші тури перехрещуємо, а далі – 

паралельно все більше стискуючи до повної зупинки кровотечі з рани. Пульсації 

на периферії не повинно бути. 

4. Післяін'єкційний абсцес. 
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Розкриття і дренування гнійника в умовах хірургічного стаціонару. 

5. Карбункул шиї. 

Розкрити гнійника хрестоподібним розрізом в умовах хірургічного стаціонару.  

6. Лактаційний мастит. 

Для розкриття гнійника направити до хірурга в ургентний стаціонар. 

7. Перелом в типовому місці лівого передпліччя. 

Знеболення, транспортна іммобілізація. Направлення в травмпункт. 

8. Гострий холецистит. 

Холод на живіт, направити в ургентний хірургічний стаціонар. Знеболюючі та 

спазмолітини не давати. 

9. Перфорація виразки дванадцятипалої кишки. 

Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини. 

10.Перелом ребер і закритий пневмоторакс. 

Знеболюючі, в напівсидячому положенні транспортувати в ургентний 

хірургічний стаціонар. 

11.Стороннє тіло потрапило у верхні дихальні шляхи. 

Необхідно застосувати прийом Геймліха. 

12.Можливі захворювання: Облітеруючий ендартеріїт, атеросклероз або діабетична 

ангіопатія. 

При огляді визначають симетричність та наявність волосяного покриву, стан 

нігтів. Пальпаторно визначають однаковість температури стоп, наявність та 

симетричність пульсації на артеріях стоп, підколінних та стегнових. 

13.Електротравма, ускладнена серцево-судинною недостатністю. 

Відкинути джерело електричного струму сухою дерев’яною палкою, хворого 

покласти на спину на відкритому місці, звільнити грудну клітку від стиснення 

одягом, накласти асептичну пов’язки на рану, укрити ковдрою і доставити в 

найближчий лікувальний заклад. При симптомах серцевої недостатності ввести 

серцеві препарати. 

14.Отруєння окисом вуглецю (СО). 

Вивести хворого на свіже повітря, звільнити грудну клітку і шию від стиснення 

одягом, госпіталізація в стаціонар. 

15.Утоплення, ускладнене клінічною смертю. 

Потерпілого витягнути з води, покласти на живіт, випустити воду з шлунка і 

дихальних шляхів, негайна негайна серцево-легенева реанімація, викликати 

«швидку допомогу». 

16.Правець. 

У прищеплених – 0,5мл ПА, у неприщеплених – 3000 ОД ППС + 1,0мл ПА, 

через 1міс – 0,5мл ПА, через 9міс – 0,5мл ПА. Перед введенням ППС – проба за 

Безредько. Хворого поміщають в окрему палату і усувають шум, яскраве світло, 

голосні розмови. 

17.Посттрансфузійна реакція. 

Хворого необхідно зігріти (накрити ковдрою, обкласти теплими грілками. 

18.Гострий апендицит. 

Голод, спокій, міхур з льодом, госпіталізація. 

19.Ниркова коліка. 

Гаряча ванна, введення спазмолітиків чи знеболюючих. 

20.У хворої стороннє тіло гортані. 

Потрібна термінова госпіталізація хворого в ЛОР-відділення. 

21.Відкритий перелом кісток гомілки. Травматичний шок.  

Ввести знеболюючі, накласти асептичну пов’язку, провести транспортну 

іммобілізацію, транспортувати в травматологічне відділення, зігріти хворого, 

дати пити гарячий чай. 

22.Гострий холецистит.  

Прикладання холоду на живіт, введення спазмолітиків і болезаспокійливих. 

Госпіталізація в хірургічне відділення. 
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23.Струс головного мозку І ступеня.  

Госпіталізація в стаціонар, суворий ліжковий режим, консультація 

невропатолога. 

24.Кривавляча виразка шлунка.  

Лежаче положення. На ділянку шлунка прикласти міхур з льодом, ввести 

гемостатичні препарати і направити в стаціонар. 

25.Защемлена пахова грижа.  

Протипоказані будь-які маніпуляції по вправленні грижі в черевну порожнину, 

госпіталізація в хірургічне відділення для невідкладної операції. 

26.Перфоративна виразка шлунка. 

Голод, спокій, холод на живіт, термінова госпіталізація в хірургічний відділ. 

27.Артеріальна кровотеча. 

Зупинити кровотечу за допомогою джгута. Знеболення, асептична пов’язка на 

рану, іммобілізація, транспортування в стаціонар. 

28.Перелом ребер і закритий пневмоторакс. 

Забезпечити спокій, накласти оклюзійну пов’язку. 

29.Перелом кісток тазу. 

Потрібно забезпечити положення хворого на твердій поверхні в “положенні 

жаби”. Протишокові заходи, транспортування в стаціонар. 

30.Аденома передміхурової залози, яка ускладнилася гострою затримкою сечі. 

Катетеризація сечового міхура, направити на консультацію до уролога. 

 

3. Еталони  відповідей на ситуаційні задачі з невідкладних станів з педіатрії. 

 

1. Асфіксія новонародженого помірного ступеня. 

Дитину необхідно викласти на реанімаційний столик з підігрівом, провести відсмоктування 

вмісту носоглотки, ротової порожнини, провести тактильну стимуляцію – енергійно обтерти 

спинку або поплескати по підошвам. У випадку відсутності ефекту, проводиться вентиляція 60% 

киснево-повітряною сумішшю за допомогою маски.  

2. Спазмофілія, ларингоспазм. 

Негайно провести рефлекторну терапію: скропити обличчя дитини холодною водою; дати доступ 

свіжого повітря; подразнити корінь язика. Амбулаторне обстеження дитини з метою визначення 

рівня кальцію і проведення терапії препаратами кальцію. 

3. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт, стеноз ІІ ст. 

Заспокоїти дитину і батьків. Створити для дитини вологий теплий клімат: температура в кімнаті 

24-26
0
С. В кімнаті розвішати мокрі пелюшки, накрити ними батареї опалення. Зробити содово – 

трав’яну інгаляцію з сумішей трав: ромашки, фіалки, коренів солодки і алтею, подорожника 

тощо. Провести відволікаючу терапію (за нормальної температури тіла): гірчичні ручні та ніжні 

ванни. Випоювати дитину часто і малими порціями теплого чаю, молока. Давати відхаркувальні 

з теплим питвом (добрий ефект дає бромгексин, лазолван, мукалтин, сироп з кореня солодки). 

Після поліпшення стану дитину госпіталізують в стаціонар. 

4. Гостре респіраторне захворювання, гіпертермічний синдром. 

Розкрити дитину. Якщо у дитини озноб, розтерти шкіру тулуба, кінцівок 40% спиртом за 

допомогою грубого рушника до почервоніння. Якщо у дитини відчуття жару, обтерти шкіру 

тулуба і кінцівок розчином оцту 1:10. До голови прикласти міхур з льодом на 20 хвилин або 

вологий компрес. Через 30 хвилин процедуру повторити. Прикласти до магістральних судин шиї, 

в ліктьових та підколінних ямках пляшечки з холодною водою. Зробити очисну клізму з водою, 

охолодивши її до 14-180С. Внутрішньом’язево ввести 50% розчин анальгіну 0,1мл на один рік 

життя разом з 2% розчином супрастину 1-2 мг на 1 кг маси тіла. В термінових випадках ввести 

внутрішньом’язево або довенно преднізолон 2 мг на 1кг маси тіла, гідрокортизон 5 мг на 1 кг 

маси тіла. Після стабілізації стану дитину госпіталізувати в стаціонар. 

5. Колапс. 

Викласти дитину на терду поверхню без подушки, припіднявши ноги. Прикласти до ніг теплі 

грілки. Звільнити верхній плечовий пояс від стискаючої одежі, збільшити доступ свіжого 
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повітря. При поверненні свідомості – напоїти теплим чаєм. Після покращення стану дитину 

госпіталізувати. 

6. Медикаментозне отруєння. 

Негайно промити шлунок – в домашніх умовах напоїти розчином перманганату калію і 

викликати блювоту, натиснувши на корінь язика. В умовах стаціонару необхідно провести 

промивання шлунку зондом. Зробити очисну клізму, особливо якщо після отруєння пройшло 5 і 

більше годин. Дати дитині сорбенти (активоване вугілля, ентеросгель, полісорб). Дитину 

госпіталізувати. 

7. Судоми. 

Викликати лікаря. Профілактика травматизації: подушка під голову, утримування рук і ніг. Голо-

ву хворого повернути на бік для попередження аспіраційної асфіксії. Фіксація щелепи, поперед-

ження прикусу і западіння язика. Звільнення дихальних шляхів від слизу (катетер, гумова груша, 

обгорнутий шпатель). Збільшити доступ свіжого повітря. Ввести дом′язево або довенно протису-

домний препарат (седуксен, реланіум) в дозі 0,2-0,3 мг на кг. Обов’язково госпіталізувати 

дитину. 

8. Набряк Квінке. 

Прикласти холод до місця укусу. Місце укусу обколоти 0,1% розчином адреналіну в розведенні 

1:10000. Ввести десенсибілізуючі препарати: супрастин 2% р-н 0,1-0,2 мл/рік життя 

внутрішньом’язево. При погіршенні стану дитини иииввести преднізолон 1-2 мг/кг 

внутрішньом’язево і госпіталізація в стаціонар.    

9. Харчова токсикоінфекція. 

Враховуючи тривалість хвороби, промивання шлунку недоцільне. Зробити очисну та лікувальну 

клізму. Дати дитині сорбенти (ентеросгель, активоване вугілля, смекта) та ферментні препарати. 

Провести оральну регідратацію (гастроліт, регідрон). Дитину госпіталізувати. 

10. Гостра лівошлуночкова недостатність. 

Надати дитині напівсидяче положення з припіднятим головним кінцем. Респіраторна терапія: 

інгаляції кисню з 30% спиртом. Для зниження притоку крові до серця на кінцівки накладаються 

джгути на 20-30 хв. Необхідно терміново  иисвикликати лікаря, госпіталізувати дитину в ПІТ. 

11. Алергічна реакція на введення вакцини.  

Дитину повернути обличчям набік, зафіксувати язик, забезпечити доступ свіжого повітря. 

Контроль за станом пульсу, АТ. Оксигенотерапія. Внутрішньовенно ввести адреналін в дозі 5 

мкг/кг з наступною підтримуючою тривалою інфузією розчину адреналіну в дозі 0,5 мкг/кг/хв до 

стабілізації АТ. Розпочати введення еуфіліну, глюкокортикостероїдів (гідрокортизон), 

антигістамінних препаратів (тавегіл). 

12.Гіпоглікемічна кома. 

Необхідно дати дитині солодкого чаю, цукерку, нагодувати.  При відсутності 

ефекту від проведених заходів і погіршення стану дитини довенно ввести 40% р-

н глюкози у кількості 20 мл.  

13.Непритомність 

Покласти хворого на спину з дещо піднятими нижніми кінцівками; звільнити від 

стискуючого одягу, послабити комірець; збризкати чи обтерти обличчя 

холодною водою; поплескати хворого по щоках; дати вдихнути випари 

нашатирного спирту, оцту, хрону, іншої подразнюючої речовини; тепла грілка 

до ніг, розтерти тіло та кінцівки хворого. При погіршенні стану - госпіталізація в 

стаціонар. 

14.Дифтерія. Справжній круп. 

Необхідно негайно викликати ШНМД. До приїзду лікаря необхідно забезпечити 

вдихання теплого вологого повітря. Вдома для цього поміщають дитину у ванну 

кімнату, яку наповнюють парою (відкривають кран з гарячою водою). Можна 

дати тепле питво, зробити гарячі ножні ванни. Негайна госпіталізація у 

інфекційне відділення для введення протидифтерійної  сироватки. 

15.Судомний синдром 

Необхідно забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів: видалити з 

порожнини рота скупчення слизу і мокротиння пальцем, обмотаним бинтом або 

марлею (по можливості). Звільнити дитину від тісного одягу; покласти дитину 
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на спину і повернути голову убік; не намагатися розтиснути щелепи з 

допомогою будь-яких предметів; уважно спостерігати за перебігом нападу; не 

давати жодних ліків або рідин перорально; перебувати біля дитини до повного 

припинення нападу. Ввести дом’язево 0,5% розчин сібазону в дозі 0,2 мл. 

Госпіталізація дитини.  

16.Аспірація їжею. 

Сісти  в крісло і посадити дитину на коліна, опустивши її голову вниз. Або 

встати на одне коліно, поклавши дитину на друге.  Однією рукою підтримати 

дитину під груди, а іншою вдарити чотири рази між лопатки. Якщо удари по 

спині не допомагають, то посадити дитину собі на коліна, одну свою руку 

поклавши їй на живіт. Стиснути цю руку в кулак, впираючись тієї внутрішньої 

стороною, де перебуває великий палець, в середину його живота, а іншою рукою 

тримати дитину за спину. Швидко натиснути кулаком на живіт трохи вгору і як 

можна глибше. Рух має бути сильним, щоб виштовхнути застряглий предмет. 

Повторити натискання до чотирьох разів. При відсутності ефекту негайна 

госпіталізація для проведення бронхоскопії. 

17.Отруєння грибами 

Необхідно негайно почати промивання шлунку водою, краще за допомогою 

зонда слабким розчином (рожевого кольору) перманганату калію або методом 

штучної блювоти. Потім поставити очисну клізму. Після цього хворого тепло 

вкрити, поїти великою кількістю рідини. Після стабілізації стану дитину 

госпіталізують. 

18.Гостра шлункова кровотеча.  

Забезпечити дитині повний фізичний та психічний. Надати горизонтальне 

положення. Голову повернути набік для попередження аспірації крові. На 

епігастральну ділянку покласти холод (грілку з льодом, замотану в рушник). 

Можна дати ковтати дрібні шматочки чистого льоду. Довенно струминно ввести: 

10% розчин кальцію глюконату 0,2-0,4 мл/кг маси тіла, 2 мл 12,5% розчину 

діцинону; краплинно 5% р-н Е-амінокапронової кислоти 5мл/кг маси тіла; 

дом’язево 1мл 1% р-н вікасолу. Терміново госпіталізувати дитину в дитяче 

хірургічне відділення. 

19.Гостра носова кровотеча. 

Забезпечити дитині повний фізичний та психічний спокій. Посадити, нахиливши 

голову вперед над лотком. Крило носа притиснути до носової перегородки. На 

перенісся покласти марлю, змочену холодною водою. На потилицю покласти 

міхур з льодом на 20 хв. (процедуру можна повторити ще раз через 20 хв.). 

Ввести у відповідний носовий хід ватний тампон, змочений 3% розчином 

перекису водню або тампон з гемостатичною губкою. За відсутності ефекту 

провести передню тампонаду носового ходу: ввести марлеву турунду  (50см х 

1см), змочену 1% р-ном вікасолу, 10% р-ном кальцію глюконату, 5% р-ном 

амінокапронової кислоти. Турунду вводити методом «змійки» за допомогою 

пінцета. Одночасно через рот дати 5% розчин кальцію глюконату, таблетку 

рутин 0,02, драже аскорбінової кислоти 0,05. Тампон може залишитися в носі 2 

доби, протягом яких дитину повинен оглянути ЛОР та за показами провести 

задню тампонаду.  

20.Асфіксія новонародженого важкого ступеня. 

Дитину в пологовому залі необхідно викласти на реанімаційний столик з 

підігрівом, провести відсмоктування вмісту носоглотки та ротової порожнини, 

провести тактильну стимуляцію – енергійно потерти шкіру спини вздовж хребта 

та поплескати по шкірі підошв. У випадку відсутності ефекту -  проводити 

вентиляцію легень 60% киснево-повітряною сумішшю за допомогою маски, за 

відсутності спонтанного дихання – інтубація трахеї  та перевід на кероване 

дихання. 

21.Астматичний статус.     

Забезпечити повний фізичний та психічний спокій дитини. Надати 



 49 

напівсидячого положення в ліжку за допомогою подушок та опустити ноги. 

Звільнити грудну клітку від одягу, що обмежує рухи. Забезпечити доступ 

свіжого повітря.  Забезпечити подачу кисню з піногасниками через маску. 

Відмінити бета-2 агоністи, що перед цим застосовувались. Довенно ввести 

преднізолон 1-2 мг/кг/добу або дексазон 0,2-0,5 мг/кг/добу кожні 4-6 год.; 

довенно краплинно 2,4% розчин еуфіліну з розрахунку 1мг/кг/годину. 

Госпіталізація у відділення реанімації. 

22.Укус змії.  

Негайно відсмоктати із рани отруту, постійно її випльовувати. Не можна цього 

робити тому, у кого є садни або інші поранення слизової губ або порожнини 

рота. Рану слід обробити 5%-ним спиртовим розчином йоду або одеколоном, 

спиртом.        Відсмоктавши отруту, необхідно обмежити рухомість потерпілого. 

Якщо змія укусила в ногу, прибинтувати її до другої ноги і, підклавши що-

небудь під ноги, злегка підняти їх. При укусі в руку необхідно зафіксувати її в 

зігнутому положенні. При сильних болях призначити знеболюючі. Щоб 

прискорити виведення отрути, давати потерпілому більше чаю і лужної 

мінеральної води. Негайна госпіталізація в реанімаційне відділення з метою 

введення полівалентної протизміїної сироватки 

23.Набряк легень (гостра лівошлуночкова недостатність). 

Забезпечити дитині повний фізичний та психічний спокій. Звільнити грудну 

клітку від одягу, що обмежує рухи. Забезпечити доступ свіжого повітря. Надати 

сидячого положення в ліжку  за допомогою подушок. Опустити ноги та 

почергово накладати джгути на кінцівки на 20-30хв. Забезпечити подачу кисню з 

піногасниками.  Постійно відновлювати прохідність дихальних шляхів - 

відсмоктувати рідину з верхніх дихальних шляхів. Налагодити венозний доступ, 

ввести 1% р-н фуросеміду  2-5 мг/кг; преднізолон 5мг/кг; довенно або дом’язево 

ввести 1 мл 1% р-ну промедолу.  Негайна госпіталізація в реанімаційне 

відділення. 

24. Гемофілія А (спадкова коагулопатія). 

Забезпечити дитині повний спокій. Надати горизонтальне положення. Голову повернути набік 

для попередження аспірації крові. Провести тампонаду лунки зуба,  використавши наступні 

засоби місцевої терапії: гемостатична губка, тромбін, Е-амінокапронова кислота, марля, віскоза 

та ін. Пам’ятати: дом’язеві ін’єкції дітям з гемофілією заборонено. За відсутності ефекту, 

госпіталізація в гематологічне відділення. 

25. Цукровий діабет. Гіперглікемічна кома.  

Негайна госпіталізація дитини. На догоспітальному етапі необхідно вкрити дитину, промити 

шлунок, провести (при можливості) дослідженні крові на глюкозу, аналіз сечі на цукор та 

ацетон. Налагодити венозний доступ і починати вводити інсулін (лише короткої дії) у режимі 

малих доз (0,1 ОД /кг/год.), внутрішньовенно крапельно за допомогою інсулінового насосу.   

26. Гостра дихальна недостатність ІІ ст. 

Розпочати оксигенотерапію крізь носовий катетер, підтримувати вільну прохідність дихальних 

шляхів, налагодити венозний доступ. Негайна госпіталізація дитини у відділення інтенсивної 

терапії. 

27. Гостра кишкова інфекція. Ексикоз. 

Першочерговим і найважливішим серед терапевтичних заходів є своєчасна оральна регідратація 

(ОРГ), яка проводиться у перші години захворювання, що запобігає розвитку важкої форми 

ексикозу. Препаратом вибору є розчин Регідрону, який призначається при легкому ступені 

зневоднення з розрахунку 30-50 мл/кг маси тіла, при середньому ступені — 100 мл/кг на протязі 

4-6 годин. Можна поєднувати розчин Регідрону з морквяно-рисовим відваром ORS-200 та біо-

рисовим відваром (фірми HIPP). Відпоювати дитину необхідно малими дозами по 1-2 чайній 

ложці або з піпетки кожні 5-10 хв. При наявності блювоти та відмови дитини від пиття можна 

проводити регідратацію через назогастральний зонд безперервно краплинно (10 мл/хв). 

Протипоказів для проведенняя ОРГ не існує — навіть багаторазове блювання не є перешкодою 

для орального введення рідини. Введення парацетамолу з розрахунку 15 мг/кг. Зробити очисну 

клізму. Госпіталізація дитини у інфекційну лікарню. 
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28. Менінгококова інфекція. 

Налагодити венозний доступ. Негайне введення: жарознижуючих – 50% розчин анальгіну (0,1 мл 

на рік життя), глюкокортикоїдів – 3% розчин преднізолону 0,5 мл довенно, антибіотика 

левоміцетину-сукцинат 15-20 мг/кг або пеніцилін - 50 тис ОД/кг. Термінова госпіталізація в 

найближчий дитячий стаціонар, у відділення інтенсивної терапії. 

29. Гостра алергічна реакція по типу кропивниці.  

Негайно припинити надходження алергену, провести промивання шлунку. Ввести антигістамінні 

препарати внутрішньом’язово: 2,5% розчин піпольфену 0,1-0,15 мл/рік  життя або 2% розчин 

супрастину 0,1-0,15 мл/рік життя. Ввести 3% розчин преднізолону в дозі 1-2 мг/кг 

внутрішньом’язово. Спостереження за дитиною, при відсутності ефекту від лікування – 

госпіталізація. 

30. Спазмофілія, еклампсія. 

Необхідно забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів: видалити з порожнини рота 

скупчення слизу і мокротиння пальцем, обмотаним бинтом або марлею. Звільнити дитину від 

тісного одягу; покласти дитину на спину і повернути голову на бік. Ввести дом’язево 0,5% 

розчин сібазону в дозі 0,5 мл та кальцію глюконат у дозі 0,2 мл/кг. Госпіталізація дитини.  

 

4. Еталони  відповідей на ситуаційні задачі з невідкладних станів з акушерства та гінекології 

 

1. Передлягання плаценти. Маткова кровотеча. 

Визначити групу крові і резус фактор, катетеризувати ліктьову вену, підготовка 

операційної для проведення кесаревого розтину у невідкладному порядку. 

Внутрішньовенна інфузійна терапія. 

2. Передчасне відшарування нормально розміщеної плаценти. Дистрес плоду.  

Крововтрата, розвиток геморагічного шоку, внутрішньоутробна загибель плоду. 

Визначити групу крові і резус фактор, катетеризувати ліктьову вену, підготовка 

операційної для проведення кесаревого розтину у невідкладному порядку. 

3. Перервана позаматкова трубна вагітність. 

Визначити групу крові і резус фактор, катетеризувати ліктьову вену, накрити 

столик для проведення пункції черевної порожнини через заднього склепіння та 

підготовити операційну для оперативного втручання у невідкладному порядку. 

4. Післяпологова гіпотонічна кровотеча в ранньому післяпологовому періоді. 

Викликати лікаря, продовжувати зовнішній масаж матки, катетеризувати 

ліктьову вену і підключити окситоцин 10 ОД +фіз.роз-н 0,9%-200,0, підготувати 

жінку для ручної ревізії стінок порожнини матки. 

5. Прееклампсія тяжкого ступеня.  

Надати горизонтального положення, викликати лікаря та швидку допомогу з 

метою негайної госпіталізації в акушерський стаціонар.  

6. Внутрішньовенний доступ, введення магнію сульфат 4 г протягом 15 хв.. 

Еклампсія. Стан вагітної вкрай важкий. 

Горизонтальне положення, спокій, негайно викликати лікаря, внутрішньовенний 

доступ, внутрішньовенне введення магнію сульфату 4 г протягом 15 хв..    

7. Розрив матки. Стан вагітної вкрай важкий.   

Негайно викликати лікаря, катетеризувати ліктьову вену, підготувати 

операційну для ургентної операції. 

8. Розриви шийки матки 1 ступеня, піхви та промежини 1 ступеня. Стан пацієнтки 

відносно задовільний. 

Катетеризація ліктьової вени, інфузійні середники. 

Провести тампонування рани марлевими стерильними салфетками, негайно 

викликати лікаря, приготувати інструменти для ушивання розривів.   

9. Ювенільна дисфункціональна маткова кровотеча 

Визначити групу крові і резус фактор, загальний аналіз крові, коагулограму і 

біохімію крові провести, УЗД органів черевної порожнини, кров на рівень 

статевих гормонів, антианемічна, гемостатична і гормональна терапія. У випадку 
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неефективності консервативних методів лікування:  лікувально-діагностичне 

вишкрібання порожнини матки. 

10.Дисфункціональна маткова кровотеча у репродуктивному віці. 

Визначити групу крові і резус фактор, загальний аналіз крові, коагулограму і 

біохімію крові провести, УЗД органів черевної порожнини 

Підготувати інструменти до проведення лікувально-діагностичне вишкрібання 

порожнини матки.   

11.Фіброміома матки з ускладненим перебігом, маткова кровотеча, підозра на 

некроз фіброматозного вузла. 

Визначити групу крові і резус фактор, у першу чергу провести УЗД органів 

малого тазу  

Лікувально-діагностичне вишкрібання порожнини матки. 

Антианемічна, гемостатична і гормональна терапія.  

Дослідження крові на онкомаркери 

12.Маткова кровотеча в репродуктивному віці. 

Визначити групу крові та резус-фактор хворої, загальний аналіз крові, 

коагулограму і біохімію крові провести, УЗД органів черевної порожнини 

Підготувати до проведення лікувально-діагностичне вишкрібання порожнини 

матки.     

Антианемічна, гемостатична і гормональна терапія.  

13.Забій мяких тканин зовнішніх статевих органів, розрив клітора. Катетеризація 

ліктьової вени, ін фузійна терапія. 

Тампонувати кровоточиву ділянку давлючою пов’язкою. Викликати швидку 

медичну допомогу, госпіталізувати в стаціонар.  

14.Еклампсія.  

Покласти на кушетку 

Покласти вагітну на лівий бік 

Відкрити рот і дати кисень 

Налагодити в/в доступ (постійний катетер), магнезії сульфат в/в 16 мл+фіз..роз-н 

0.9% 30 мл протягом 5 хв, довенно роз-н Рінгера. Покликати лікаря. 

Транспортувати в операційну. 

15.Еклампсія.  

Покласти на кушетку 

Покласти вагітну на лівий бік 

Відкрити рот і дати кисень 

Налагодити в/в доступ (постійний катетер), магнезії сульфат в/в 16 мл+фіз..роз-н 

0.9% 30 мл протягом 5 хв, довенно роз-н Рінгера. Покликати лікаря. 

Транспортувати в операційну. 

16.Ранній гестоз. Блювання середнього ступеня.  

Госпіталізація в стаціонар. 

Довенно розчини Рінгера, фіз. розчин, диполь, тріоль, проти блювотні середники 

17.Справжнє прирощення плаценти.  

Транспортувати в операційну (екстирпація матки без додатків) . 

18.Прееклампсія тяжкого ступеня.  

Налагодити в/в доступ (постійний катетер), магнезії сульфат в/в. Покликати 

лікаря.  

19.Синдром стиснення нижньої порожнистої вени. 

Повернути вагітну на бік. Покликати лікаря. 

20.Емболія навколоплідними водами. 

Налагодити в/в доступ (постійний катетер).  Покликати лікаря-реаніматолога. 

Киснева терапія. 

21.21. Позаматкова вагітність 

Взяти  кров на визначення групи крові, коагулограми, біохімічного аналізу.  

Налагодити довенну інфузійну терапію. 
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Провести пункцію черевної порожнини через заднє склепіння піхви, тест на 

вагітність. Провести підготовку до оперативного лікування.   

22.Загроза розриву матки. Катетеризація ліктьової вени. 

Транспортувати в медичний заклад для оперативного лікування 

 

23.Рак шийки матки. 

Провести тугу тампонаду піхви. Налагодити постійний катетер, в/в - 

гемостатики. 

24.Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти.   

Негайна госпіталізація в стаціонар; кесарів розтин 

25.Позаматкова вагітність 

Взяти  кров на визначення групи крові, коагулограми, біохімічного аналізу.  

Налагодити довенну інфузійну терапію. 

Провести пункцію черевної порожнини через заднє склепіння піхви, тест на 

вагітність. Провести підготовку до оперативного лікування.   

26.Маткова кровотеча 

Госпіталізація; роздільне діагностичне вишкрібання порожнини матки; 

гемостатична терапія. 

27.Прееклампсія тяжкого ступеня  

Налагодити в/в доступ (постійний катетер), магнезії сульфат в/в. Покликати 

лікаря.  

28.Перекрут ніжки кісти яєчника  

Невідкладна госпіталізація; оперативне лікування.  

29.Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти   

Негайна госпіталізація в стаціонар, провести кесарів розтин 

30.Пізня післяпологова кровотеча 

Госпіталізація в стаціонар 

Катетеризація ліктьової вени, взяття  крові на визначення- групи крові, 

коагулограми, біохімічний аналіз 

Інфузійна терапія 

Підготовка до інструментальної ревізії порожнини матки   

 

 

5. Еталони  відповідей на ситуаційні задачі з основ охорони праці та охорони 

праці в галузі. 

 

1. Ситуація потребує спеціального розслідування незалежно від ступеня ушкодження  здоров’я 

постраждалих, оскільки нещасний випадок стався одночасно з двома працівниками. За рішенням 

територіального органу з державного нагляду за охороною праці спеціальне розслідування нещасних 

випадків можуть проводити незалежно від їхніх наслідків.  

2. Так,  даний випадок можна віднести до виробничого травматизму. 

Потерпілий працівник або працівник, який його виявив (свідок) повинен негайно повідомити  

керівника, який зобов'язаний утворити комісію з розслідування у складі не менше 3 осіб: фахівця 

служби охорони праці (голова комісії), керівника структурного підрозділу, на якому трапився нещасний 

випадок, представника первинної профспілкової організації, представника робочого органу Фонду.  

Комісія зобов’язана протягом 3 діб розслідувати випадок і скласти акти розслідування за формою Н-5 у 

трьох примірниках, а також акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1. 

3. Оскільки працівник відлучився з роботи за сімейними обставинами і нещасний випадок з ним 

відбувся за межами установи, даний випадок є невиробничим. Розслідується такий випадок комісією 

установи, за результатами розслідування складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм). 

4. Роботи  в  зонах  дії струму високої частоти,  іонізуючого випромінювання,  електростатичного та 

електромагнітного  полів,  а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів відносяться до робіт з 

підвищеною небезпекою. Згідно з Типовим положенням про навчання з питань охорони праці, всі 
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працівники, яких приймають на роботи, зазначені в «Переліку робіт з підвищеною небезпекою», 

проходять попереднє спеціальне навчання й перевірку знань з питань охорони праці стосовно 

конкретних робіт. Враховуючи, що посада, на яку претендує працівник  відноситься до робіт з 

підвищеною небезпекою і потребує спеціального попереднього навчання і перевірки  знань з питань 

охорони праці, вимоги керівництва є правомірними. 

 

5. Якщо нещасний випадок відбувся в робочий час, то він підлягає розслідуванню й обліку (за 

винятком випадків, зазначених у п.8 Положення про розслідування й облік нещасних випадків...). 

Наявність у крові травмованого алкоголю, не є підставою для відмови в складанні акту за формою Н-1. 

Адміністрація підприємства зобов'язана правильно організувати працю, забезпечити дотримання вимог 

трудової й виробничої дисципліни. Відповідно до Типових правил внутрішнього трудового розпорядку 

адміністрація зобов'язана не допускати до роботи працівника, що з'явився на робочому місці у 

нетверезому стані. 

 

6. У цьому випадку вимога державного інспектора по нагляду за охороною праці про сплату 

лікувальним закладом штрафу за нещасний випадок, що відбувся із працівником на пішохідному 

переході між корпусами, буде правочинним, тому що відповідальність за належний стан цього 

покладена на підприємство. 

 

7.  Цільовий інструктаж. 

Медичний працівник завжди має надягати рукавички перед контактом із кров’ю й іншими потенційно 

небезпечними біологічними рідинами або забрудненими ними поверхнями. Необхідно на повсякденний 

одяг надягати медичний. Надягати шапочки, бахіли на взуття або спеціальні черевики варто в тому 

випадку, якщо можливе потрапляння великої кількості крові й інших потенційно небезпечних 

біологічних рідин на голову або ноги. Надягайте захисні екрани, чи маски в поєднанні із захисними 

окулярами для очей у всіх випадках, коли існує небезпека появи бризок крові й інших потенційно 

небезпечних біологічних рідин під час маніпуляцій. 

 

8. При уколах і порізах вимити руки, не знімаючи рукавичок, проточною водою з милом, зняти 

рукавички, вимити руки з милом і обробити ранку 5% спиртовим розчином йоду.  

При забрудненні рук кров'ю, сироваткою, виділеннями ретельно протирати їх тампоном, змоченим 

шкірним антисептиком,  після чого мити проточною водою з милом. Рукавички обробляти серветкою 

змоченою дезінфектантом, потім мити проточною водою, після зняття рукавичок, руки миють і 

обробляють шкірним антисептиком. 

При потраплянні біологічних рідин в очі – промити великою кількістю води, пізніше  розчином 

марганцевокислого калію у воді в співвідношенні 1:10000.  

Вести сироватку, якщо пацієнт має встановлений діагноз, або загальні профілактичні препарати. 

Провести аналізи рідин пацієнта для визначення можливих інфекцій. За результатами попередніх 

досліджень, здати аналізи медсестрі та в залежності від результатів провести лікування або 

профілактику.  

 

9. Халат чистий, косинка (шапочка) закриває волосся. Халат повинен прикривати одяг, в ньому не 

виходять за межі лікарні. Тапочки шкіряні або гумові, зручні для санітарної обробки. Слідкувати за 

чистотою свого тіла (душ перед роботою, миття рук перед і після маніпуляцій, перед їдою, після 

туалету). 

Заходи запобігання виникнення та розповсюдження внутрішньо-лікрняних інфекцій: 

1.Санітарно-гігієнічні: 

а.  режим провітрювання (кондиціонери, вентиляція); 

б. прибирання (регулярність, використання дезінфікантів, дезинфекція інвентаря); 

в. дезінфекція постільних речей (дезінфекційна камера); 

г. разові комплекти. 

2.Розміщення хворих (бокси, ізолятори, мати з дитиною). 

3.Раціональна терапія (обґрунтована раціональна антибіотико-терапія). 

4.Протиепідемічний режим: 

а. знезараження інструментарію (централізовані стерилізаційні); 

http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
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б. безпечне харчування (контроль харчоблоку, пункту роздачі, раціональне збереження 

продуктів); 

в. контроль здоров’я персоналу, хворих. 

 

10.  У фельдшера отруєння речовинами хімічного походження. Фактори хімічного та біологічного 

походження. Фактори хімічного походження: високоактивні лікарські хіміопрепарати; антисептики; 

медичні гази, лікарські аерозолі. Біологічні фактори: мікроорганізми; алергени; білково-вітамінні 

препарати; імунологічні препарати. Перевести на інший вид робіт. 

 

11. В операційних блоках персонал потрапляє через пропускники. Операційний блок складається із 

трьох суміжних приміщень: перше приміщення, обладнане душем, санвузлом і дозатором з розчином 

антисептика. У даному приміщенні персонал знімає спецодяг, у якому працював у відділенні, приймає 

душ і проводить гігієнічну обробку рук. У другому приміщенні, персонал одягає чисті хірургічні 

костюми, що розкладені на поличках за розмірами, спеціальне взуття, бахіли і виходить із 

санпропускника. Після проведення операцій персонал повертається в санпропускник через третє 

приміщення, в якому встановлено контейнери для збору використаної білизни (халатів, хірургічних 

костюмів, масок, шапочок, бахіл). Далі персонал проходить в перше приміщення, де при необхідності 

приймає душ, надіває спецодяг для роботи у відділенні і виходить з операційного блоку.  

 

12. Фізичні фактори – недостатня освітленість, що приведе до погіршення зору, сидяча робота – 

остеохондроз та варикоз, значні фізичні навантаження під час догляду за лежачими хворими – грижі, варикоз, 

розтягнення м'язів, зміни в суглобах. 

Хімічні - високоактивні лікарські хіміопрепарати; антисептики – різного роду алергії, шкірні 

захворювання, захворювання органів дихання. 

 Біологічні - мікроорганізми; алергени; білково-вітамінні препарати; імунологічні препарати – алергії, 

вірусні захворювання, гемологічні захворювання, туберкульоз. 

Фізіологічні - підвищена психоемоційна напругу – роздратованість, втома, стрес, головний біль, 

невралгії; напруга зорового і слухового аналізаторів – погіршення зору та слуху. 

13.  Дайте йому зслизнути вниз вздовж вашого тіла, не напружуючи себе. Так ви контролюєте падіння. 

Потім ви можете спробувати допомогти пацієнту лягти на бік або сісти, підклавши подушку чи ковдру, 

поки ви шукаєте допомогу. 

Ні за яких обставин ви не повинні намагатись підняти пацієнта самотужки, без сторонньої допомоги. 

Якщо ви працюєте в лікарні чи медичному центрі, то можете покликати на допомогу колег. 

14. Кількість операційних - дві на 100 хірургічних ліжок. Площа однієї операційної 

має бути 36-48 м2, висота - не меншою 3,5 м при ширині 5 м. Освітлення: мінімальний 

засліплюючий вплив; рівномірність; наближене до спектра природного світла; 

відсутність нагрівання лампи. При плануванні операційну орієнтують на північ, 

північний схід і захід. Операційний стіл встановлюють перпендикулярно до вікна. 

Освітленість на поверхні операційного поля має бути в межах 3000-4000 

лк.Температура в операційній має бути в межах 22-23оС. Іноді, наприклад, при опіках, 

при тривалому оперуванні на відкритій черевній порожнині до 25-30оС. Опалення 

здійснюється електроплитами з автоматичним регулюванням постійності 

температури. Вентиляція - штучна припливно-витяжна з переважанням притоку 

очищеного повітря над витяжкою з 10-20-кратним повітрообміном за 1 год. 

15. Перша зона – стерильна (операційна, стерилізаційна інструментарію). Персонал операційної бригади 

може попасти в цю зону через санпропускник і передопераційну, а хворий – з наркозної.  

Друга – зона суворого режиму (передопераційна, мийна, наркозна – вони безпосередньо сполучені з 

операційною). 

Третя – зона обмеженого режиму (кімната для збереження крові, апаратна, інструментально-

матеріальна, приміщення медперсоналу, експрес-лабораторія, чиста половина санпропускника та ін.). 

Четверта зона – загальнолікарняного режиму (приміщення, вхід до яких не пов’язаний з проходженням 

через попередні зони, зокрема, кабінети завідувача, ст. операційної медсестри, кімната використаної 

білизни та ін.). 

http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A5%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B7%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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16. Прибирання виконується, виключно, вологим способом. 

Прибирання попереднє: вологою ганчіркою щодня зранку перед операцією з горизонтальних поверхонь 

(столи, підлога) прибирають пил, який випав за ніч.  

Поточне прибирання: під час операції (збирають салфетки, які впали на підлогу, тампони, протирають 

забруднену кров'ю підлогу). 

Після закінчення чергової операції прибирають весь невикористаний матеріал і інструменти, 

обробляють антисептиком клейонки операційних столів;  

Заключне прибирання: після завершення усіх операцій (миття підлоги, дезінфекція підлоги і меблів з 

вмиканням на 1 год. бактерицидних ламп; 

Генеральне прибирання: проводиться в кінці робочого тижня - стелю, підлогу, стіни і вікна миють із 

шлангів гарячою водою з милом і антисептиком. Після просушування і протирання насухо включають 

на 12-14 год. бактерицидні лампи.  

17. При укусі з порушенням цілісності шкіри рана промивається водою, видаляються некротизовані 

тканини та проводиться обробка рани дезінфікуючим засобом (20 % водний розчин хлоргексидину 

біглюконат, 3 % перекис водню); призначається антибактеріальна терапія.  

Так, цей випадок вважається нещасним і підлягає розслідуванню. У кожному відділенні повинен бути 

журнал для запису  усіх тілесних  пошкоджень, нанесених хворими персоналом. На нещасні випадки, 

які викликали втрату працездатності на 1 робочий день і більше,  завідувачем відділенням складається 

акт за формою Н-1. 
 

18. Кров для тестування відбирають після аварії, але не пізніше ніж через 72 год. Позитивний результат 

свідчить про те, що працівник був інфікований ВІЛ раніше і аварія не є причиною зараження. Якщо 

результат негативний, то наступне тестування проводять через 1, 3, 6 міс і через рік. Проводять 

екстрену профілактику, призначаючи антиретровірусні лікарські засоби. Це бажано зробити 

якнайшвидше, але не пізніше ніж через 72 год після ушкодження. 

 

19. При потраплянні крові або інших потенційно небезпечних біологічних рідин в очі око промивається 

водою або фізіологічним розчином. При цьому не допускається: промивання очей милом або 

дезінфікуючим розчином; знімання контактних лінз під час промивання очей. Після промивання очей 

контактні лінзи знімаються та обробляються, після чого вони вважаються безпечними для подальшого 

використання; 

20. При потраплянні крові або інших потенційно небезпечних біологічних рідин на слизову оболонку 

ротової порожнини: 

рідина, що потрапила до ротової порожнини, випльовується, ротова порожнина декілька разів 

промивається водою або фізіологічним розчином; 

для промивання ротової порожнини не допускається використання мила чи дезінфікуючих розчинів. 

 

21. Обслуговуючому персоналу забороняється: 

а) сідати на ліжко хворих, 

б) з’являтися у відділенні без спецодягу, 

в) виходити у спецодязі за межі відділення або надягати верхній одяг на спецодяг, або виносити 

спецодяг додому  з будь-якою метою, 

г) з’являтися у спецодязі в столовій або буфеті, 

д) користуватися туалетом, призначеним для хворих, посудом та іншими речами, що є в користуванні 

хворих, 

е) приймати їжу в палатах, коридорах і лабораторіях, 

ж) вживати харчові продукти та залишки харчів від хворих, 

з) палити в палатах, коридорах і лабораторіях. 

 

22. При потраплянні в око будь-якої хімічної рідини необхідно ретельно промити його великою 

кількістю води. При потраплянні в око кислоти відразу промити його чистою проточною водою, а потім 

накласти ватний тампон, змочений розчином 3% гідроген карбонату натрію. 
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Промивати очі при потраплянні лугу слід водою, а після цього - 2% розчином борної кислоти (1 чайна 

ложка борної кислоти на склянку води). Після заключного ополіскування очей чистою водою під повіки 

вводять 2-3 краплі 30% альбуциду. Промивати очі після опіку необхідно ретельно протягом 20-30 хв, а 

потім обов'язково звернутися до лікаря. 

23. Халат або спеціальний костюм, головний убір, бахіли, захисний клейончастий фартух, рукавички, 

захисна маска-респіратор. 

 

24. Орієнтовний план дій при аварії 1-го типу: 

1. Негайно накрийте розлитий матеріал, щоб уникнути подальшого утворення аерозолю. 

2.Намочіть покривало (газета, ганчірка, халат) дезінфектантом і нанесіть препарат навколо місця 

розливу. 

3. Залиште на 2 години, змочуючи покриття дезінфектантом у разі висихання. 

4. Помістіть усе (розбиті пробірки й використане покриття) у контейнер і проавтоклавуйте. 

5. Вимийте підлогу та обладнання з додаванням дезінфекційного розчину. 

     Орієнтовний план дій при аварії 2-го типу 

1. Покинути приміщення усім, крім винуватця інциденту. 

2. Зупинити циркуляцію повітря, закрити всі щілини, вентиляційні решітки (поліетиленом, скотчем). 

3. Включити розпилювач дезрозчину, покинути кімнату і запечатати двері. 

4.  Дати апарату витратити весь об'єм дезрозчину, залишити кімнату на 2 години. 

5. Надіти всі елементи захисного одягу перед поверненням в кімнату. 

6. Залити розлиту культуру дезрозчином і залишити на час, необхідний для дезінфекції. 

7. Помістити осколки пробірок, залишки дезрозчину у відповідний контейнер. 

8. Вимити підлогу, стіни і поверхні обладнання. 

25. Так, цей випадок вважається нещасним і підлягає розслідуванню. У кожному відділенні повинен 

бути журнал для запису  усіх тілесних  пошкоджень, нанесених хворими персоналом. На нещасні 

випадки, які викликали втрату працездатності на 1 робочий день і більше,  завідувачем відділенням 

складається акт за формою Н-1. 

 

26. Обмежений режим призначається для хворих із суїцидальними, агресивними намірами, що 

перебувають у стані психомоторного збудження, схильних до втечі, соціально небезпечних, з 

порушенням свідомості, у стані ступору, з гострими психозами, тобто хворих, які є небезпечними для 

себе або оточення. Ці хворі перебувають у наглядовій палаті, де знаходиться постійний фіксований пост 

персоналу. Хворих необхідно супроводжувати в туалет, у палаті не повинно бути ніяких сторонніх 

речей (навіть рушників, шнурків). Вони мають бути одягнені в лікарняний одяг; їх необхідно 

передавати і забирати під розписку після огляду на предмет тілесних ушкоджень. Харчуються окремо 

від інших хворих під наглядом персоналу, який стежить, щоб хворі не забрали ложки. Столові прибори 

видаються і приймаються персоналом після їх підрахунку. 

Побачення не дозволяються. Таким хворим не дозволяється дивитись телепередачі, мати радіоприймачі, 

грати в ігри тощо. Після повернення хворого в палату з прогулянки, відвідування туалету необхідно 

оглянути його одяг. Періодично, під час відсутності хворих, потрібно обстежувати їх постіль, особисті 

речі і тумбочки. У жодному разі не залишати хворих на самоті в туалетах. 

 

27. 1. Негайно вийти з приміщення.  

      2. Покликати на допомогу.  

      3. Ввімкнути вентиляцію.  

      4. Одягнути ізольовані засоби захисту органів дихання.  

      5. Відчинити вікна в лабораторії. 

      6. Винести потерпілого на  свіже повітря. 

      7. Надати першу долікарську допомогу в залежності від виду отруйної речовини). 

 

28. Отруєння оксидами нітрогену (азоту). Ознаки отруєння: оксиди нітрогену насамперед діють на 

слизову оболонку і дихальні шляхи, потім зумовлюють подразнення очей, сухість у горлі, кашель, іноді 

нудоту і блювання. Отруєння оксидами нітрогену особливо небезпечне для осіб, які страждають 
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захворюваннями серця. Перша долікарська допомога: Потерпілому дати дихати чистим киснем. У 

зв'язку з можливим набряканням легень і порушенням кровообігу слід уникати будь-яких зусиль, 

потрібен повний спокій. Не допускати охолодження тіла. 

 

29. Перш ніж дати пацієнту ліки: 

- потрібно вимити ретельно руки; 

- уважно прочитати напис на флаконі, пакеті; 

- провірити термін використання, дозу; 

- пацієнт приймає ліки в твоїй присутності 

 При виконанні ін’єкцій: 

- ретельно вимити руки; 

- перевірити напис на флаконі та термін придатності; 

- поставити дату відкриття на стерильному флаконі. 

Зберігати ліки тільки в упаковці, відпущеній з аптеки; 

- не переливати розчин в іншу посуду, а таблетки, порошки  в другі пакети; 

- не писати етикеток і не робити написів на упаковках з ліками; 

- зберігати ліки на окремих полицях (стерильні, внутрішні, зовнішні) 
 
30. При підозрі у пацієнта анафілактичного шоку терміново: 

- викликати лікаря; 

- покласти пацієнта і припідняти нижні кінцівки; 

- у випадку підшкірної ін’єкції накласти джгут на кінцівку вище місця ін’єкції і негайно ввести в 

місце ін’єкції 0,1% р-н адреналіну 0,15-0,5 мл або 2,0 кордіаміну; 

- в/м ввести 2,5- 2,0 мл, піпольфену або 2%- 2,0 супрастину або 1% 2,0 димедролу; 

- при в/в введенні терміново перестати вводити лікарські засоби і в цю голку другим шприцом 

ввести піпольфен або супрастин, або дімедрол по 2-3 мл. розведеного на фізрозчині; 

- обкласти пацієнта грілками; 

- виміряти АТ; 

- подати кисень; 

- постійно спостерігати до приходу лікаря; 

- слідкуйте за пульсом. 
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