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Матеріали підготовки до Комплексного кваліфікаційного іспиту випускників складені у відповідності 

до Освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» зі спеціальності 223 «Медсестринство», 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 Тимчасового положення про організацію та порядок проведення атестації здобувачів фахової 

передвищої освіти зі спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» 

 

 

 

Матеріали розглянуто і схвалено на засіданні циклової методичної комісії із спеціальності 223 

«Медсестринство» Івано-Франківський національний медичний університет (протокол №6  від    

28.04.2022 року). 
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Прийом Комплексного кваліфікаційного іспиту здійснюється екзаменаційною комісією. До складу 

екзаменаційної комісії входять: голова екзаменаційної комісії,  перша проректорка, директор фахового 

медичного коледжу, завідувач фельдшерським відділенням, висококваліфіковані викладачі Коледжу, 

представники практичної охорони здоров’я. 

Комплексний кваліфікаційний іспит зі спеціальності 223 «Медсестринство» ОПП «Сестринська справа», 

зважаючи на військово-політичну ситуацію, агресію та розпочату війну російською федерацією, опираючись на 

Закон України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX Про затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні», Указ Президента України від 22 травня 2022 року №341 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», Закон України «Про правовий режим воєнного 

стану» зі змінами, внесеними згідно із Законами № 2259-IX від 12.05.2022, Тимчасове положення про 

організацію та порядок проведення атестації здобувачів фахової передвищої освіти зі спеціальності 223 

Медсестринство ОПП «Лікувальна справа», наказ ректора Університету №283-д від 16.03.2022 р. «Про 

особливості організації освітнього процесу в умовах воєнного стану», наказ ректора Університету 

№298-д від 29.03.2022 р. «Про організацію та порядок проведення атестації випускників у 2021-2022 

н.р.», проводиться в дистанційному режимі на платформі Microsoft Teams Івано-Франківського національного 

медичного університету. 

Кожний студент, під час дистанційного проходження іспиту, вирішує ситуаційниі задачі з надання 

невідкладної долікарської допомоги, які включають невідкладні стани в хірургії, педіатрії, внутрішній медицині, 

та ситуаційні задачі з основ охорони праці та охорони праці в галузі та медицини невідкладних станів та 

військово-медичної підготовики згідно вимог Освітньо-професійної програми «Сестринська справа» зі 

спеціальності 223 «Медсестринство». 

Задачі згруповані у пакети, котрі включають: 

- виконання завдань з невідкладних станів у хірургії, педіатрії, внутрішній медицині, медицини невідкладних 

станів на військово-медичної підготовики та ситуаційних задач з основ охорони праці та охорони праці в галузі. 

Для виконання завдань виділяється по 40 хвилин на екзаменаційний пакет.  

 

До Екзаменаційної комісії подаються: 

- накази ректора ІФНМУ про організацію та проведення Комплексного кваліфікаційного іспиту, про 

призначення голови Екзаменаційної комісії, складу Екзаменаційної комісії та секретаріату екзаменаційної 

комісії; 

- розклад Комплексного кваліфікаційного іспиту; 

- розклад роботи комісії; 

- списки студентів за навчальними групами, які допущені до складання Комплексного кваліфікаційного іспиту; 

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

дисциплін, виробничих практик, перевідних екзаменів. 

Окремо подаються: 

- програми навчальних дисциплін, які винесені на Комплексного кваліфікаційного іспиту; 

- комплект комплексних кваліфікаційних завдань. 
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І. Вирішення ситуаційних задач з надання невідкладної долікарської допомоги. В перелік задач 

включаються невідкладні стани з медсестринства у внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, 

згідно вимог Освітньо-професійної програми «Сестринська справа» зі спеціальності 223 

«Медсестринство». 

Випускник повинен виявити дійсні і потенційні проблеми та надати невідкладну допомогу при 

таких невідкладних станах та захворюваннях: 

 

Перелік невідкладних станів з медсестринства у внутрішній медицині  

 

1.  Гіпертермічний синдром. 

2.  Колапс.  

3.  Непритомність. 

4.  Напад бронхіальної астми. 

5.  Гіпертонічний криз. 

6.  Напад загрудинного болю,стенокардія. 

7.  Гострий інфаркт міокарда. 

8.  Напад серцевої астми. 

  

 

9.    Набряк легень.  

10.  Гіпоглікемічний стан. 

11.  Гіпоглікемічна кома. 

12.  Гіперглікемічна кома. 

13.  Набряк Квінке. 

14.  Анафілактичний шок. 

15.  Раптова смерть. 

 

 

Перелік невідкладних станів з медсестринства у педіатрії 

1. Асфіксія новонароджених.   

2. Спазмофілія. 

3. Напад стенозуючого ларинготрахеїту. 

4. Гостре респіраторне захворювання. 

Гіпертермічний синдром  

5. Колапс. 

6. Медикаментозне отруєння. 

 7.  Судомний синдром. 

 8.  Набряк Квінке 

 9.  Харчова токсикоінфекція. 

10.  Гостра лівошлуночкова достатність. 

11.  Алергічна реакція. 

 

 

 

Перелік невідкладних станів з медсестринства у хірургії 

1.   Електотравма. 

2.   Отруєння окисом вуглецю. 

3.   Утоплення, ускладнене клінічною 

смертю. 

4.   Правець. 

5.   Посттрансфузійна реакція. 

6.   Гострий апендицит. 

7.   Ниркова коліка. 

8.   Стороннє тіло гортані. 

9.   Травматичний шок. 

10.  Гострий холецистит. 

11. Струс головного мозку І ступеня. 

12. Кровавляча виразка шлунку. 

13. Защемлена пахова грижа. 

14. Перфоративна виразка шлунку. 

15. Артеріальна кровотеча. 

16. Перелом ребер і закритий пневмоторакс. 

17. Перелом кісток тазу. 

18. Аденома передміхурової залози,  

яка ускладнилася гострою затримкою сечі. 

 

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

Освітньо-професійної програми «Сестринська справа» зі спеціальності 223 

«Медсестринство».  

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, 

пояснити 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. 



 

4. Правила техніки безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під 

тиском у структурних підрозділах лікувально-профілактичних установ і закладів. 

5. Основи пожежної безпеки. Причини виникнення пожеж та їх профілактика в установах 

охорони здоров’я; 

6. Характеристика навколишнього, виробничого та побутового середовища. Визначення шляхів 

усунення впливу шкідливих факторів виробничого середовища на медичного працівника.  

7. Способи захисту медичних працівників в надзвичайних ситуаціях. Використання 

індивідуальних засобів захисту при виконанні функціональних обов’язків та при виникненні 

надзвичайних ситуацій. 

8. 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. 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

 

З медсесестринства у  внутрішній медицині  

 

Основна література: 

1. Основи медсестринства: Підручник для мед.ВНЗ І-ІІІ рів.акред. – 3-тє вид., перероб. і 

доп./ Лісовий В.М., Ольховська Л.П., Капустник В.А. – К., 2018. – 912 с. 

2. В.І. Литвиненко та Н.М. Касевич. Сестринська справа: підручник / ІІІ видання, за ред. В.І. 

Литвиненко, Н.М. Касевич – К.: ВСВ, «Медицина», 2017. 

3. Н.В. Пасєчко та П.Є. Мазур. Основи сестринської справи: підручник / За ред. Н.В. 

Пасєчко –Т.: ТДМУ, «Укрмедкнига», 2018. 

4. Медичні маніпуляції в алгоритмах. Посібник. Білик Л.С., Т.: ТДМУ, «Укрмедкнига», 

2018.,324 с. 

5. Касевич Н.М. Основи медсестринства в модулях: навч.посібник для мед.ВНЗ І-ІІІ р.а.-3 

вид., випр. Затверджено МОЗ/ За ред. Н.М. Касевич. – К., 2018. – 480 с.  

6. Медсестринство у внутрішній медицині: підручник/За ред. В.В. Стасюка – К.: 

«Медицина», 2018. 

7. М.К. Хозей та Т.І. Чернишенко. Протоколи медичної сестри: навчально-методичний 

посібник / За ред. М.К. Хозей, Т.І. Чернишенко – К.: ВСВ, «Медицина», 2017. 

 

Додаткова література 

1. Н.М. Касевич. Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка: підручник 

/ За ред. Н.М. Касевич – К.: ВСВ, «Медицина», 2017. 

2. Л.М. Ковальчук. Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка: навчальний 

посібник / За ред. Л.М. Ковальчук – К.: ВСВ, «Медицина», 2017. 

3. М.І. Швед. Медсестринство у терапії: підручник / За ред. проф. М.І. Шведа – Т.: ТДМУ,    

«Укрмедкнига», 2016. 

4. М.І. Швед, Н.В. Пасєчко. Терапія: підручник / За ред. М.І. Шведа – Т.: ТДМУ, 

«Укрмедкнига», 2014. 

5. І.Ф. Костенко. Обстежування та оцінювання стану здоров’я людини: підручник / За ред. 

І.Ф. Костенко – К.: ВСВ, «Медицина», 2014. 

6. О.С. Стасишин. Практикум із внутрішньої медицини. Терапія: навч.посібник / За ред. О.С.   

Стасишин – К.: ВСВ, «Медицина», 2015. 

7. С.В. Баран. Невідкладні стани у внутрішній медицині: підручник / За ред. С.В. Баран. – К.: 

ВСВ, «Медицина», 2015 

 

Медсестринство у хірургії 

 

Основна: 

 

1. О.М.Кіт, А.ОБоб, С.О. Коноваленко «Медсестринство в хірургії»: підручник, ТДМУ, 2017р., 



 

624 ст. 

2. Пиптюк О.В., Павляк А.Я., Телемуха С.Б., Мельник І.В. Навчально-практичний ілюстрований 

посібник з хірургії  (Розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні Вченої Ради ДВНЗ 

«ІФНМУ» (протокол   № 6 від 29.05.2018 року). Івано-Франківськ, - 2018, - 317с 

3. Павляк А.Я., Василюк В.М., Цибаньов О.А. Ілюстрований навчальний посібник з дисципліни 

«Хірургія» Алгоритми практичних навичок (Розглянуто і рекомендовано до друку науково-

методичною радою обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол   № 3 

від 07.11.2017 року).Івано-Франківськ. – 2017. – 80 с. 

4. Невідкладні стани в хірургії: Навч. посіб. для мед.ВНЗ І-ІІІ р.а. Затверджено МОЗ/ К.М. 

Бобак, А.І.Бобак, В.В.Киретів та ін.; За ред.Л.М. Ковальчука – К., 2017-560с. 

5. Практикум з медсестринства в хірургії. Сабадишин Р.О., Мракович О.В. та ін. вінниця: Нова 

книга, 2017.-360с. 

6. Перша медична допомога: Підручник для мед. ВНЗ І-ІІІ р.а. – 4-є вид.виправлене. 

Затверджено МОЗ/ Петриченко Т.В.- К.,2017.-272 с. 

 

 

Додаткова: 

 

1. Навчальний посібник з хірургії в модулях: Навч. посібник для мед. ВНЗ   І-ІІІ р.а. – 3-є вид., 

випр. Рекомендовано МОЗ / За ред. Л.М. Ковальчука. — К., 2017. — 480 с.  

2. Хірургія: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 4-те вид., випр. Затверджено МОЗ / Усенко 

О.Ю., Білоус Г.В., Путінцева Г.Й. — К., 2017. — 416 с. 

3. Загальна хірургія: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. — 2-ге вид., випр. Затверджено МОН / За 

ред. М.Д. Желіби, С.Д. Хіміча. — К., 2016. 

4. Хірургічні хвороби: Підручник для мед. ВНЗ ІІІ—ІV р.а. Затверджено МОН / За ред. П.Д. 

Фоміна, Я.С. Березницького. — К., 2016. — 408 с. 

5. Хірургія: Підручник для мед. ВНЗ ІV рів. акред. Рекомендовано МОЗ / За ред. П.Г. 

Кондратенка. — К., 2019. — 968 с. 

6. Невідкладні стани в хірургії: Навч. посіб.  для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Затверджено МОЗ / К.М. 

Бобак, А.І. Бобак, В.В. Киретів та ін.; За ред. Л.М. Ковальчука. — К., 2017. 

7. Симптоми і синдроми у хірургії: Навч. посіб. для мед. ВНЗ IV р.а. Рекомендовано МОЗ / За 

ред. І.Д. Герича, С.Д. Хіміча. - К., 2016. — 304c. 

8. Оперативна хірургія та топографічна анатомія: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. — 3-тє вид., 

випр. Затверджено МОН / За ред. М.П. Ковальского. — К., 2016. 

9. Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини на догоспітальному 

етапі в умовах надзвичайних ситуацій: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—ІV р.а. Рекомендовано 

МОЗ / За ред. В.С. Тарасюка. — К., 2015. — 368 с. 

10. Основи медсестринства: Підручник для мед. ВНЗ І-ІІІ р.а. – 3-є вид.виправлене. 

Затверджено МОЗ/ Лісовий В.М., Ольховська Л.П., Капутник В.А. – К.,2017.-792 с. 

11. Основи  медестринства в модулях: Навч.посіб. для мед. ВНЗ І-ІІІ р.а. – 3-є вид.виправлене. 

Затверджено МОЗ/ Касевич Н.М. – К., 2017.-480с. 

 

 

 

Медсестринство у педіатрії 

 

Основна література: 

 

1. Медсестринство в педіатрії: підручник / В.С. Тарасюк, Г.Г. Титаренко, І.В. Паламар   та ін. — 

2-е видання. К: Медицина, 2021 р., 336с. 

2. Невідкладні стани в педіатричній практиці: навчальний посібник / Ю.В. Марушко, Г.Г. Шеф, 

Ф.С. Глумчер та ін. — 2-е видання. . К: Медицина, 2020 р., 440с. 

3. Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики: підручник / За ред. 

С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрка. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 592 с. 



 

4. Практичні навички в педіатрії: Навч.посібник для мед.ВНЗ І-ІІІ р.а. / Курдюмова Н.О., 

Поліщук Т.Г. та ін.. – К., 2018. – 296 с. 

5. Алгоритми практичних навичок з дисципліни «Медсестринство в педіатрії», Сміян І.С., 2018. -  

70 ст. 

6. Невідкладні стани в педіатрії: Навч. посіб. / За ред. Р.І. Поцюрка. — К., 2017. — 200 с. 

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

основних медичних процедур та маніпуляцій: навч.-метод. посібник / Хобзей М.К., 

Чернишенко Т.І., Апшай В.Г. та ін.—  К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 256 с.  

 

 

Додаткова література: 

 

1. КостенкоІ.Ф. Обстеження та оцінювання стану здоров’я людини: підручник / І.Ф. Костенко — 

К.: ВСВ «Медицина», 2014. — 280 с. 

2. Медсестринство в педіатрії: підручник / За ред. В.С. Тарасюка. – К.: ВСВ "Медицина",  2014. – 

200 с. 

3.  Касевич Н.М. Медсестринська етика і деонтологія: підручник / Н.М. Касевич — К., 2013. — 

200 с. 

4. Медсестринство в дитячій інфектології: підручник / За ред. В.С. Тарасюка. – 2014. – 296 с. 

5. Ілько А.А. Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія: навч. посіб. / А.А. Ілько — К.: 

ВСВ "Медицина", 2014. — 264 с.  

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

міністерства охорони здоров'я №149 від 20.03.2008. – 90 с. 

7. Протокол медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною / Наказ міністерства 

охорони здоров'я №152 від 04.04.2005. – 34 с. 

 

 

 

З охорони праці та основ охорони праці в галузі 

 

Основна  

1. Охорона праці в медичній галузі: Національний підручник / О. П. Яворовський, Ю. О. 

Паустовський, В. І. Зенкіна, М. І. Веремей, [та ін.]. – Київ : Медицина , 2021. – 250 с. 

2. Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві. Постанова Кабінету Міністрів України; 

 від 17.04.2019 № 337.  

3. Охорона праці в медичній галузі: навчально-методичний посібник / О. П. Яворовський, 

М. І. Веремей, В. І. Зенкіна [та ін.]. – Київ : Медицина , 2017. – 207 с. 

 

Додаткова  

 

1. Беале С., Джонсон А.М., Замбон М. та ін. Практики гігієни рук і ризик інфікування 

коронавірусом людини в Британській громадській групі. Welcome Open Research 2020, 5:98 

https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.15796.1  

2. Касанова Л.М., Джеон С., Рутала В.А., Вебер Д. Дж., Собсі М.Д. Вплив температури повітря 

та відносної вологості на активність коронавірусу на поверхнях. Appl Environ Microbiol. 

2010;76(9):2712-2717. doi:10.1128/ AEM.02291-09 

3. Чен Й.Ф., Юан С., Кок К.Г. та ін. Родинний кластер пневмонії, пов’язаний з новим 

коронавірусом 2019 р., з указанням передачі від людини до людини. Lancet. 

2020;395(10223):514-523. doi:10.1016/S0140-6736(20)30154-9 

4. Чін А.В.Г., Чу Й.Т.С., Перера М.Р.А., Гуі К.П.І., Єн Г.Л., Чан М.С.В., Пейріс М., Поон Л.Л.М. 

Стабільність SARS-CoV-2 у різних умовах навколишнього середовища. The Lancet Microbe. 

травень 2020 р.;1(1):e10. doi: 10.1016/S2666-5247(20)30003-3.  

https://zakon.rada.gov.ua/go/337-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/337-2019-%D0%BF


 

5. Коланері М., Семінарі Е., Новаті С. та ін. Забруднення неживих поверхонь SARS-CoV-2 RNA 

та зберігання активності вірусу в блоці інтенсивної терапії. Clin Microbiol Infect. 2020;S1198-

743X(20)30286-X. doi:10.1016/j.cmi.2020.05.009  

6. Есламі Г., Джалілі М. Роль навколишніх факторів у передачі SARS-CoV-2 (COVID-19). AMB 

Express. 2020;10(1):92. doi:10.1186/s13568-020-01028-0  

7. Ґеллер С., Варбанов М., Дюваль Р.Е. Коронавіруси людини: огляд тривкості до навколишніх 

факторів та її вплив на розробку нових антисептичних стратегій. Viruses. 2012;4(11):3044-

3068doi:10.3390/v4113044  

8.  Хуанґ С., Ма В., Стек С. Гігієнічна ефективність різних методів сушіння рук: огляд доказів. 

Mayo Clin Proc. 2012;87(8):791-798. doi:10.1016/j.mayocp.2012.02.019  

9. Єнсен Д., Шнаффнер Д., Данилюк М., Гарріс Л. Ефективність тривалості миття рук і методів 

сушіння. external icon Int Assn Food Prot. липень 2012 р.  

10. Кратцель А., Тодт Д., В’ковські П. та ін. Інактивація коронавірусу (SARS) атипової 

пневмонії рекомендованими ВООЗ формулами і спиртами для витирання рук. Emerging 

Infectious Diseases. 2020;26(7):1592-1595. doi:10.3201/eid2607.200915.  

11. Ла Роса Ґ., Бонадонна Л., Лучентіні Л., Кенмое С., Суффредіні Е. Коронавірус у водному 

середовищі: шляхи появи, зберігання активності і концентрації. - Огляд Water Res. 

2020;179:115899. doi:10.1016/j.watres.2020.115899  

12. Оттер Дж.А., Донскі С., Єзлі С., Даутвейт С., Ґолденберг С.Д., Вебер Д.Дж. Передача 

коронавірусів SARS і MERS та вірусу грипу в медичному середовищі: можлива роль 

забруднення сухих поверхонь. J Hosp Infect. 2016;92(3):235-250. doi:10.1016/j.jhin.2015.08.027  

13. Рен С.І., Ванґ В.Б., Гао І.Ґ. та ін. Стабільність та інфективність коронавірусів у неживих 

середовищах. World J Clin Cases. 2020;8(8):1391-1399. doi:10.12998/wjcc.v8.i8.1391  

14. Стадницький В., Бекс А., Анфінруд П. Час активності краплинок у повітрі в результаті 

говоріння та їх потенційне значення в процесі передачі SARS-CoV-2. Proc Natl Acad Sci U S A. 

2020;117(22):1187511877. doi:10.1073/pnas.2006874117  

15. Ван-Доремален Н., Бушмейкер Т., Морріс Д.Г. та ін. Стабільність SARS-CoV-2 в 

аерозолях та на поверхнях у порівнянні із SARS-CoV-1. N Engl J Med. 2020;382(16):1564-1567. 

doi:10.1056/NEJMc2004973  

16. Яо М., Жанґ Л., Ма Й., Жу Л. Щодо повітряної передачі та контролю SARS-Cov-2. Sci 

Total Environ. 2020;731:139178. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.139178  
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                                                                                                                                            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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Міністерство охорони здоров’я України 

Фаховий медичний коледж 

Івано- Франківський національний медичний університет 

Комплексний кваліфікаційний іспит 

                    спеціальність 223 Медсестринство ОПП «Сестринська справа» 

 

Протокол оцінювання знань та вмінь студента 

 

Дата складання іспиту                                   "____" _____________20          р. 

Прізвище, ім’я, по-батькові  студента_________________________________ 

Екзаменаційна група                                ___________                           

 

 

 

 

 

Голова ЕК:  _______________________ __________ 

                                                        (П.І.Б.)                      (підпис) 

 

Члени ЕК:  ________________________ _________ 

                                                        (П.І.Б.)                      (підпис) 

                                        _______________________ _________ 

                                                        (П.І.Б.)                      (підпис) 

                                        ________________________ _________ 

                                                        (П.І.Б.)                      (підпис) 

                                        ________________________ _________ 

                                                        (П.І.Б.)                      (підпис) 

                                        ________________________ _________ 

                                                        (П.І.Б.)                      (підпис) 

                                        ________________________ _________ 

                                                        (П.І.Б.)                      (підпис) 

 

№ 
п/п Назва завдання Оцінка 

 

Пакет №_____ 

 

1. 
Вирішення ситуаційної задачі з надання невідкладної 

долікарської допомоги з хірургії                           

 

2. 
Вирішення ситуаційної задачі з військово-медичної 

підготовки та медицини надзвичайних ситуацій                      

 

 

3. 
Вирішення ситуаційної задачі з надання невідкладної 

долікарської допомоги з педіатрії 

 

4. 
Вирішення ситуаційної задачі з надання невідкладної 

долікарської допомоги з внутрішньої медицини                           

 

5. 
Вирішення ситуаційної задачі з основ охорони праці та 

охорони праці в галузі                            

 

 
Загальна оцінка 

 

 



ДОДАТОК ІІІ 

 

                                                                                                                                                                                        

1.Ситуаційні задачі з невідкладних станів із медсестринства у внутрішній медицині. 

 
- оцінити стан пацієнта; 

- визначити дійсні та потенційні проблеми пацієнта; 

- вказати заходи невідкладної допомоги. 

 

1. У медпункт школи звернулась десятикласниця зі скаргами на загальну слабкість, головний біль, 

відчуття жару, втрату нюху та смаку, біль в горлі. При огляді привертає увагу почервоніння 

обличчя. На дотик шкіра суха, гаряча, пульс прискорений. Медсестра виміряла температуру тіла, 

яка становила 39,5ºС. Визначений рівень сатурації кисню – 96%. Адміністрація школи викликала 

батьків школярки, які супроводили її додому, до приходу батьків вона була ізольована в окремому 

кабінеті. 

2. 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. Чергова 

медсестра помітила, 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. 

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

огляді – різка блідість обличчя, реакція зіниць на світло збережена. Пульс – 92 уд./хв., АТ – 100/75 

мм рт. ст. 

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. Ауску-

льтативно: в легенях на всьому протязі сухі свистячі хрипи з подовженим видихом. Пульс – 90 

уд./хв., АТ – 130/ 85 мм рт. ст. 

5. Хворий П., 49 років, лікується в кардіологічному відділенні з приводу гіпертонічної хвороби. На 6-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. 

6. Хворий К., 48 років,  скаржиться на тиснучий біль за грудниною, що іррадіює в ліве плече, лопатку, 

міжлопатковий простір. Напад, який триває 5 хв, пацієнт повязує з емоційним стресом. При 

обстеженні: АТ - 130/90ммрт.ст., пульс - 79\хв., ритмічний. 

  7. Пацієнт Г. 52 років, доставлений в лікарню із скаргами на інтенсивним пекучим болем за     

грудниною, який іррадіює в ліву руку, лопатку, нижню щелепу, триває більше години та не 

знімається  нітрогліцерином. Стан пацієнта тяжкий, шкіра бліда, вкрита холодним потом. Пульс 

100/хв, аритмічний, слабкого наповнення. АТ - 130/90 мм рт.ст. 

8. Пацієнтка В., 65 років, знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділені. Вночі поскаржилась на 

відчуття нестачі повітря, що супроводжувалось затрудненим вдихом. При огляді: хвора сидить на 

ліжку з опущеними ногами спершись руками на коліна, шкіра бліда, слабкий акроціаноз, набряки на 

ногах. Аускультативно в нижній частині легень множинні вологі хрипи. Частота дихання – 45 / хв. 

Пульс - 100 уд./ хв., ритмічний, АТ - 120/70 мм. рт. ст.   

  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 пінисте харкотиння 

рожевого кольору. Аускультативно над легенями вологі хрипи, тони серця послаблені. АТ – 140/95 

мм рт. ст. Пульс – 110 уд./хв., аритмічний.  

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

інсуліну. Через 20 хв. після ін’єкції поскаржився на головокружіння, тремтіння рук, пітливість, 

різке відчуття голоду. 

11. Пацієнта В., 63 років, доставлено в 11 год. 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. 

12. 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.  

13. 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. 

14. Хворій Д., 27 років, медсестра 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.    

15. 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.  

16. Хвора Л., 29 років, лікується в терапевтичному відділенні з приводу пневмонії. Надвечір відчула 

слабкість, остуду, біль у м′язах. Відмовилась від вечері. Медична сестра виміряла температуру, 

артеріальний тиск, що відповідно становили 37,5ºС та 130/80 мм рт. ст.                

17. Хворій М., що лікується з приводу пневмонії, з метою зниження температури тіла, яка досягала 

39,5ºС, призначено ацетилсаліцилову кислоту по 0,5 г × 3 рази на день. Протягом останніх 2-х діб 

відчула покращення, яке супроводжувалось значним потовиділенням, з′явився апетит. 

Відмовляється від прийому ліків, призначених лікарем. При огляді натільна білизна та подушка 

мокрі від поту. Температура тіла     – 37,1ºС, пульс – 78 уд./хв., АТ – 120/80 мм рт. ст. 

18. У приймальне відділення поступив пацієнт К., 35 років. Турбують біль в      епігастрії, нудота, 

блювання їжею, що приносить полегшення. 2  год тому вживав салат, який зберігався кілька днів 

без холодильника. При огляді: одяг забруднений блювотними масами, хворий неспокійний, блідий, 

вкритий холодним потом, періодично виникають позиви на блювання. Температура тіла – 36,9ºС. 

Живіт при пальпації болючий в епігастрії, симптоми подразнення очеревини відсутні.  

19. Пацієнт К., 68 років, який перебуває в геріатричному пансіонаті. Вранці з′їв 2 пиріжки з горохом, 

які йому принесли відвідувачі. Ввечері поскаржився черговій медсестрі на погане самопочуття, 

здуття та відчуття розпирання в животі. При обстеженні: живіт дещо збільшений в об′ємі, 

перкуторно на всьому протязі тимпаніт. 

20. Хворий М., 58 років,  знаходиться на стаціонарному лікуванні у фтизіопульмоцентрі з приводу 

раку легень.. Вранці при відкашлюваннї харкотиння помітив появу прожилок крові, почав дуже 

хвилюватись. Чергова медсестра визначила пульс – 90 уд./хв., ритмічний, достатнього наповнення 

та напруження, виміряла АТ – 130/ 85 мм рт. ст. 

21. 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. ст. 

22. Хвора М., 52 років, знаходиться на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні з приводу 

пневмонії. Ввечері після гігієнічних процедур стан хворої раптово погіршився. З′явилось відчуття 

нестачі повітря, неспокій.  При огляді привертає увагу  пришвидшене дихання, участь допоміжних 

м′язів у диханні, акроціаноз. Частота дихання – 46/хв., пульс – 92/хв., ритмічний, АТ – 130/85 мм рт. 

ст.   

23. Пацієт Т, 45 років, зловживає алкоголем. 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».    

24. 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. 

25. 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 /хв, ритмічний, слабкого 

наповнення. 

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

Раптом відчув «кінжальний» 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. 

27. 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. 

28. 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 ополісків”.  Подібний  напад,  

меншої інтенсивності, спостерігався рік тому. 

29. 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. 

30. У хворого К., що лікується в кардіологічному відділенні з приводу інфаркту міокарда, 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. 

 

2. Ситуаційні задачі з невідкладних станів із медсестринства у хірургії 

 
- оцінити стан пацієнта; 

- визначити дійсні та потенційні проблеми пацієнта; 

- вказати заходи невідкладної допомоги. 

1. До медсестри звернувся пацієнт зі скаргами на біль, відчуття печії і поколювання в 

пальцях рук. Протягом 5 годин він працював на відкритому повітрі при температурі -20°С. 

При огляді: різка блідість пальців рук, руки в суглобах пальців утруднені, шкіра пальців 

на дотик холодна, на нігтьових фалангах по тильній поверхні міхурі, які заповнені темним 

вмістом. Визначте ступінь відмороження. Яка повинна бути долікарська допомога. 

2. Ввечері ( в 21 годині) до хворого була викликана машина швидкої допомоги. При 

опитуванні вияснилось, що хворий з 10 до 16 години загоряв на пляжі. В момент огляду:  

скарги на загальне недомагання, головний біль, головокружіння, відчуття жару. При 

об’єктивному огляді: шкіра гіперемована, температура тіла 37,8°С, пульс 110 ударів за 

хвилину, слабий, дихання почащене. Що сталося з хворим ? Дії медичної сестри в цій 

ситуації . 

3. До медичної сестри  звернувся пацієнт із скаргами на біль по задній поверхні шиї. Хворіє 

протягом 4 днів. Зранку в день звертання був озноб. При обстеженні: температура тіла 

38,5°С, по задній поверхні шиї відмічається щільний інфільтрат, діаметром до 5 см, шкіра 

над яким багрово-червоного кольору. В центрі інфільтрату є кілька отворів, з яких 

виділяється густий зеленкуватий гній. Що є у хворого? Ваша подальші дії.  

4. Під час польових робіт хворий випадково наступив на скло і порізав шкіру в ділянці лівої 

п’ятки. За медичною допомогою не звертався. Рану сам промивав водою, обробляв 

розчином йоду і забинтував. При огляді: ліва нога набрякла, синюшно-багрового кольору, 

холодна на дотик. При пальпації -  на лівій гомілці в середній третинівиявили 



 

симптом«крепітації» тканин. Хворий дещо збуджений, температура 38°С. Пульс 130 за 

хвилину, артеріальний тиск 100/75 мм рт. ст. Що розвинулось з хворим ? 

5. 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. В день звертання, після підйому тягарів, 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. Що з 

хворим ?  Які заходи слід провести ? 

6. До медсестри звернулася пацієнтказі скаргами на біль в правій половині живота, більше в 

правій здухвинній ділянці, нудоту, одноразове блювання. Захворів 3 години назад. При 

огляді: шкіра і видимі слизові бліді, язик підсихає, обкладений білим нальотом, пульс 

дещо прискорений. Права половина живота напружена і відстає в акті дихання. Симптом 

Щоткіна-Блюмберга позитивний в правій здухвинній ділянці. Позитивні симптоми 

Ровзінга і Сітковського. Яке захворювання можна запідозрити є у хворого? Яка 

послідовність Ваших наступних дій ? 

7. У хворої 48 років після прийому жирної їжі вперше з’явився сильний біль в правому 

підребіррі з ірадіацією  в праве плече і праву лопатку. Температура тіла підвищилась до 

38°С, було повторне блювання. Об’єктивно: хвора правильної будови тіла, підвищеного 

відживлення. Язик сухий, обкладений білуватим нальотом. При пальпації живота є 

болючість і напруження м’язів в правій підреберній ділянці, там же - позитивний симптом 

Щоткіна-Блюмберга. В крові: лейкоцитів - 12,5х 109/л, ШОЕ - 25 мм/год. Що з  хворою ? 

Які ваші дії та рекомендації ? 

8. 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 

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

Хвора неспокійна, весь час шукає зручного положення. Живіт м’який, при пальпації дещо 

болючий в лівій половині. Сечопускпочащений, малими порціями. При мікроскопічному 

дослідженні сечі: свіжі еритроцити у великій кількості. Яке захворювання у хворого? Які 

Ваші рекомендації ? 

9. Хворий скаржиться на біль в ділянці заднього проходу, який посилюється при акті 

дефекації, підвищення температури тіла до 38°С. При огляді навколо анального отвору 

розлита припухлість і гіперемія шкіри, при пальпації визначається болючий щільний 

інфільтрат. При ректальному дослідженні болючість в ділянці лівої стінки прямої кишки. 

Що з хворим? Які Ваші дії та рекомендації ? 

10.  В травмпункт доставили потерпілого  зі скаргами на біль в поперековому відділі хребта. 

Годину тому впав з висоти 3 метрів, опустившись на випрямлені ноги. При огляді: хворий 

лежить нерухомо, боїться порухатись. При пальпації є різка болючість і напруження 

м’язів на рівні ІV поперекового хребця. Що сталося з хворим ? Які Ваші рекомендації ? 

11. Хворий скаржиться на біль в ділянці заднього проходу, який посилюється при акті 

дефекації, підвищення температури тіла до 38°С. При огляді навколо анального отвору 

розлита припухлість і гіперемія шкіри, пальпаторно визначається болючий щільний 

інфільтрат. При ректальному дослідженні є болючість в ділянці лівої стінки прямої 

кишки. Що з хворим? Які Ваші дії та рекомендації? 

12. В поліклініку звернувся хворий із скаргами на похолодіння стоп, відчуття легкого 

поколювання і повзання мурашок, біль в литкових м’язах виникає при ходьбі і зникає 

після зупинки. При огляді: стопа бліда, на дотик холодна, на артерії тилу стопи пульс не 

визначається. Що з  хворим? Які Ваші наступні дії? 

13. До медсестри звернулась хвора 28 років із скаргами на почащений і болючий сечопуск. 7 

днів тому вона простудилась, лікувалась домашніми засобами. При обстеженні: 

температура тіла 37,5°С, симптом Пастернацького від’ємний. Що є з хворою? Які Ваші 

рекомендації? 

14. Хворий скаржиться на відчуття важкості в надчеревній ділянці після прийому їжі. Через 

кілька годин після прийому їжі у нього виникає блювання неперетравленою їжею. За 



 

останній час хворий значно схуд. Шкіра суха. З анамнезу відомо, що хворий переніс 

операції з приводу апендициту та проривної виразки шлунка, зловживає алкоголем. Що 

розвинулось у хворого ? Які Ваші дії та рекомендації ? 

15. У хворого 51 року, який зловживає алкоголем, раптово з’явився різкий біль в епігастрії. 

Біль носив оперізуючий характер з ірадіацією в спину. Температура тіла нормальна. 

Спостерігалось багаторазове блювання, яке не приносило полегшення. При огляді: 

невелика болючість в епігастрію, живіт м’який, симптомів подразнення очеревини не 

виявлено. При дослідженні крові - амілаза 46 Г/л/год. Що з хворим? Які Ваші дії та 

рекомендації? 

16. Хвора раптово відчула біль в животі, який вона характеризує як удар ножом. Положення 

хворої вимушене із зігнутими і приведеними до живота ногами. Лице бліде, на лобі 

холодний піт. Дихання поверхневе, почащене. Пульс частий, слабий. Блювання не було, 

але хвора відмічає нудоту. Живіт втягнутий, черевна стінка різко напружена, позитивний 

симптом Щоткіна-Блюмберга. При перкусії печінкова тупість не визначається. Що з 

хворим? Яка послідовність ваших дій ? 

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

останні 2 дні біль у нього став менш інтенсивним, хоча з’явились наростаюча слабість, 

головокружіння. Ранком в день огляду хворий піднявся з ліжка, на кілька секунд втратив 

свідомість. Шкірні покриви бліді. В епігастрії пальпаторно визначається незначна 

болючість. Живіт м’який. Симптоми подразнення очеревини від’ємні.При дослідженні 

крові:гемоглобін-80г/л, еритроцити-2,0 х1012,  ШОЕ - 20 мм/год. Що з хворим? Які Ваші 

дії та рекомендації? 

18. До дільничної медсестри звернувся хворий із скаргами на утруднене ковтання. Три місяці 

тому на роботі він помилково випив кілька ковтків електроліту. При наданні допомоги 

товариші напоїли його молоком. Біль припинився через місяць, але залишилось утруднене 

ковтання, особливо твердої їжі. При огляді: хворий пониженого відживлення, правильної 

будови тіла. Патології внутрішніх органів не виявлено. Що сталося з хворим? Які Ваші дії 

та рекомендації? 

19. На приймальне відділення лікарні доставлена хвора, яку корова вдарила рогом в нижню 

частину живота. Хвора скаржиться на сильний біль у животі. При огляді: хвора бліда, 

загальмована, вираз обличчя страждальний. Пульс 110 ударів за хвилину, слабий. 

Артеріальний тиск 90/60 мм рт. ст. Черевна стінка від лобка до пупка розірвана, з рани 

виступають прикриті сорочкою петлі тонкої кишки. Значних виділень крові і кишкового 

вмісту з рани не виявлено. Що з хворою? Які Ваші дії та рекомендації? 

20. У дитини 3 місяців, якастраждає закрепами на протязі 4 днів, в ділянці пупка з’явилось 

вип’ячування розмірами 1,5х1,5 см, м’яко-еластичної консистенції, яке збільшувалось при 

плачі. В горизонтальному положенні і при спокійному стані дитини, це  утворення 

самостійно зникає і можна встановити, що пупкове кільце кругле, діаметром до 1 см. Що є 

з дитиною? Які Ваші рекомендації? 

21. До медсестри звернувся хворий із скаргами на біль в грудях. Дома впав і вдарився об край 

стола. При огляді: дихання почащене, поверхневе, пальпація грудної клітки на рівні VІІ 

ребра по середньо-ключичній лінії болюча. Підшкірна емфізема не визначається, однак є 

симптом «крепітації».Що з хворим? Які Ваші рекомендації та дії? 

22. У лікарню звернувся хворий із скаргами на біль в животі, загальну слабість. Три години 

тому під час бійки отримав удар ногою в живіт. При огляді: хворий блідий, загальний стан 

задовільний, змін серцево-судинної системи не виявлено. Живіт м’який, є локальна 

болючість і локальне напруження м’язів в місці удару. Ушкоджена частина живота 

приймає участь в акті дихання. Симптоми подразнення очеревини від’ємні. Сечопуск  не 

порушений. Що з хворим? Які Ваші рекомендації та дії? 

23. Хворий 30 років, працює шахтарем, був притиснутий вагонеткою до стіни. Товариші по 

роботі порівняно швидко звільнили його від стиснення. Свідомості не втрачав. Медсестра 

одразу ж зробилаін’єкцію розчину промедолу, а травмований був піднятий з шахти. Через 

годину потерпілий був доставлений в хірургічне відділення. При поступленні скарги на 

біль в грудній клітці, утруднене дихання, дворазове блювання. Шкіра голови, шиї і 

передньої поверхні грудної клітки багрового кольору з численними точковими 



 

крововиливами. Пульс прискорений, слабий, тони серця приглушені. Патології органів 

черевної порожнини не виявлено. Що з хворим? Які Ваші дії та рекомендації? 

24. В травмпункт звернувся   хворий з  скаргами на біль в грудній клітці по правій середній 

аксилярній лінії і утруднене дихання. Зі слів хворого напередодні впав і вдарився об 

камін. При огляді: дихання почащене і поверхневе, уражена половина грудної клітки 

відстає в акті дихання. Пальпаторно відмічається різка болючість і крепітація на рівні VІ 

ребра справа по середній аксилярній лінії. Що з хворим? Які Ваші рекомендації та дії? 

25. По дорозі на роботу потерпілу збив автомобіль. При огляді свідомість відсутня, зіниці на 

світло реагують. Шкіра бліда, дихання рідке і поверхневе. Пульс частий, слабкий. 

Артеріальний тиск 90/50 мм рт. ст. З рота, носа, вух виділяється кров. Що з хворим? Якою 

повинна бути долікарська допомога? 

26. В поліклініку привели хворого із скаргами на почервоніння і припухлість в задній ділянці 

шиї, обмеження рухів головою, загальну слабість, недомагання, втрату працездатності, 

підвищену температуру тіла. Хворів протягом 4 днів. При огляді: задня поверхня шиї 

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

різко болючий при пальпації інфільтрат з численними гнійними вогнищами. Що 

розвинулось у хворого? Ваші рекомендації? 

27. Хворий з рвано-забійною раною нижньої третини лівої гомілки звернувся у травмпункт. 

Хворому провели промивання рани розчином антисептика, краї рани обробили розчином 

йодонату і наклали асептичну пов’язку. Через 7 днів  після травми хворий став 

скаржитись на загальне недомагання, посіпування жувальних та мімічних м’язів обличчя, 

утруднені жувальні рухи. Яке ускладнення розвинулась у хворого? Які Ваші 

рекомендації? 

28. Хворий звернувся до медсестри через дві доби після появи почервоніння у вигляді язиків 

полум’я і припухлості на передній поверхні правої гомілки. Температура тіла підвищилась 

до 39,5°С. При огляді виявлено виражений набряк всієї правої гомілки і стопи, виражену 

гіперемію з чіткими контурами, яка доходить до колінного суглобу. При пальпації різка 

болючість. Що є у хворого? Які Ваші наступні дії? 

29. До дільничної медсестри звернулась хвора із скаргами на пекучий біль в правій руці, на 

яку 20 хвилин тому вилилась гаряча вода. При огляді: хвора неспокійна, стогне від болю. 

Шкіра по тильній поверхні правого передпліччя включно з пальцями  різко гіперемована. 

Як визначити площу опіка та його ступінь? Яка має бути долікарська допомога? 

 

 

3. Ситуаційні задачі з невідкладних станів із медсестринства в педіатрії. 
 

- оцінити стан пацієнта; 

- визначити дійсні та потенційні проблеми пацієнта; 

- вказати заходи невідкладної допомоги. 

 

1. Дитина народилася доношеною з масою тіла 3200 г. При огляді: шкірні покриви блідо-рожеві, 

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

Дихання – поодинокі дихальні рухи. Тони серця ослаблені, неритмічні, частота серцевих 

скорочень 100 - 110 за 1 хвилину. 

2. У півторарічного хлопчика після 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 

39,70С 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. 

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 шкільної медсестри 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. Хлопчик 14 років, 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. 

15. На приймальний покій поступила дитина 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. 

16. Швидкою медичною допомогою доставлена на приймальний покій, дівчинка 5 років. З анамнезу 

відомо: вечеряла з батьками стравою із 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.    

17. 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 з рота.  

18. Дитина 2 років життя протягом дня була малоактивна, сонлива, відмовлялась їсти. Прокинулась 

дівчинка серед ночі з голосним плачем. Мати роздягаючи   побачила, що на сідницях і стегнах 

появилася зірчастої форми висипка темно-багряного кольору, вимірявши температуру тіла 39,50С 

мати почала давати жарознижуючі препарати. 

19. На вулиці дитина 7 років раптово втратила свідомість. При огляді пацієнта об’єктивно: 

свідомість відсутня, шкіра бліда з краплинками поту, холодна на дотик. Спілкуючись з мамою 

бригаді швидкої допомоги стало відомо, що дитина протягом 4 років хворіє на цукровий діабет 

першого типу, зранку забула поснідати.  

20. Дитина 11 місяців гралася іграшкою старшого брата. Раптово стала неспокійна, почала плакати, 

з’явився сильний кашель, ознаки перорального ціанозу. Мати викликала бригаду швидкої 

допомоги, якою дівчинка була направлена в міську клінічну лікарню. 



 

21. Дівчинка 6-ти років поскаржилась мамі на загальну слабкість, запаморочення, миготіння перед 

очима, шум у вухах, після спілкування раптово втратила свідомість. При огляді: шкіра бліда, 

вкрита холодним потом, дихання рідке, поверхневе, тони серця приглушені, пульс - 105/хв., АТ-

70/35 мм рт.ст.  

22. У хлопчика 8 років через 15 хв. після укусу оси за вказівний палець з’явився неспокій, гіперемія 

та зуд шкіри в місці укусу, нудота, доєдналось свистяче дихання, ринорея, потім втрата 

свідомості, блідість, пітливість, АТ-40/50мм рт. ст. 

23. Виклик до дитини 3 років, яка хворіє цукровим діабетом. Після ін’єкції інсуліну зявились скарги 

мами на погіршення стану, млявість, тремтіння кінцівок, головокружіння, підвищений апетит. 

При огляді: шкіра волога, бліда, свідомість збережена. 

24. До медичної сестри звернулася мати з дитиною 7 місяців. Зі слів мами дитина раптово втратила 

свідомість, наступила зупинка дихання, дитина посиніла, через 1 хв. з’явився гучний вдих, 

схожий на півнячий крик. З анамнезу: дитина з 1 місяця на штучному вигодовуванні. Голову 

тримає з 3-х місяців, зубів не має, самостійно не сидить.  

25. В поліклініку звернулися батьки дитини 10 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.  

26. Дитині 11 міс, знаходиться на  стаціонарному лікуванні  з приводу ГРВІ. Увечері з’явився 

неспокій, сухий  нав’язливий «гавкаючий» кашель,  охриплість  голосу, рясні слизисто-серозні 

виділення з носа. Об’єктивно: шкіра чиста, слизові гіперемійовані   t° тіла 38,5°С.  

27. Дитина трьох років знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу ускладнення ГРВІ. Після 

внутрішньом’язового  введення цефатоксиму  з’явилась слабкість, нудота, блідість, холодний піт, 

пониження артеріального тиску, важкість дихання. 

28. У хворої дитини на цукровий діабет 7-ми років , після фізичних навантажень, медсестра виявила 

такі проблеми: різке зниження температури до 35,2оС , слабкість, холодний піт, ниткоподібний 

пульс. Дихання часте, поверхневе, втрата свідомості.  

29. Після проведення реанімаційних заходів дитині з проявами   асфіксії, на 5 хвилині було 

зафіксовано звуження зіниць, виражену блідість шкіри, відсутність самостійних серцевих 

скорочень та самостійного дихання.  

30. Стан дитини 6 років раптово погіршився. При обстеженні:  блідість шкіри з мармуровим 

відтінком, ціаноз губ, тіло вкрите холодним потом, дихання поверхневе, ЧДР – 25/хв., тони серця 

ослаблені, ритмічні, Ps – 96/хв., ниткоподібний, АТ-70/40. Живіт м'який, безболісний. 

 

 

 

 

 

4. 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. Медбрат 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 є 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 університету молодий фахівець пропрацював у хірургічному 

відділенні міської клінічної лікарні протягом двох років. У даний час він планує переходити у 



 

відділення променевої терапії цього ж лікувального закладу. Чи повинен працівник до початку 

роботи у відділенні пройти попереднє спеціальне навчання з охорони праці? 

5. Під час роботи з автоклавом медична сестра відкрила пристрій до закінчення процесу 

стерилізації у результаті чого стався вибух. У результаті вибуху медсестра отримала перелом 

ребер грудної клітки та чисельні ушкодження м’яких тканин. Лікувальною установою в крові 

потерпілої медсестри виявлено алкоголь у дозах, перевищуючих допустимі. Чи підлягає випадок 

розслідуванню й обліку як виробничий? За якою формою складають акт після проведеного 

розслідування? 

6. 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? 

7. Медичний працівник після виконання внутрішньовенної ін’єкції проколола використаною 

голкою з кров'ю палець. Якими повинні бути дії медсестри для уникнення зараження гемо-

контактною інфекцією? 

8. 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. 

9. Медсестра, що працює в хірургічному відділенні, проводить перев’язки післяопераційним 

пацієнтам, внутрішньовенні ін'єкції. Працівник 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?  

10. Медбрат працює в хірургічному відділенні, його викликали для асистування під час проведення 

операції.  Яким чином він має потрапити в операційний блок та до операційної, які вимоги до її 

особистої гігієни?  

11. Медсестра 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 медичної сестри? До розвитку яких професійних захворювань це може призвести? 

12. Під час транспортування хворого у пацієнта запаморочилась голова. Падіння пацієнта не 

уникнути. Які ваші рекомендації медичному працівнику у даному випадку? 

13. Вам необхідно оцінити проект операційної та дати рекомендації щодо розташування, освітлення 

і навести оптимальні параметри мікроклімату. 

14. Поділіть приміщення операційного блоку на зони з відповідними режимами роботи та 

охарактеризуйте ці зони. 

15. Вам необхідно розробити план прибирання операційного блоку. Наведіть види прибирання та 

охарактеризуйте їх. 

16. Медбрат, перебуваючи на чергуванні в психо-неврологічній лікарні, був покусаний хворим, деякі 

укуси з порушенням цілісності шкіри. Якими мають бути дії медсестри для запобігання 

зараження гемоконтактною інфекцією? Чи вважається цей випадок виробничим?  Порядок 

обліку даного випадку. Чи підлягає даний випадок розслідуванню? 

17. З медсестрою трапився нещасний випадок на робочому місці, що може привести до інфікування 

гемоконтактною інфекцією (наприклад – ВіЛ). Як встановити зв'язок між інфікуванням 

гемоконтактною інфекцією та професійною діяльністю лікаря? (Реєстрація аварій, 

спостереження за потерпілою та заходи щодо запобігання професійному зараженню). 

18. Асистуючи під час операції в очі медсестри потрапила біологічна рідина з домішками крові ВіЛ-

інфікованого пацієнта. Якими мають бути дії працівника для запобігання зараженню гемо-

контактною інфекцією?  

19. Під час проведення аналізу біологічного матеріалу ВіЛ-інфікованого пацієнта на слизову 

оболонку ротової порожнини медсестри потрапила біологічна рідина з домішками крові. Якими 

мають бути його дії  для мінімізації можливості зараження гемо-контактною інфекцією?  

20. Вам необхідно провести цільовий інструктаж медичного працівника, що приступає до роботи в 

інфекційну лікарню. Вкажіть, що заборонено робити персоналу у даному закладі.  



 

21. Під час проведення дезінфекції трапився нещасний випадок: дезінфікуючий розчин потрапив в 

очі медсестри. Опишіть алгоритм дій лікаря, спрямований на запобігання негативних наслідків 

аварії.  

22. Вам необхідно провести забір мокротиння у хворого на туберкульоз. Які засоби індивідуального 

захисту вам слід для цього використати?  

23. 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. 

24. Медбрат 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?  

25. Перебуваючи у психо-неврологічному закладі пацієнту призначено обмежений режим догляду. 

Перелічіть заходи, які виключають виникнення небезпеки для хворого та медперсоналу. 

26. Ви, зайшовши до приміщення хімічної лабораторії, побачили непритомного лаборанта. Наведіть 

алгоритм необхідних дій з порятунку постраждалого та засоби індивідуального захисту, що 

необхідно застосувати у даному випадку.  

27. Під час проведення робіт у хімічній лабораторії робіт працівнику в очі потрапила хімічна 

речовина.  Наведіть алгоритм необхідних дій першої долікарської допомоги. 

28. Наведіть алгоритм дій медичного працівника під час використання лікарських речовин – роздачі 

таблеток, виконання ін’єкцій. 

29. Наведіть алгоритм необхідних дій першої долікарської допомоги, якщо є підозра у пацієнта 

анафілактичного шоку.  

30. При проходженні виробничої практики молодшими спеціалістами студент був травмований 

(перелом руки) у сквері ЛПЗ. Якого характеру даний нещасний випадок, пояснити? Який склад 

комісії з розслідування? 

31. Під час проведення практичного заняття в ЛПЗ студент відпросився у викладача (усно, привід – 

сімейні обставини) і по дорозі додому отримав травму. Якого характеру даний нещасний 

випадок, пояснити? Хто відповідальний? 

32. У зв'язку з тимчасовим припиненням виробництва працівника відправляють додому. Під час 

проходження по території підприємства він вмирає. Чи повинно проводитися спеціальне 

розслідування такого випадку? 

33. Жінка, 29 років, працює у зуботехнічний лабораторії з ливарною установкою, яка проводить 

литво зубних протезів упродовж 3 років.  Поскаржилася на погіршення стану завідувачу 

зуботехнічної лабораторії на сильний головний біль та явища втоми, кровоточивість ясен, 

останні 3 місяці відмічає надмірні менструації та збільшення їх частоти (через кожні 2 тижні). 

Завідувач порадив звернутися до сімейного лікаря за місцем проживання. Характеристика умов 

праці: робоче місце знаходиться в окремому погано вентильованому приміщенні. Витяжна 

вентиляція є, але в непрацюючому стані. За даними лабораторного дослідження вміст свинцю в 

17 раз перевищує рівень ГДК. Спецодяг та засоби індивідуального захисту не використовуються. 

Дайте гігієнічну оцінку діям керівника структурного підрозділу, поставте діагноз та обґрунтуйте 

правильні подальші дії. 

34. Після одержання повідомлення про нещасний випадок на виробництві власником підприємства 

було призначено комісію для  розслідування. У склад комісії ввійшли: власник підприємства, 

інспектор з пожежної охорони та представник профспілкової організації. Комісія впродовж 5 діб 

з моменту події обстежила місце нещасного випадку, опитала очевидців, вивчила умови праці і 

засоби  виробництва, розробила заходи профілактики, оформила акт результатів розслідування. 

Чи є повним склад комісії? Яке порушення допустила комісія при розслідуванні нещасного 

випадку? Хто повинен входити до складу комісії з розслідування нещасного випадку? 

35. Після закінчення медичного університету випускника направлено на роботу у хоспіс (лікарня  

допомоги невиліковно хворим). Які виробничі фактори впливатимуть на здоров’я медичного 

працівника? До розвитку яких професійних захворювань це може призвести? 

36. Під час проведення в лабораторії досліджень медичному працівнику в очі потрапила біологічна 

рідина (наприклад, досліджувана кров).  Наведіть алгоритм необхідних дій першої долікарської 

допомоги. 



 

37. Медсестра фізіотерапевтичного кабінету повинна провести процедуру хворому. Підключаючи 

прилад до електромережі відчула судомне, ледь чутне скорочення м’язів. Під час огляду приладу 

виявлено пошкодження ізоляції електрошнура. Що призвело до виникнення аварійної ситуації? 

Яка ступінь тяжкості електричного удару? Наведіть правила ОП та ТБ у процесі користування 

електроприладами? 

38. Під час проведення залікового заняття з пожежної безпеки на запитання про основні обов’язки 

керівника щодо гарантування пожежної безпеки завідувачка аптеки назвала такі: 

- організація навчання працівників з питань пожежної безпеки; 

- проведення службових розслідувань випадків пожеж. 

Чи повною є така відповідь? Якщо ні, то доповніть її. 

39. Медичний працівник тривалий час ухиляється від проходження медичного огляду, 

аргументуючи це сімейними обставинами. Які передбачені заходи впливу на працівників, що 

навмисно ухиляються від проходження обов'язкових медичних оглядів?  

40. Вам необхідно оцінити проект операційної та дати рекомендації щодо розташування, освітлення 

і навести оптимальні параметри мікроклімату. 

 

5. Вирішення завдань з військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій. 

1. Аптечка медична зальновійськова: її склад медико-тактична характеристика. 

2. Техніка накладання джгута типу Есмарха, показання для його застосування. 

3. Техніка накладання турнікету типу САТ, показання для його застосування . 

4. Техніка застосування ізраїльського бандажу на рану при пораненні плеча. 

5. Техніка тампонади рани за допомогою гемостатичного бинта QUIKCLOT. 

6. Спосіб відкриття дихальних шляхів у тяжкопоранених при масових ураженнях. 

7. Оцінка стану дихання у важкопораненого під час первинного огляду. 

8. Діагностика клінічної смерті на місці виклику. Алгоритм BLS. 

9. Техніка застосування назофарингеального повітроводу , показання. 

10. Методика переведення пораненого у стабільне бокове положення. 

11. Способи іммобілізації нижньої кінцівки при відкритому переломі обох кісток гомілки. 

12. Транспортна іммобілізація потерпілому при підозрі на спінальну травму. 

13. невідладної медичної допомоги потерпілому при відкритому пневмотораксі в зоні укриття. 

14. Невідкладна медична допомога пораненому в жовтій зоні при випадінні петель кишківника. 

15. Транспортна іммобілізація при підозрі на перелом кісток тазу. 
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