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Медсестринство у внутрішній медицині 

 

 1. Хворий звернувся із скаргою на кровохаркання впродовж тривалого часу. Яке 

захворювання слід запідозрити?   

A.  *Рак легенів   

B.   Хронічний бронхіт   

C.  Ексудативний плеврит   

D.  Бронхіальну астму   

E.  Вогнищеву пневмонію   

 

2. Медична сестра проводить санітарно-просвітню роботу з приводу виникнення 

захворювання на туберкульоз легенів. Який мікроорганізм викликає це захворювання?   

A.  *Палочка Коха   

B.   Гемолітичний стафілокок   

C.  Пневмокок   

D.  Бліда спірохета   

E.  Гонокок   

 

  3. У хворого напад стенокардії. Який найпростіший фізіотерапевтичний метод Ви 

використаєте?   

A.  *Гірчичники   

B.  Зігріваючий компрес   

C.  Міхур з льодом   

D.  Банки   

E.  Солюкс   

 

  4. У пацієнта діагностовано рак легенів. Яке харкотиння є характерним для цього 

захворювання?   

A.  *Малинове желе   

B.  Ржаве   

C.  Скловидне   

D.  Слизисто-гнійне   

E.  Кров’янисте   

 

  5. Медсестра доглядає хворого з хронічною серцевою недостатністю. Яка проблема 

характерна для цього стану?   

A.  *Набряки нижніх кінцівок    

B.  Набряк обличчя   

C.  Підвищення температури   

D.  Крововиливи на шкірі   

E.  Пітливість   

 

  6. Медична сестра доглядає хворого на постгеморагічну анемію. Яка проблема притаманна 

цьому стані?   

A.  *Запаморочення   

B.  Підвищена температура   

C.  Кашель    

D.  Шкірні висипання   

E.  Болісне сечовипускання   

 

  7. Ви медична сестра алергологічного відділення. Який з перерахованих препаратів має 

найвищу ймовірність викликати алергічну реакцію?   

A.  *Протиправцева сироватка   

B.  Хлористий кальцій   
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C.  Аскорбінова кислота   

D.  Розчин глюкози   

E.  Фізіологічний розчин   

 

  8. Хвору турбує надмірна маса тіла, задишка, головний біль, закрепи, м’язева слабкість, 

підвищений апетит. При огляді: підвищене відкладання жиру в ділянці живота сідниць, 

стегон. Медичною сестрою діагностовано збільшення маси тіла на 40%. Який це ступінь 

ожиріння?   

A.  *ІІ   

B.  І   

C.  ІІІ   

D.  ІV   

E.  V   

 

  9. При обстеженні у хворого виявили “склоподібне” харкотиння, а також наявність у 

мокротинні спіралей Куршмана, кристалів Шарко-Лейдена. Для якого захворювання 

характерні дані зміни: 

A.  *Бронхіальної астми   

B.  Гострого бронхіту   

C.  Абсцесу легені   

D.  Пневмонії   

E.  Гангрени легені   

 

  10. Медична сестра у школі провела пробу Манту. Через який проміжок часу оцінюється 

проба Манту у пацієнта:   

A.  *72 год   

B.  20-30 хв   

C.  1 год   

D.  24 год   

E.  48 год   

 

  11. Дільнична медсестра проводить специфічну профілактику  туберкульозу. Що входить в 

поняття специфічної профілактики туберку-льозу?   

A.  *Вакцинація і ревакцинація БЦЖ та хіміопрофілактика   

B.  Проведення проби Манту   

C.  Санітарно-просвітня робота в осередку туберкульозу   

D.  Подвірні обходи   

E.  Флюорографічне обстеження населення   

 

  12. При проведенні медсестринського обстеження важкохворого, який скаржиться на біль в 

грудній клітці, кашель із виділенням “іржавого” мокротиння, виявили підвищення 

температури тіла до 39°С. Яке захворювання може запідозрити медсестра у пацієнта?  

A.  *Пневмонію    

B.  Ларингіт   

C.  Фарингіт   

D.  Гнійний бронхіт   

E.  Абсцес легені   

 

  13. Пацієнт знаходиться на лікуванні у терапевт-тичному відділенні з підозрою на пухлину 

легень. До якого ендоскопічного обстеження медсестра підготує пацієнта?   

A.  *Бронхоскопії   

B.  Ірігоскопії   

C.  Колоноскопії   

D.  Урографії   

E.  Фіброезофагодуоденоскопії з прицільною біопсією   
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  14. У хворого на гіпертонічну хворобу виник напад ядухи. АТ- 220/100 мм рт.ст. У легенях 

поодинокі вологі хрипи в нижніх відділах. Яке ускладнення розвинулося?   

A.  *Серцева астма   

B.  Бронхіальна астма   

C.  Легенева кровотеча   

D.  Кардіогенний шок   

E.  Інфаркт міокарда   

 

  15. У терапевтичному відділенні перебуває пацієнт 39 років, у якого 3 тижні тому виник 

гострий інфаркт міокарда. Майбутнє сприймає песимістично, скаржиться на свою нікчемність. 

На які моменти треба звернути увагу медичній сестрі при складанні плану незалежних 

сестринських втручань:   

A.  * Підняти самооцінку пацієнта - порекомендувати психолога 

B.  Заохочення хворого до самообслуговування   

C.  Попередження можливих ускладнень   

D.  Збільшення фізичної активності   

E.  Спостереження дільничного лікаря   

 

  16. Пацієнт під час забору крові в процедурному кабінеті знепритомнів. Шкірні покриви 

бліді, АТ- 110/75мм рт.ст., пульс-72/хв. Визначити обсяг невідкладної медсестринської 

допомоги: 

A.  *Вдихання парів нашатирного спирту    

B.  Гірчичник на ділянку серця   

C.  Положення напівсидячи    

D.  Інгаляції зволоженого кисню   

E.  Інгаляції кисню, пропущеного через спирт   

 

  17. В приймальне відділення швидкою допомогою доставлена хвора 42 років зі скаргами на 

біль в епігастральній ділянці, нудоту, блювання, сли-нотечу, головний біль, різку загальну 

слабкість. Із анамнезу відомо, що вона 2 години тому вживала недоброякісну їжу. Визначте 

першо-чергове медсестринське втручання:   

A.  *Промиєте шлунок   

B.  Введете спазмолітики   

C.  Дасте випити шлунковий сік   

D.  Заспокоїте пацієнтку, дасте теплу грілку   

E.  Дасте випити розчину содової води   

 

  18. При обстеженні пацієнта 48 років медична сестра виявила скарги на відсутність апетиту, 

відразу до м’ясної їжі та рибних страв, відчуття важкості в епігастрії, нудоту, втрату маси тіла. 

При пальпації живота відмічається болісність в епігастральній ділянці, пальпується 

пухлиноподібне утворення. Яке захворювання запідозрить медсестра? 

A.  *Рак шлунку   

B.  Хронічний гастрит   

C.  Виразкова хвороба шлунку   

D.  Хронічний ентероколіт   

E.  Холецистопанкреатит   

 

  19. На стаціонарне лікування поступила пацієнтка зі скаргами на інтенсивний біль у правому 

підребер’ї з іррадіацією в праву лопатку, ключицю, плече, нудоту та блювання, здуття живота, 

підвищену температуру, остуду. Яка з проблем є пріоритетною? 

A.  *Біль у правому підребер’ї   

B.  Нудота, блювання   

C.  Метеоризм   

D.  Гіркота та сухість у роті   
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E.  Гарячка   

 

  20. На стаціонарному лікуванні перебуває пацієнтка 25 років з діагнозом: гострий 

гломерулонефрит. Обстежуючи пацієнтку, встановлено пріоритетний сестринський діагноз: 

виражені набряки на обличчі. Заходи догляду були спрямовані на ліквідацію набряків. Через 

кілька днів набряки значно зменшились. Оцініть ефективність догляду:   

A.  *Успішне просування пацієнтки до запланованої мети   

B.  Досягнення бажаних результатів   

C.  Медсестринські втручання неефективні   

D.  Необхідність переглянути план догляду   

E.  Внесення необхідної корекції догляду   

 

  21. Хворий на цукровий діабет звернувся до медичної сестри за порадою, які продукти 

необхідно вилучити з раціону харчування:   

A.  *Цукерки, торти   

B.  Гречана каша   

C.  Овочі, фрукти   

D.  Олія   

E.  Варене куряче м’ясо   

 

  22. У пацієнта гострий лейкоз. Які незалежні сестринські втручання запланує медична сестра 

для запобігання запалення слизових оболонок ротової порожнини? 

A.  *Полоскання рота розчинами антисептиків   

B.  Дати смоктати кусочки лимону для збільшення слиновиділення   

C.  Протирати слизову щік   

D.  Зняти знімні зубні протези   

E.  Психологічна підтримка хворого   

 

  23. Пацієнтка хворіє на ревматоїдний артрит. Медична сестра виявила скарги на виражену 

ранкову скутість, загальну слабкість, швидку стомлюваність. При складанні плану догляду 

вашим першочерговим завданням буде: 

A.  *Провести заходи спрямовані на зменшення ранкової скутості   

B.  Поліпшити загальний стан пацієнтки   

C.  Провести заходи спрямовані на поліпшення апетиту   

D.  Порекомендувати лікарські засоби для поліпшення сну   

E.  Систематично проводити гігієнічні заходи шкіри   

 

  24. Пацієнт з приводу пневмонії призначений антибіотик - цефазолін. Раптово після першої 

ін’єкції у пацієнта з’явилось відчуття жару, потім став блідим, утруднення дихання; пульс 

ниткоподібний. АТ- 85/60мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацієнта? 

A.  *Анафілактичний шок    

B.  Набряк Квінке   

C.  Напад ядухи   

D.  Набряк легенів 

E.  Колапс   

 

  25. У пацієнтки після вживання полуниць  виник набряк обличчя, особливо набряклі губи і 

ніс. Потім з’явилась ядуха, гавкаючий кашель. Дихання утруднене, осиплість голосу. Який 

стан розвинувся у пацієнта? 

A.  *Набряк Квінке   

B.  Напад бронхіальної астми   

C.  Анафілактичний шок   

D.  Алергічний ларингіт   

E.  Кропив’янка   
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  26. На автобусний зупинці ви помітили непритомну людину. Анамнез не відомий. При огляді 

шкіра багряного кольору з синюшним відтінком, свідомість відсутня, лівий кут рота 

опущений. Ліві кінцівкі нерухомі, падають як пліті. Дихання шумне, зіниці на світло не 

реагують. Пульс напружений. Зовнішніх ознак травми не спостерігається. Яке положення 

треба надати хворому? 

A.  *На спині, піднявши головний кінець 

B.  На спині, піднявши нижній кінець 

C.  На животі, голову вліво   

D.  На лівому боці   

E.  На правому боці   

 

  27. У хворого після конфлікту раптово виникло психомоторне збудження: трощив меблі, був 

агресивний, вдарив товариша. Через 25 хвилин заснув. Після сну нічого не пам’ятав, 

розкаювався в скоєному. Для якого психопатологічного стану характерна така симптоматика? 

A.  *Патологічний афект 

B.  Сомнамбулізм   

C.  Транс   

D.  Сутінковий стан   

E.  Фугіформний стан   

 

  28. У пацієнта Ц. 30 років поступово почали збільшуватися та потовщуватися пальці на 

руках, збільшився лицевий череп, змінилося обличчя. Скаржиться також на головний біль, 

запаморочення, біль у суглобах, порушення зору, шум в вухах. На рентгенограмі черепа 

виявлено збільшення об’єму “турецького сідла”, витончення його стінок. Вказані ознаки є 

проявом: 

A.  *Акромегалії 

B.  Хвороби Іценка-Кушінга   

C.  Гігантизму   

D.  Пухлини наднирника   

E.  Стовбурового енцефаліту   

 

  29. Хвора 41 р., скаржиться на підвищення температури до 39,5°C. , кашель з виділенням 

“іржавого” харкотиння, задишку, біль у правій половині грудної клітки, що посилюється під 

час дихання. Чим обумовлений біль у грудній клітці пацієнта? 

A.  *Ураженням плевральних листків 

B.  Підвищенням тиску в малому колі кровообігу   

C.  Частим кашлем   

D.  Гіпоксією дихальних м’язів   

E.  Обструкцією бронхіального дерева   

 

  30. У хворого Н. 62 років запідозрили рак легенів. Наявність яких клітин в мокротинні 

характерне для цього захворювання? 

A.  *Атипових клітин 

B.  лейкоцитів   

C.  еозинофілів 

D.  тромбоцитів   

E.  еритроцитів   

 

  31. Пацієнт Ш. 46 років скаржиться на біль у колінних, ліктьових суглобах “летючого 

характеру”, який посилюється при рухах, температуру - 37,5°С ввечері. В анамнезі - часті 

ангіни. При огляді суглобів спостерігаються припухлість, почервоніння. Для якого 

захворювання характерні дані проблеми? 

A.  *Ревматичний артрит 

B.  Туберкульозний артирит   

C.  Ревматоїдний артирит   
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D.  Гонорейний артрит   

E.  Деформуючий остеоартроз   

 

  32. Хворий С., 71 р., поступив на лікування в терапевтичне відділення. Скаржився на часті 

носові кровотечі, свербіж шкіри, кровоточивість, судинні зірочки на шкірі. Про яку патологію 

можна подумати? 

A.  *Цироз печінки 

B.  Виразкова хвороба   

C.  Холецистит   

D.  Вірусний гепатит   

E.  Ентероколіт   

 

  33. На диспансерному обліку дільниці сімейної медицини знаходиться пацієнтка із 

хронічною серцевою недостатністю. Їй призначено вимірювання водного балансу. Що 

визначає це обстеження?   

A.  *Співвідношення між спожитою рідиною та виділеною сечею за добу 

B.  Кількість рідини,що випила хвора за добу   

C.  Співвідношення між денним та нічним діурезом   

D.  Кількість сечі, виділеної за добу   

E.  Співвідношення між вжитою та виділеною рідиною за 12 годин   

 

  34. На дільницю сімейної медицини звернувся пацієнт із скаргами на інтенсивний 

стискаючий біль за грудиною, що віддає у ліву лопатку. Медсестра заспокоїла хворого, дала 

під язик нітрогліцерин, викликала лікаря. До якого дослідження слід підготувати пацієнта з 

метою підтвердження діагнозу?   

A.  *Електрокардіографії 

B.  Рентгенографії органів грудної клітки   

C.  УЗД серця   

D.  Загального аналізу крові   

E.  Біохімічного аналізу крові   

 

  35. У пацієнтки на цукровий діабет, після перенесеної застуди стан погіршився: посилилась 

спрага, з’явився біль в животі, нудота, блювання, сонливість. Об’єктивно: свідомість відсутня, 

шкіра суха, частота дихання - 28/хв., шумне, запах ацетону з рота. Пульс - 98/хв., АТ- 90/60 

мм. рт.ст. Про яке ускладнення подумає медична сестра? 

A.  *Гіперглікемічну кому 

B.  Гіпоглікемічну кому 

C.  Церебральну кому 

D.  Молочнокислу кому 

E.  Гіперосмолярну кому 

 

  36. У пацієнта розвинулась діабетична кома. Який препарат підготує медсестра для 

невідкладної допомоги? 

A.  *Інсулін 

B.  Глюкозу   

C.  Кордіамін   

D.  Адреналін   

E.  Мезатон   

 

  37. Під час нападу ниркової кольки пацієнта турбує загальна слабість, біль у поперековій 

ділянці, часте болісне сечовипускання, нудота, незначне підвищення t° тіла. Хворий 

схвильований. Визначте пріоритетну проблему: 

A.  *Біль у попереку 

B.  Порушення сечовипускання   

C.  Порушення дефекації   
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D.  Порушення руху   

E.  Підвищення t° тіла   

 

  38. Пацієнтка В.,52 р., хворіє на жовчно-кам’яну хворобу, у якої після порушення дієти 

виникла інтенсивний біль у правому підребер’ї. Які засоби долікарської допомоги допоможуть 

зменшити біль? 

A.  *Грілка на ділянку правого підребер’я 

B.  Міхур з льодом  на праве підребер'я 

C.  Гірчичник на грудну клітку 

D.  Банки на грудну клітку   

E.  Ножні ванни 

 

  39. Пацієнтці С., 23 років, лікар встановив діагноз “Залізодефіцитна анемія”. Який продукт 

харчування повинна порекомендувати медична сестра пацієнтці?   

A.  *М’ясні продукти 

B.  Молочні продукти   

C.  Овочі   

D.  Фрукти   

E.  Морську капусту   

 

  40. Хвора, 25 років, скаржиться на нудоту, відрижку повітрям, відчуття тяжкості в епігастрії, 

проноси. Під час огляду: язик обкладений білим нальотом, живіт болючий в епігастральній 

ділянці. Яке дослідження є найбільш інформативним? 

A.  *рН-метрія 

B.  Дуоденальне зондування 

C.  Копрологічне дослідження 

D.  Загальний аналіз крові   

E.  Загальний аналіз сечі   

 

  41. Хвора, 39 років, скаржиться на гострий, “кинджальний” біль у животі, різку загальну 

слабість. Захворіла раптово після фізичного навантаження. В анамнезі - виразкова хвороба 

дванадцятипалої кишки. Під час огляду: обличчя бліде, шкіра вкрита холодним потом, живіт 

дошкоподібний. Яке ускладнення розвинулося у хворої? 

A.  *Перфорація 

B.  Шлункова кровотеча   

C.  Пенетрація 

D.  Малігнізація 

E.  Пілоростеноз 

 

  42. Чоловік, 35 років, скаржиться на нудоту, блювання, біль оперізуючого характеру, 

слабкість. Такий стан розвинувся після вживання алкоголю та гострої, жирної їжі. Під час 

огляду: шкіра бліда, язик обкладений сірим нальотом, живіт болючий в епігастрії більше зліва. 

Яке дослідження найбільш інформативне для встановлення діагнозу?   

A.  *Аналіз сечі та крові на діастазу   

B.  Загальний аналіз сечі   

C.  Аналіз крові на цукор   

D.  Копрологічне дослідження 

E.  Аналіз калу на приховану кров 

 

  43. Пацієнт скаржиться на постійний кашель (більш зранку), з виділенням великої кількості 

харкотиння (до 200 мл) гнійного характеру іноді t°- 37,8°С; ЧД- 24/хв. Яке дослідження є 

найефективнішим для уточнення діагнозу? 

A.  *Бронхографія   

B.  Флюорографія   

C.  Спірометрія 
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D.  Рентгеноскопія грудної клітки   

E.  Загальний аналіз мокротиння   

 

  44. У пацієнтки на цукровий діабет після введення інсуліну з’явилися різка загальна слабість, 

виражена пітливість, відчуття голоду, тремтіння, запаморочення. Об’єктивно: пацієнтка 

збуджена, шкіра волога, тургор збережений. Дихання не змінене, t°- 36,5°С, PS- 96/хв., АТ- 

110/70 мм рт.ст. Що повинна зробити  медсестра в першу чергу? 

A.  *Дати пацієнтці з’їсти грудочку цукру 

B.  Ввести внутрішньом’язово розчин кофеїну 

C.  Надати горизонтальне положення з припіднятими ногами   

D.  Ввести спазмолітичні препарати   

E.  Застосувати гарячу ванну   

 

  45. Жінка, 56 років, звернулася зі скаргами на спрагу, загальну слабість, сухість і свербіж 

шкіри, часте сечовипускання, зниження гостроти зору. З анамнезу - мати хворіла на цукровий 

діабет. Об’єктивно: пацієнтка огрядна. Шкіра суха, лущиться, нігті ламкі, волосся рідке. PS- 

78/хв., АТ- 150/85 мм рт.ст., ЧД- 16/хв. До якого дослідження підготує пацієнта медична 

сестра? 

A.  *Аналіз крові на глюкозу   

B.  Загальний аналіз крові   

C.  Загальний аналіз сечі   

D.  Аналіз крові на креатинін   

E.  Аналіз сечі на ацетон   

 

  46. Ви берете участь в обстеженні пацієнта на хронічний панкреатит. Вкажіть, до якого 

обстеження його треба підготувати? 

A.  *Аналізу сечі на діастазу 

B.  Фіброгастроскопії   

C.  Дуоденального зондування   

D.  Холецистографії   

E.  Колоноскопії    

 

  47. Медична сестра гематологічного відділення, проводячи обстеження пацієнта 48 р. на 

хронічний лімфогрануломатоз, звернула увагу на такі ознаки: 

A.  *Гарячку, свербіж шкіри, збільшення лімфовузлів 

B.  Спотворення смаку, тріщини у куточках рота, ламкість нігтів   

C.  Ранкові набряки під очима, високий артеріальний тиск   

D.  Біль в дрібних суглобах, ранкову скутість, деформацію суглобів   

E.  Крововиливи на шкірі, в суглоби, кровотечі   

 

  48. В терапевтичне відділення поступив пацієнт на сухий плеврит. Яка його основна 

проблема? 

A.  *Біль в грудній клітці при диханні 

B.  Склоподібне мокротиння   

C.  Вологий кашель   

D.  Кровохаркання   

E.  Експіраторна задишка   

 

  49. До сімейної медичної сестри звернувся пацієнт зі скаргами на виражену задишку із 

утрудненим видихом, кашель нападоподібний з виділенням тягучого склоподібного 

мокротиння. Яка основна проблема пацієнта? 

A.  *Виражена задишка із утрудненим видихом 

B.  Сухий кашель   

C.  Кровохаркання   

D.  Біль у грудній клітці   
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E.  Виділення мокротиння 

 

  50. У пацієнта на ішемічну хворобу серця раптово виник біль за грудиною стискаючого 

характеру, який не знімається нітрогліцерином та триває понад годину. Як необхідно 

транспортувати хворого з підозрою на інфаркт міокарда? 

A.  *Спеціалізованою бригадою ШМД на ношах 

B.  Міським транспортом   

C.  Попутнім транспортом   

D.  У плановому порядку   

E.  - 

 

  51. У пацієнта, хворого на гіпертонічну хворобу, після неприємної розмови виник біль 

голови, відчуття “сітки” перед очима, болі в серці. Які першочергові незалежні втручання 

запланує медична сестра? 

A.  *Виміряти АТ 

B.  Поставити гірчичники на ділянку серця   

C.  Поставити банки вздовж хребта   

D.  Підвісити над головою міхур з льодом   

E.  Покласти грілку до ніг   

 

  52. Пацієнту знаходиться на диспансерному обліку з діагнозом “Ревматична лихоманка”. Яке 

з досліджень є найбільш інформативним? 

A.  *Аналіз крові на ревмопроби 

B.  Загальний аналіз крові   

C.  Загальний аналіз сечі   

D.  Аналіз сечі за Нечипоренком   

E.  Аналіз сечі за Зимницьким   

 

  53. До приймального відділення поступив пацієнт зі скаргами на сильний біль у колінних 

суглобах, набряклість, почервоніння шкіри навколо суглобів. Що могло спричинити 

загострення ревматичної лихоманки у хворого? 

A.  *Переохолодження 

B.  Порушення дієти   

C.  Емоційний стрес   

D.  Перегрівання   

E.  Фізична перевтома   

 

  54. До медичної сестри звернувся пацієнт, у якого після вживання цитрусових з’явився 

сильний свербіж та почервоніння шкіри, уртикарний висип. Яка основна проблема у цього 

пацієнта? 

A.  *Свербіж шкіри 

B.  Біль голови 

C.  Підвищення температури   

D.  Серцебиття   

E.  Задишка    

 

  55. Пацієнт 45 років звернувся до чергової медичної сестри з такими скаргами: різкий біль 

голови, головокружіння, миготіння “мушок” перед очима. АТ- 180/100 мм рт.ст. Ps- 92 уд/хв. 

Для якого стану характерні такі ознаки? 

A.  *Гіпертонічної кризи 

B.  Набряк легенів 

C.  Інфаркт міокарду   

D.  Анафілактичного шоку 

E.  Нападу стенокардії 
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  56. Пацієнт 53 років поступив в кардіологічне відділення зі скаргами на інтенсивний пекучий 

біль за грудиною, який іррадіює в ліве плече і руку, триває 6-8 годин. Який метод діагностики 

застосовують для підтвердження діагнозу?   

A.  *Електрокардіографія 

B.  Фонокардіографія   

C.  Електроенцефалографія   

D.  Ехокардіографія   

E.  Сфігмографія   

 

 

  57.  Пацієнт 42 років госпіталізований в гастроентерологічне відділення з діагнозом 

хронічний гастрит типу В. Вкажіть препарат, який застосовують для зниження секреції 

соляної кислоти:    

A.  *Ранітидин   

B.  Раунатин   

C.  Регідрон   

D.  Реланіум   

E.  Ретаболіл   

 

  58. Пацієнт госпіталізований з підозрою на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої 

кишки. До якого додаткового методу обстеження необхідно медичній сестрі підготувати 

пацієнта?   

A.  *Гастродуоденоскопія   

B.  Ректороманоскопія   

C.  Колоноскопія   

D.  Іригоскопія   

E.  УЗД органів черевної порожнини   

 

  59. Пацієнт 36 років знаходиться на лікуванні в гематологічному відділенні з такими 

проблемами: біль голови, головокружіння, блідість шкіри з жовтяничним відтінком, відчуття 

повзання “мурашок”, затерплість у кінцівках, яскравочервоний, гладкий, болючий язик. Який 

продукт медична сестра порекомендує пацієнту з метою дієтотерапії? 

A.  *Печінку   

B.  Молоко 

C.  Шоколад   

D.  Яйця   

E.  Моркву   

 

  60. Пацієнт госпіталізований в гематологічне відділення з підозрою на гострий лейкоз. До 

якого методу обстеження, який має важливе діагностичне значення, медична сестра повинна 

підготувати пацієнта?   

A.  *Стернальна пункція   

B.  Загальний аналіз крові   

C.  Коагулограма   

D.  Біохімічний аналіз крові   

E.  Бактеріологічний аналіз крові   

 

  61. Больной М., 44 года, находится на лечении в кардиологическом отделении. Возник 

приступ стенокардии. Какая приоритетная проблема у данного пациента?   

A.  *Боль за грудиной   

B.  Экспираторная одышка   

C.  Удушье   

D.  Кашель с пенистой розовой мокротой   

E.  Инспираторная одышка    

 



 12 

  62. Больная Л., 54 года, находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении с 

диагнозом - желчекаменная болезнь. Предъявляет жалобы на частые боли в правом 

подреберье. К какому обследованию необходимо подготовить пациента?   

A.  *УЗИ 

B.  Фиброгастродуоденоскопия   

C.  Ирригоскопия   

D.  Колоноскопия   

E.  Рентгенография 

 

  63. Больной М., 18 лет, находится на лечении в нефрологическом отделении. Жалобы на 

изменение цвета мочи, головную боль, отеки на лице. Состояние ухудшилось через 2 недели 

после перенесенной ангины. Объективно: лицо отёчно, моча цвета “мясных помоев”. Какой 

показатель должна контролировать медсестра в первую очередь?   

A.  *Артериальное давление   

B.  Число дыхательных движений 

C.  Цвет кожных покровов   

D.  Пульс   

E.  Симптом Пастернацкого    

 

  64. Больной К., 29 лет, состоит на диспансерном учете по поводу ревматической болезни. 

Назначено профилактическое лечение. Какой из перечисленных препаратов приготовит 

медсестра? 

A.  *Бициллин - 5   

B.  Папаверин 

C.  Преднизолон   

D.  Дигоксин   

E.  Димедрол    

 

  65. Больной К., 59 лет, состоит на диспансерном учете по поводу ревматоидного артрита. 

Какие проблемы выявит медсестра при обследовании?   

A.  *Скованность по утрам 

B.  Тошнота   

C.  Гипертензия   

D.  Боли в сердце   

E.  Потеря аппетита    

 

  66. Больной М., 44 года, жалуется на слабость, утомляемость, шум в ушах, изменение вкуса - 

желание есть мел, сухость кожи, ломкость ногтей, сердцебиение. Объективно: кожа бледная, 

сухая, в углах рта “заеды”. Что запланирует медсестра для организации питания больного? 

A.  *Увеличить количество  железосодержащих  продуктов 

B.  Увеличить количество белка   

C.  Увеличить количество углеводов   

D.  Увеличить количество жиров   

E.  Уменьшить калорийность    

 

  67. У хворого 70 років бронхіальна астма. Почався напад експіраторної задишки. Яке 

положення медична сестра надасть хворому? 

A.  *Посадить з опорою на руки 

B.  Дренажне положення 

C.  Покладе горизонтально 

D.  Покладе з підвищеним головним кінцем тіла 

E.  Зафіксує в ліжку 

 

  68. Під час обстеження медична сестра визначила проблеми пацієнта: задишка, ціаноз, 

набряки на ногах, збільшення печінки, асцит. Вкажіть, для якого стану це характерно: 
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A.  *Хронічної серцевої недостатності 

B.  Набряк легенів 

C.  Серцевої астми 

D.  Хронічної ниркової недостатності   

E.  - 

 

  69. Найбільш інформативним методом діагностики хронічного гастриту є:   

A.  *Фіброгастродуоденоскопія 

B.  Рентгенологічне дослідження шлунка   

C.  Ультразвукове обстеження органів травлення   

D.  Копрологічне дослідження 

E.  - 

 

 

  70. Пацієнт з підозрою на хронічний гастрит знаходиться на обстеженні. Назвіть сучасний 

метод визначення секреторної функції шлунка:   

A.  *Інтрагастральна Рh-метрія   

B.  Дуоденальне зондування   

C.  Фіброгастродуоденоскопія 

D.  Копрологічне дослідження 

E.  - 

 

  71. Який прилад застосує медична сестра для визначення рівня глюкози в крові експрес-

методом? 

A.  *Глюкометр   

B.  Тонометр    

C.  Спірометр    

D.  Спірограф    

E.  - 

 

  72. Пацієнтка перебуває на лікуванні в гастроентерологічному відділенні з приводу 

виразкової хвороби. Лікар призначив дослідження калу на приховану кров. Які харчові 

продукти необхідно виключити з раціону пацієнта з метою підготовки до дослідження? 

A.  *М’ясо   

B.  Солодощі   

C.  Молоко   

D.  Каші   

E.  Чорний хліб   

 

  73. Які проблеми може виявити медична сестра у хворого на ревматоїдний артрит?     

A.  *Біль у дрібних суглобах кистей рук і стоп   

B.  Біль у плечових суглобах   

C.  Біль у великих суглобах нижніх кінцівок   

D.  Біль у великих суглобах верхніх кінцівок   

E.  Біль у хребті 

 

  74. Пацієнт скаржиться на відсутність апетиту, переважно до м’ясної їжі, відчуття тяжкості в 

надчеревній ділянці, нудоту, втрату маси тіла на 5 кг. Об’єктивно: блідість шікри, пальпація 

надчервної ділянки болісна. У калі позитивна реакція на приховану кров. До якого 

дослідження м/с повинна підготувати пацієнта? 

A.  *Гастрофіброскопія з прицільною біопсією 

B.  Дослідження промивних вод шлунка   

C.  Рентгенологічне дослідження шлунка   

D.  УЗД органів черевної порожнини   

E.  Комп’ютерна томографія шлунка 
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  75. Який лікарський засіб можна прийняти пацієнту з нападом бронхіальної астми? 

A.  *Сальбутамол 

B.  Ізоніазид   

C.  Дроперидол   

D.  Новокаїн   

E.  Глюконат  кальцію   

 

  76.  Який характер кашлю визначає медсестра у пацієнта із сухим плевритом?    

A.  *Сухий болісний 

B.  Вологий   

C.  Із виділенням “іржавого” харкотиння 

D.  Із гнійним харкотинням 

E.  Кашель відсутній   

 

 77.  Назвіть головне ускладнення ревматоїдного артриту:   

A.  *Анкілоз 

B.  Астенія   

C.  Адинамія   

D.  Невралгія   

E.  Гарячка   

 

  78.  Які медсестринські втручання необхідно здійснити для вирішення пріоритетної 

проблеми пацієнта при гострому інфаркті міокарда?   

A.  *Ліквідація больового синдрому   

B.  Допомога у дотриманні особистої гігієни   

C.  Забезпечення раціонального харчування   

D.  Нормалізація функціонального стану нервової системи  

E.  Допомога у здійсненні фізіологічних відправлень   

 

  79. Які залежні медсестринські втручання необхідно здійснити під час реалізації плану 

догляду за пацієнтом при гіпертонічній хворобі?   

A.  *Ввести гіпотензивні засоби і діуретики   

B.  Усунути стресові ситуації   

C.  Нормалізувати сон і відпочинок   

D.  Обмежити вживання солі й рідини  

E.  Припинити куріння і вживання алкоголю  

 

  80.  Який найбільш характерний симптом системної склеродермії медична сестра може 

виявити під час огляду пацієнта?   

A.  *Маскоподібне обличчя, рот у вигляді кисету 

B.  Еритематозна висипка на обличчі у вигляді метелика  

C.  Деформації пальців рук у вигляді “плавників моржа”  

D.  Кільцеподібна еритема на руках і тулубі  

E.  Параорбітальний набряк з пігментацією  

 

  81. Пацієнт 42 років поскаржився медсестрі, що він кашляє та виділяє харкотиння 3 місяці 

поспіль протягом 2-х років. Про яке захворювання можна подумати в даному випадку?   

A.  *Хронічний бронхіт   

B.  Гострий бронхіт   

C.  Крупозна пневмонія   

D.  Ексудативний плеврит   

E.  Абсцес легенів 

 

  82.  У пацієнта 35 років лікар запідозрив недостатність мітрального клапану. До якого 
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обстеження підготує його медсестра для уточнення діагнозу? 

A.  *УЗД серця   

B.  Реовазографії    

C.  Спірометрії    

D.  УЗД органів черевної порожнини   

E.  Фіброгастродуоденоскопії    

 

  83. Хворий знаходиться на лікуванні у терапевтичному відділенні з діагнозом: “Гострий 

гастрит”. Яку з перерахованих  проблем пацієнта можна вважати приоритетною?    

A.  *Біль в епігастральній ділянці 

B.  Неприємний присмак у роті   

C.  Загальна слабість 

D.  Біль голови 

E.  Відсутність апетиту   

 

 

  84. Хворий знаходиться на лікуванні у гастроентерологічному відділенні з діагнозом 

“Хронічний холецистит”. Яку з перерахованих проблем пацієнта можна вважати  

 пріоритетною? 

A.  *Ниючий біль в правому підребер’ї   

B.  Дратівливість 

C.  Відрижка повітрям   

D.  Закрепи    

E.  - 

 

  85.  У хворої М., 47 , яка хворіє на гіпертонічну хворобу 4 роки, після зміни метереологічних 

умов, з’явилась загальна слабкість, запаморочення, різкий головний біль в потиличній ділянці, 

нудота. АТ- 190/100 мм рт.ст. Такий стан характерний для: 

A.  *Гіпертонічної кризи 

B.  Гіпоглікемічної коми   

C.  Нападу стенокардії   

D.  Колапсу   

E.  Тиреотоксикозу   

 

  86. У пацієнта після фізичного навантаження виникає напад стискаючого болю за грудиною 

тривалістю 3-5 хвилин з іррадіацією в ліву руку. Який препарат можна використати для зняття 

болю?    

A.  *Нітрогліцерин   

B.  Кавінтон   

C.  Курантил   

D.  Пеніцилін 

E.  Дигоксин   

 

  87. Пацієнтка страждає хронічним гепатитом. Лікар призначив медикаментозне лікування. 

Які із призначених препаратів відносяться до гепатопротекторів? 

A.  *Карсіл, силібор   

B.  Тималін, тимоген   

C.  Преднізолон, дексаметазон   

D.  Рибоксин, кокарбоксилаза   

E.  Рифампіцин, метранідазол   

 

  88. У пацієнта на цироз печінки  розвинувся асцит. До якого втручання повинна підготувати 

пацієнта медична сестра? 

A.  *Абдомінальна пункція   

B.  Стернальна пункція   
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C.  Плевральна пункція   

D.  Люмбальна пункція 

E.  - 

 

  89. Пацієнтка скаржиться на загальну слабкість, спотворення смаку, появу “заїдів” у 

куточках рота, підвищену ламкість нігтів і волосся. Протягом останніх 10 років хворіє на 

хронічний гастрит зі зниженою секреторною функцією. Для якого захворювання найбільш 

характерна дана клінічна картина? 

A.  *Залізодефіцитна анемія   

B.  Постгеморагічна анемія   

C.  Гемолітична анемія   

D.  В12-дефіцитна анемія   

E.  Гіпопластична анемія   

 

  90. Пацієнт скаржиться на підвищення температури тіла до 39°С, збільшення лімфовузлів, 

загальну слабість, кровотечу із носа і ясен, біль у горлі при ковтанні (виразково-некротичні 

зміни). В загальному аналізі крові виявлені бластні клітини. Для якого захворювання 

характерні такі симптоми? 

A.  *Гострий лейкоз   

B.  Лакунарна ангіна   

C.  Постгеморагічна анемія   

D.  Залізодефіцитна анемія   

E.  В12-дефіцитна анемія   

 

  91. У хворого набряк легенів. Який характер має харкотиння при цьому стані? 

A.  *Пінесте, рожеве   

B.  Гнійне   

C.  Скловидне   

D.  Іржаве   

E.  Слизисте 

 

  92. У хворого раптово після їзди на велосипеді по ґрунтовій дорозі з’явились різкі інтенсивні 

болі в попереку з ліва, які віддають у промежину і стегно, прискорене болісне сечовипускання, 

нудота, загальна слабкість, підвищення температури - 37,1°C. . Визначте пріоритетну 

проблему пацієнта: 

A.  *Інтенсивні болі в попереку   

B.  Прискорене сечовипускання   

C.  Загальна слабкість   

D.  Підвищення температури   

E.  Нудота   

 

  93. У хворого на цукровий діабет з’явилась гіпоглікемічна кома. Який препарат 

першочергово підготує медична сестра? 

A.  *40% глюкоза 

B.  5% глюкоза 

C.  Простий інсулін 

D.  Розчину хлориду натрію 

E.  Розчин натрія гідрокарбонату 

 

  94.  Хворому з загостренням хронічного панкреатиту сестра медична повинна зібрати сечу:   

A.  *На діастазу 

B.  На загальноклінічний аналіз сечі    

C.  За Нечипоренком    

D.  На бактеріологічне дослідження    

E.  За Зимницьким   
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  95. Який збудник найчастіше є причиною розвитку ревматичної лихоманки? 

A.  *в-гемолітичний стрептокок групи А 

B.  Стафілокок   

C.  Кишкова паличка   

D.  Паличка Коха   

E.  Вірус грипу   

 

  96. Виконуючи І етап медсестринського процесу важкохворому (догляд за стопами), медична 

сестра виявила наступні проблеми: свербіж, еритему, пухирці, ерозії, кірки в міжпальцевих 

проміжках. Це характерно для:   

A.  *Дерматофітії стоп 

B.  Попрілості    

C.  Цукрового діабету    

D.  Гангрени нижніх кінцівок    

E.  Потертості   

 

 

  97. Хворому на системнимний червоний вовчак необхідно рекомендувати:    

A.  *Уникати підвищеної інсоляції 

B.  Тривало перебувати в жарких приміщеннях    

C.  Кварцування ділянок тіла    

D.  Променеву терапію    

E.  Парафінолікування   

 

  98. Клінічні ознаки: збільшення щитоподібної залози, екзофтальм, дратівливість, тахікардія, 

схуднення характерні для:      

A.  *Дифузного токсичного зобу 

B.  Цукрового діабету      

C.  Мікседеми      

D.  Нецукрового діабету      

E.  Феохромоцитоми     

 

  99. Який найбільш розповсюджений шлях інфікування на СНІД?   

A.  *Статевий 

B.  Аерогенний    

C.  Аліментарний    

D.  Парентеральний    

E.  Контактний    

 

  100. На прийом до лікаря звернулась хвора 56 років зі скаргами на тиснучий біль за 

грудиною, серцебиття і задишку, що виникають під час незначного фізичного навантаження. 

Стан погіршився два дні тому. Лікар призначив хворій електрокардіографію. Яким чином 

медсестрі потрібно накласти основні електроди?   

A.  * Права рука - червоний, ліва рука - жовтий, ліва нога - зелений   

B.  Права рука - жовтий, ліва рука - червоний, ліва нога - зелений   

C.  Права рука - зелений, ліва рука - червоний, ліва нога - жовтий   

D.  Права рука - червоний, ліва рука - зелений, ліва нога - жовтий   

E.  Права рука - червоний, ліва рука - чорний, ліва нога - зелений   

 

  101. У хворого 35 р. після перенесеного грипу з’явилась загальна слабкість, кровотечі з носа 

та ясен, біль у горлі при ковтанні, t° тіла - 39°С. У зв’язку з погіршенням стану був 

госпіталізований. У хворого запідозрили гострий лейкоз. Назвіть найбільш інформативне 

дослідження для даного захворювання?   

A.  *Дослідження пунктату кісткового мозку. 
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B.  Загальний аналіз крові.   

C.  Загальний аналіз сечі.   

D.  Визначення рівня заліза в крові.   

E.  Визначення рівня білірубіну в крові.   

 

  102. Хвора 35 р. скаржиться на задишку, відчуття стискання в правому боці, загальну 

слабкість, температуру - 38,2-38,6°С, пітливість. При госпіталізації хворої виставлений 

діагноз: “Правобічний ексудативний плеврит”. Лікар призначив плевральну пункцію. Яке 

положення повинна надати пацієнтці медсестра при підготовці до проведення плевральної 

пункції? 

A.  *Сидячи, в положенні “на коня”   

B.  Горизонтально.   

C.  Лежачи, на правому боці.   

D.  Лежачи, на лівому боці.   

E.  Вертикальне.   

 

  103. Який метод профілактичного обстеження населення використовується для ранньої 

діагностики туберкульозу та онкопатології?   

A.  *Флюорографія   

B.  Бронхоскопія   

C.  Бронхографія    

D.  Спірографія 

E.  - 

 

  104. Пацієнт С., 48 років, який хворіє на стенокардію, звернувся до медсестри зі скаргами на 

біль. Охарактеризуйте характер болю при стенокардії:   

A.  *Стискаючий, короткочасний   

B.  Колючий, короткочасний   

C.  Стискаючий, тривалий   

D.  Колючий, тривалий   

E.  Ниючий тривалий   

 

  105. Медична сестра відвідує на дому пацієнтку з акромегалією. Порушення функції якої 

ендокринної залози зумовлює дане захворювання?   

A.  *Гіпофізу   

B.  Наднирників   

C.  Підшлункової залози   

D.  Щитоподібної залози   

E.  Статевих залоз   

 

  106. При медсестринському обстеженні пацієнт на цукровий діабет скаржиться на відчуття 

голоду, порушення зору. Шкіра бліда, підвищена пітливість, м’язовий тремор, сухожилкові 

рефлекси підвищені, аж до судом. Пульс - 80 уд/хв., ритмічний. АТ- 100/60 мм рт.ст. Який 

стан пацієнта? 

A.  *Гіпоглікемічний 

B.  Гіперглікемічний 

C.  Гіпотонічний 

D.  Гіпертензивний 

E.  Гіпертермічний 

 

  107. Пацієнтка 59 років, поступила у гематологічне відділення з приводу апластичної анемії. 

Призначено стернальну пункцію. Що приготує медична сестра для проведення даної 

процедури: 

A.  *Голку Касірського, шприци, перев’язувальний матеріал 

B.  Пункційну голку, шприц Жане, серветки   



 19 

C.  Троакар, шприц, серветки   

D.  Ін’єкційну голку, шприц, серветки   

E.  Скарифікатор, фільтрувальний папір   

 

  108.  Який з перелічених методів обстеження є найважливішим в діагностиці раку шлунка? 

A.  *Гастродуоденоскопія з цитологічним дослідженням матеріалу   

B.  Дослідження калу на приховану кров   

C.  Дослідження шлунковоі секреції з гістаміном   

D.  Дослідження шлункової секреції за допомогою “Ацидотеста”   

E.  Рентгенологічне дослідження    

 

  109. В приймальне відділення доставлено пацієнта з вираженою задишкою, ціанозом, 

набряками на гомілках. Яким способом медсестра повинна транспортувати його у відділення?   

A.  *На кріслі-каталці   

B.  Повільно пішки у супроводі медсестри   

C.  На ношах 

D.  На каталці 

E.  Повільно пішки у супроводі двох санітарок   

 

 

  110. Пацієнт 36 р. скаржиться на озноб, підвищення температури, сухий кашель, сильний 

біль у правій половині грудної клітки, який посилюється при диханні. При огляді: температура 

- 37,8°С. Права половина грудної клітки відстає в акті дихання, вислуховується шум тертя 

плеври. Лікарський діагноз: правобічний сухий плеврит. Вкажіть положення пацієнта, яке 

зменшить біль у грудній клітці: 

A.  *На правому боці   

B.  На спині   

C.  З припіднятими ногами 

D.  З опущеною головою   

E.  На лівому боці   

 

  111. У пацієнта після переохолодження підвищилась температура до 38°С, озноб, пітливість, 

біль у поперековій ділянці, часте та болюче сечовипускання . Для якого захворювання це 

характерно? 

A.  *Гострого пієлонефриту 

B.  Сечокам’яної хвороби 

C.  Гострого гломерулонефриту 

D.  Хронічного гломерулонефриту 

E.  Хронічної хвороби нирок 

 

  112. Пацієнтка 36 р. звернулася до медичної сестри з приводу появи впродовж останніх 

декількох місяців швидкої втомлюваності, постійного серцебиття, дратівливості, пітливості, 

схуднення. Зі слів пацієнтки, вказані зміни з’явились після стресу. При огляді - стовщення шиї 

в нижній третині, екзофтальм, тремор пальців рук. Про яке захворювання може подумати 

медсестра? 

A.  *Тиреотоксикоз   

B.  Гіпотиреоз   

C.  Ендемічний зоб   

D.  Акромегалію 

E.  Хворобу Аддісона 

 

  113. У жінки на 24 тижні вагітності з’явилися болі в попереку, t°- 38°С, дизуричні явища, 

слабкість, зниження апетиту. Позитивний симптом Пастернацького з обох боків. У крові 

лейкоцитоз, підвищена ШОЕ. У сечі лейкоцитурія, бактеріурія. Для якого захворювання це 

характерно? 
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A.  *Гострий пієлонефрит   

B.  Хронічний гломерулонефрит 

C.  Гідронефроз 

D.  Гострий гломерулонефрит 

E.  - 

 

 114.  У хворого астматичний статус. Який препарат Ви використаєте на долікарському етапі?   

A.  *Преднізолон   

B.  Дібазол   

C.  Інсулін   

D.  Пеніцілін   

E.  Анальгін   

 

  115. У хворого після ін’єкції антибіотика виник анафілактичний шок. Що Ви використаєте 

при наданні невідкладної допомоги?   

A.  *Адреналін   

B.  Анальгін   

C.  Дібазол   

D.  Но-шпу   

E.  Дицинон 

 

 

  116. Медсестра під час проведення шлункового зондування тонким зондом помітила у 

шлунковому вмісті значну кількість крові. Які її першочергові дії?   

A.  *Припинити зондування   

B.  Продовжити зондування   

C.  Зробити перерву   

D.  Поставити грілку на живіт   

E.  - 

 

117. У хворого критичне зниження температури тіла, з’явились ознаки гострої судинної 

недостатності. Яке залежне сестринське втручання виконаєте при наданні допомоги?    

A.  *Ввести судинні засоби   

B.  Покласти грілки до ніг   

C.  Дати випити каву   

D.  Підняти ніжний кінець ліжка   

E.  Забрати подушку з-під голови   

 

 118. У кардіологічне відділення терміново госпіталізований пацієнт з діагнозом: гострий 

інфаркт міокарда. Йому проводиться комплекс інтенсивної терапії та догляду. При плануванні 

заходів медсестринської допомоги пацієнту Вашим першочерговим завданням буде: 

A.  *Забезпечити повний фізичний та психічний спокій 

B.  Забезпечити комплекс гігієнічних заходів догляду за шкірою   

C.  Спостереження за пульсом, артеріальним тиском   

D.  Годування пацієнта та догляду за порожниною рота   

E.  Слідкувати за фізіологічними відправленнями   

 

119. На стаціонарному лікуванні перебуває пацієнт 33 років з приводу бронхіальної астми. Яке 

медсестринське втручання необхідно здійснити у разі нападу бронхіальної астми?   

A.  *Заспокоїти пацієнта, застосувати  інгаляційно сальбутамол 

B.  Заспокоїти пацієнта, дати зволожений кисень   

C.  Заспокоїти пацієнта,  поставити міхур з льодом на грудну клітку 

D.  Заспокоїти пацієнта, дати відхаркувальну мікстуру   

E.  Заспокоїти пацієнта, провести лужну інгаляцію   

 



 21 

120. Пацієнту на цукровий діабет медсестра за призначенням лікаря ввела 24 одиниці інсуліну. 

Через 20 хв. він звернувся до неї зі скаргами на відчуття сильного голоду, тремтіння кінцівок і 

всього тіла. Шкіра бліда, вкрита холодним потом. Яку термінову допомогу потрібно надати 

пацієнту? 

A.  *Випити солодкого чаю 

B.  Укласти в ліжко, зігріти 

C.  Прийняти заспокійливі 

D.  Прийняти цукрознижуючі 

E.  - 

 

  121. Пацієнт звернувся до сімейної медсестри зі скаргами на сильний біль голови у потилиці, 

шум у вухах. Такі напади спостерігаються після психічних навантажень. АТ коливається від 

150/100 до 190-110 мм рт.ст. Розвиток якого синдрому спостерігається у хворого? 

A.  *Гіпертензивного 

B.   Гострої серцевої недостатності 

C.   Вінцевої недостатності 

D.  Гіпотензивного 

E.   Гострої судинної недостатності 

 

 122. Сімейну медсестру викликали до хворого 48 років, який скаржиться на біль тиснучого 

характеру за грудиною, що віддає у ліву руку. Біль з’явився після підняття по сходах. Який 

засіб слід використати в першу чергу? 

A.  *Нітрогліцерин 

B.  Ніфедипін   

C.  Аспірин   

D.  Атенотол   

E.  Папаверин   

 

 123. Пацієнта доставлено в приймальне відділення без свідомості. Впродовж 8 років хворіє на 

цукровий діабет, отримує інсулін. На роботі втратив свідомість. Об’єктивно: шкіра чиста, 

волога, гіпертонус м’язів. АТ- 115/70 мм рт.ст. Яке ускладнення основного захворювання 

виникло у пацієнта? 

A.  *Гіпоглікемічна кома 

B.  Гіперосмолярна кома   

C.  Молочнокисла кома   

D.  Гіперглікімічна кома   

E.  Церебральна кома   

 

  124. В маніпуляційному кабінеті після введення антибіотика внутрішньом’язово у пацієнта 

з’явились шум в вухах, почуття задухи, втрата свідомості. Яке ускладнення запідозрить 

медична сестра? 

A.  *Анафілактичний шок 

B.  Непритомність   

C.  Колапс   

D.  Кардіогенний шок   

E.  Токсико-інфекційний шок   

 

  125. У хворого 65-ти років на рак легенів виникла легенева кровотеча. Який з перерахованих 

препаратів слід ввести? 

A.  *Амінокапронову кислоту 

B.  Анальгін   

C.  Адреналін   

D.  Гемостимулін   

E.  Вітамін В12   
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  126. Пацієнтка доставлена бригадою швидкої допомоги у терапевтичне відділення зі 

скаргами на блювання темно-коричневого кольору, дьогтеподібні випорожнення, біль у 

животі, серцебиття, загальну слабкість. Страждає на виразкову хворобу шлунка. Яке 

ускладнення виникло у пацієнтки? 

A.  *Шлункова кровотеча 

B.  Легенева кровотеча   

C.  Гемороїдальна кровотеча   

D.  Стравохідна кровотеча   

E.  Маткова кровотеча 

 

  127. Жінку укусила бджола в праве плече. Вона звернулася до медичної сестри зі скаргами на 

набряк, свербіння у місці укусу. Яку невідкладну допомогу треба надати хворій? 

A.  *Накласти міхур з льодом 

B.  Накласти пов’язку з фурациліном   

C.  Ввести р-н анальгіну 

D.  Обробити розчином йоду 

E.  Прикласти грілку до місця укусу   

 

  128. У хворої, яка страждає на гіпертиреоз, після психоемоційної травми з’явилися різке 

збудження, профузна пітливість, висока температура тіла (41°С), тахікардія, АТ- 160/70 мм 

рт.ст. Яке ускладнення розвинулось у пацієнтки? 

A.  *Тиреотоксична криза 

B.  Гіпертонічна криза   

C.  Порушення мозкового кровообігу   

D.  Напад серцевої астми   

E.  Напад стенокардії   

 

  129. У пацієнта на гіпертонічну хворобу ввечері раптово підвищився артеріальний тиск. 

З’явився біль в ділянці серця і потилиці, миготіння “мушок” перед очима, нудота. Об’єктивно: 

АТ- 260/100 мм рт.ст. Пульс - 120/хв., ритмічний. Обличчя гіперемійоване, шкіра волога. Яке 

ускладнення виникло? 

A.  *Гіпертонічна криза 

B.  Стенокардія   

C.  Гостре порушення мозкового кровообігу    

D.  Інфаркт міокарду   

E.  Гостра лівошлуночкова недостатність   

 

  130. У пацієнтки на цукровий діабет з’явилась слабкість, зниження працездатності, 

погіршення апетиту, спрага, сонливість, шумне дихання Куссмауля, запах ацетону з рота. 

Через 2 доби втратила свідомість. АТ- 100/60 мм рт.ст. Пульс - 110/хв., ритмічний. Шкіра 

суха. Очні яблука м’які, зіниці звужені. Яке ускладнення виникло у хворої? 

A.  *Гіперглікемічна кома 

B.  Гіперсмолярна кома   

C.  Гіпоглікемічна кома   

D.  Уремічна кома   

E.  Печінкова кома   

 

  131. У пацієнта на гіпертонічну хворобу після стресу ввечері з’явилась різка слабість, біль в 

ділянці серця з ірадіацією в ліве плече і руку впродовж 30 хвилин, не знімається 

нітрогліцерином. Об’єктивно: блідий, АТ- 90/60 мм рт.ст., пульс - 90/хв., аритмічний. Що 

запідозрить медична сестра? 

A.  *Інфаркт міокарду 

B.  Шок   

C.  Колапс    

D.  Серцеву астму   
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E.  Стенокардію    

 

  132. В гастроентерологічному відділенні у пацієнта на виразкову хворобу шлунка раптово 

вночі з’явився “кинджальний” біль у надчеревній ділянці. Об’єктивно: холодний липкий піт, 

блідість шкіри. Захисне напруження м’язів передньої черевної стінки, позитивний симптом 

Щоткіна-Блюмберга. Яке ускладнення розвинулось у пацієнта? 

A.  *Перфорація 

B.  Пенетрація   

C.  Пілоростеноз   

D.  Малігнізація   

E.  Шлункова кровотеча 

 

  133. Під час прогулянки в полі чоловіка вкусила оса. Невдовзі він поскаржився на біль в 

гортані, охриплість голосу, утруднене дихання, нудоту. Об’єктивно: набряк губ, язика, 

мигдаликів, повік. Дихання шумне. Яке ускладнення виникло у пацієнта? 

A.  *Набряк Квінке 

B.  Гострий риніт   

C.  Анафілактичний шок   

D.  Кропив’янка   

E.  Астматичний статус   

 

  134. Пацієнт 42 років звернувся до чергової медичної сестри онкологічного диспансеру з 

такими проблемами: кашель з виділенням яскраво-червоної крові, запаморочення. Який 

препарат підготує медсестра для надання допомоги? 

A.  *Дицинон   

B.  Диклофенак 

C.  Дипіридамол 

D.  Димедрол 

E.  Дилтіазем 

 

  135. Пацієнт 53 років звернувся до дільничної медсестри зі скаргами на стискаючий біль за 

грудиною, який триває 4-5 хвилин та іррадіює в ліве плече, ліву руку. Який препарат 

застосовують з метою розширення коронарних артерій? 

A.  *Нітрогліцерин   

B.  Нітроксолін   

C.  Димедрол 

D.  Омнопон   

E.  Папаверин 

 

  136. Пациент, 34 года, находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении с 

диагнозом - язвенная болезнь желудка. Жалуется на слабость, головокружение, рвоту 

“кофейной гущей”, дегтеобразный кал. Какое осложнение возникло у пациента?   

A.  *Желудочно-кишечное кровотечение   

B.  Перфорация язвы   

C.  Пенетрация   

D.  Малигнизация   

E.  Стеноз привратника   

 

  137.  Медсестру пригласили к соседу, 54 года, страдает сахарным диабетом. Со слов 

родственников жаловался на слабость, чувство голода, дрожание тела, головокружение. Затем 

потерял сознание. Объективно: кожа бледная, влажная, тонус мышц повышен, дыхание 

поверхностное, глазные яблоки обычные, запаха ацетона нет. Какое состояние возникло у 

пациента?   

A.  *Гипогликемическая кома   

B.  Гипергликемическая кома   
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C.  Уремическая кома   

D.  Печеночная кома   

E.  Анафилактический шок    

 

  138. Больная К., 47 лет, находится на лечении с диагнозом - язвенная болезнь желудка. 

Внезапно возникла резкая “кинжальная” боль в эпигастральной области, слабость, 

головокружение. Тактика медсестры в данной ситуации:   

A.  *Вызвать врача   

B.  Ввести анальгин   

C.  Ввести спазмолитики   

D.  Промыть желудок   

E.  Дать теплое питье    

 

  139. У пацієнта онкодиспансера спостерігається виділення під час кашлю червоної пінистої 

крові. Протягом останніх двох місяців погіршився апетит, з’явилася слабкість, знизилася маса 

тіла. Об’єктивно: шкіра бліда, пульс - 100 уд/хв., АТ- 80/50 мм рт.ст. В аналізі мокротиння 

виявлені атипові клітини. Яку долікарську допомогу необхідно надати пацієнту в першу 

чергу? 

A.  *Покласти міхур з льодом  на грудну клітку 

B.  Покласти теплу грілку на грудну клітку   

C.  Поставити гірчичники на стегно   

D.  Провести оксигенотерапію   

E.  - 

 

 

 140. У пацієнта після вживання меду з’явилися скарги на різке нездужання, утруднене 

дихання, осиплість голосу. Під час огляду: стан середньої тяжкості, свідомість збережена. 

шкірні покриви бліді, набряклі губи, повіки та язик. Пульс - 92 уд/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. 

Який стан розвинувся у пацієнта? 

A.  *Набряк Квінке 

B.  Кропив’янка   

C.  Сироваткова хвороба   

D.  Напад бронхіальної астми   

E.  Анафілактичний шок    

 

 141. У пацієнтки 54, яка хворіє на цукровий діабет, раптово появились загальна слабкість, 

відчуття голоду, тремтіння тіла, запаморочення, втрата свідомості. Який із препаратів 

медсестра повинна підготувати? 

A.  *40% розчин глюкози 

B.  0,9% розчин хлориду натрію 

C.  Інсулін   

D.  Кордіамін   

E.  Строфантин 

 

142. Хвора скаржиться на інтенсивний тиснучий біль за грудиною, що триває 45 хв., слабкість, 

серцебиття, страх смерті. Об’єктивно: шкіра бліда, синюшність губ. Тони серця ослаблені, 

ритмічні. Пульс - 108/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Яке захворювання запідозрить медсестра? 

A.  *Гострий інфаркт  міокарда   

B.  Набряк легень   

C.  Стенокардія   

D.  Міокардит   

E.  Сухий плеврит   

 

143. У пацієнтки після введення протиправцевої сироватки через декілька хвилин з’явилась 

різка кволість, запаморочення, серцебиття, задишка. Пізніше втратила свідомість. Об’єктивно: 
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виражена блідість шкіри та слизових, пітливість. Ps- 110/хв., АТ- 60/40 мм рт.ст. Вкажіть 

причину погіршення стану пацієнтки:   

A.  *Анафілактичний шок 

B.  Астматичний статус   

C.  Травматичний шок   

D.  Геморагічний шок   

E.  - 

 

 144. Пацієнт доставлений в лікарню у тяжкому стані, свідомість сплутана. Шкіра суха, запах 

ацетону в повітрі. Пульс - 115/хв., ритмічний, АТ- 95/65 мм рт.ст. Дихання шумне, типу 

Кусмауля. До якого найбільш інформативного методу дослідження підготує медична сестра 

пацієнта? 

A.  *Визначення рівня глюкози в крові 

B.  Визначення вазопресину в крові 

C.  Визначення креатиніну крові 

D.  Визначення рівня білірубіну 

E.  Визначення рівня pH крові 

 

 145. У пацієнта на гострий інфаркт міокарда розвивається набряк легенів. Яка першочергова 

дія медсестри? 

A.  *Надати напівсидячого положення з опущеними ногами   

B.  Надати положення з опущеною головою 

C.  Надати горизонтального положення з піднятими ногами   

D.  Надати сидячого положення   

E.  Надати положення на боці   

 

146. Пацієнтка лікується з приводу цукрового діабету. Поскаржилася медсестрі на відчуття 

голоду, слабості, тремтіння рук. Якою буде першочергова дія медсестри? 

A.  *Дати солодкий чай або цукор   

B.  Ввести розчин  глюкози 5% 

C.  Ввести розчин  глюкози 20% 

D.  Ввести інсулін короткої дії 

E.  Ввести інсулін пролонгованої дії 

 

147. Дівчина 19 років після тривалого знаходження в душному приміщенні раптово 

знепритомніла. Об’єктивно: блідість шкіри, Ps- 90/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст. Вкажіть незалежне 

медсестринське втручання: 

A.  *Надати положення з припіднятими ногами 

B.  Ввести еуфілін 

C.  Ввести адреналін 

D.  Ввести кальцію хлорид 

E.  Надати хворій положення сидячи 

 

 148. Хворий 54 років скаржиться на головний біль, запаморочення, слино- та сльозотечу, 

нудоту, блювання, біль в животі. В день, коли захворів, розфасовував мішки з хлорофосом. 

Об’єктивно: шкіра волога. Зіниці звужені. Ps- 50/хв. Посіпування м’язів язика та обличчя. 

Який патологічний стан виник у пацієнта? 

A.  *Гостре отруєння хлорофосом   

B.  Гостре отруєння свинцем   

C.  Гостре отруєння ртуттю   

D.  Гостре отруєння гранозаном   

E.  Гостре отруєння миш’яком   

 

 149. У пацієнта 53 років, який знаходиться на лікуванні в пульмонологічному відділенні з  

діагнозом: “Абсцес правої легені”, після виділення гнійного смердючого харкотиння “повним 
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ротом” виник кашель з виділенням яскраво-червоної пінистої крові. Які першочергові дії 

медсестри? 

A.  *Викликати лікаря 

B.  Ввести анальгін 

C.  Ввести еуфілін 

D.  Ввести дицинон   

E.  Ввести кальцію глюконату 

 

 150. У пацієнта Д., 48 років, який знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні з 

діагнозом: “Гострий інфаркт міокарда”, раптово вночі виник напад інспіраторної задишки з 

виділенням рожевого пінистого харкотиння. Яке медсестринське втручання виконає медсестра 

при наданні невідкладної допомоги? 

A.  *Інгаляцію кисню, насиченого 96% етиловим спиртом 

B.  Дати хворому нітрогліцерин під язик   

C.  Налагодити інгаляцію кисню,зволоженого водою 

D.  Надати пацієнту напівсидячого положення    

E.  - 

 

 151. Медична сестра, оцінюючи стан пацієнта, який лікується в терапевтичному відділенні з 

діагнозом: “цироз печінки”, звернула увагу, що він став млявим, сонливим. Хворий 

поскаржився на зниження апетиту, нудоту, біль у животі, підвищення температури тіла. Що 

необхідно виконати медичній сестрі в першу чергу?   

A.  *Негайно повідомити лікаря   

B.  Взяти кров з вени на біохімічне дослідження   

C.  Визначити добовий діурез   

D.  Провести штучне годування хворого   

E.  Ввести розчин глюкози внутрішньовенно крапельно 

  

 152.  Медсестра під час обстеження пацієнта виявила, що його календарний вік випереджує  

 біологічний. Який це вид старіння?   

A.  *Сповільнене   

B.  Передчасне   

C.  Прискорене   

D.  Фізіологічне   

E.  -   

 

 153.  Медсестра під час обстеження пацієнтки виявила, що її біологічний вік випереджує  

 календарний. Який це вид старіння?   

A.  *Передчасне   

B.  Сповільнене   

C.  Ретардоване   

D.  Фізіологічне   

E.  -   

 

 154.  До медсестри звернулась хвора 40 р. із проблемами на загальну слабість, зниження  

 працездатності та бадьорості, погіршення пам’яті, раннє посивіння волосся, зниження  

 еластичності шкіри та появу зморшок. Визначте вид старіння: 

A.  *Передчасне   

B.  Сповільнене   

C.  Прискорене   

D.  Фізіологічне   

E.  Нормальне   

 

 155.  Медсестра пояснює пацієнту, що лікар призначив для профілактики передчасного  

 старіння полівітаміни “Декамевіт”. Яка це група препаратів?   
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A.  *Геропротектори   

B.  Антибіотики   

C.  Протизапальні   

D.  Знеболюючі   

E.  Сечогінні   

 

156. Хвора геріатричного відділення поскаржилась медсестрі на поганий сон впродовж тижня.  

 Що Ви заплануєте в плані догляду?   

A.  *Прогулянку перед сном   

B.  Виконати фізичні вправи 

C.  Вжити їжу перед сном   

D.  Прослухати гучну музику   

E.  - 

 

 157. Хворий геріатричного відділення поскаржився медсестрі на часті закрепи. З чого почнете  

 реалізацію плану догляду?   

A.  *Корекції харчування   

B.  Постановки очисної клізми   

C.  Прийому проносних засобів   

D.  Постановки олійної клізми   

E.  Введення ректальних свічок   

 

 158. У хворої 64 р. діагностовано остеопороз. Яка потенційна проблема може виникнути у 

неї?  

A.  *Перелом шийки стегна   

B.  Пролежні лопаток   

C.  Стійкий закреп   

D.  Нетримання сечі   

E.  Підвищення температури   

 

 159. Хворий 70 р. звернувся до медсестри із проблемою падіння, в результаті чого отримує  

 травми. Найбільш частою внутрішньою причиною падіння є:   

A.  *Порушення рівноваги   

B.  Недостатнє освітлення   

C.  Незручне взуття   

D.  Слизька підлога   

E.  Круті сходи   

 

  160. Хвора 68 р. звернулась до медсестри із проблемою падіння, в результаті чого отримує  

 травми. Найбільш частою зовнішньою причиною падіння є:   

A.  *Недостатнє освітлення    

B.  Порушення рівноваги   

C.  Зниження зору   

D.  Вживання ліків   

E.  Наявність болю   

 

  161. Хвора геріатричного відділення звернулась із проблемою - головний біль, 

запаморочення. 

 Медсестринське втручання почнете із:   

A.  *Вимірювання тиску   

B.  Постановки гірчичників   

C.  Введення спазмолітиків   

D.  Постановки компресу   

E.  Введення заспокійливих   
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  162. Медсестра проводить санітарно-просвітню роботу щодо профілактики передчасного  

 старіння. Однією з умов профілактики є:   

A.  *Ведення здорового способу життя   

B.  Зменшення доходів населення   

C.  Погіршення екологічної ситуації   

D.  Зловживання алкоголем   

E.  Неповноцінне харчування   

 

  163. Хворий геріатричного відділення знаходиться на ліжковому режимі. З метою  

 профілактики розвитку гіпостатичної пневмонії медсестра повинна включити в план догляду:   

A.  *Дихальну гімнастику   

B.  Догляд за порожниною рота   

C.  Вимірювання тиску   

D.  Профілактику пролежнів   

E.  Зміну білизни   

 

  164. При пневмонії в осіб літнього та старечого віку рідко спостерігається: 

A.  *Виражена гарячка   

B.  Загальна слабість 

C.  Швидка втомлюваність   

D.  Кашель   

E.  Задишка   

 

  165. Медична сестра проводить бесіду із пацієнтом щодо профілактики рецидиву  

 ревматичної лихоманки. Основним у реалізації плану сестринського втручання буде: 

A.  *Проведення біцилінопрофілактики   

B.  Усунення психоемоційних стресів 

C.  Нормалізація умов праці   

D.  Загартовування організму   

E.  - 

  166.  Який з перерахованих чинників є визначальним для формування здоров’я людини? 

A.  *Спосіб життя   

B.  Екологія   

C.  Рівень медичної допомоги   

D.  Спадковість   

E.  - 

 

  167.  Який із перерахованих продуктів медична сестра може порекомендувати хворому на  

 хронічний гепатит в стадії ремісії?   

A.  *Пісну яловичину   

B.  Тугоплавний жир   

C.  Грибний відвар   

D.  Солону їжу   

E.  Морську рибу   

 

  168.  На І етапі сестринського обстеження медсестра виявила чинники, які зумовили 

розвиток  

 хронічного коліту у пацієнта. Який з них належить до ендогенних?   

A.  *Перенесена дизентерія   

B.  Нерегулярне харчування   

C.  Гіподинамія   

D.  Психоемоційний стрес   

E.  Вживання великої кількості рідини   

 

  169. При проведенні первинної профілактики ревматичної лихоманки сімейна медична 
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сестра  

 в першу чергу повинна звертати увагу на осіб, які: 

A.  *Часто хворіють на ГРВІ   

B.  Перенесли оперативне втручання   

C.  Хворіють на виразкову хворобу шлунку   

D.  В дитинстві перенесли рахіт   

E.  Мають високий рівень артеріального тиску   

 

  170.  Проводячи медсестринське обстеження пацієнта необхідно з’ясувати стан здоров’я  

 родичів. Які захворювання системи крові є генетично зумовленими? 

A.  *Гемофілія 

B.  Геморагічний васкуліт   

C.  В12-фолієводефіцитна анемія   

D.  Хронічні хвороби печінки   

E.  Залізодефіцитна анемія   

 

  171. Дільнична медична сестра проводить групування диспансерного контингенту. До якої  

 диспансерної групи належать здорові люди, які не скаржаться і не мають об’єктивних  

 ознак хвороби на час обстеження та не хворіли в минулому?   

A.  *Перша   

B.  Четверта   

C.  Друга   

D.  П’ята   

E.  Третя    

 

172. При медсестринському обстеженні пацієнтки 63 років з’ясувалося, що у неї виділяється  

 сеча під час кашлю, при чиханні і будь-якому іншому напруженні. Визначте проблему  

 пацієнтки: 

A.  *Нетримання сечі   

B.  Ніктурія   

C.  Дизурія   

D.  Гостра затримка сечі   

E.  Поліурія   

 

  173. Пацієнтці 40 років, яка має патологію шкіри правої гомілки, встановлений діагноз:  

 мікробна екзема. Який з морфологіч-них елементів поліморфної висипки є характерним? 

A.  *Гноячок   

B.  Вузлик   

C.  Пляма   

D.  Кірка   

E.  Пухирець   

 

 174. При медсестринському обстеженні хворого на лусочковий лишай медична сестра  

 використала методику, притаманну даній патології. Вкажіть методику, яку застосувала  

 медична сестра: 

A.  *Зішкрябування поверхні папул   

B.  Змащування розчином йоду   

C.  Накладання компресу   

D.  Опромінювання люмінесцентною лампою    

E.  Накладання примочки    

 

 175. У пацієнтки 28 років спинномозкова травма. Що в першу чергу приготує медична сестра  

 для надання допомоги? 

A.  *Дерев’яний щит   

B.  Шприц Жане   
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C.  Седуксен 

D.  Кофеїн 

E.  Корглікон 

 

 176. Пацієнт 42 років поступив в неврологічне відділення з підозрою на менінгіт. Що 

приготує  

 медсестра лікарю для проведення спинномозкової пункції?   

A.  *Пункційну голку з мандреном 

B.  Катетер   

C.  Розчин камфорного спирту   

D.  Шприц Жане   

E.  Скальпель   

 

  177.  У пацієнтки 32 років виникає періодично гнівливість, агресія. У неї піднесений настрій,  

 надмірна діяльність. Пацієнтка співає, танцює, декламує вірші, має підвищений статевий  

 потяг. Який медсестринський діагноз можна поставити? 

A.  *Психомоторне збудження   

B.  Високий ризик суїциду   

C.  Високий ризик травмування   

D.  Статус конвульсивних нападів   

E.  Тривога   

 

 178. До сімейної медичної сестри звернувся пацієнт 70 років з неоперабельною формою раку  

 легень, який запитав чи можна йому провести евтаназію, оскільки знає, що він  

 безнадійно хворий. Медична сестра відповіла, що в Україні евтаназія:   

A.  *Заборонена   

B.  Дозволена   

C.  Кожен медичний працівник вирішує питання самостійно   

D.  Дозволена для безнадійно хворих   

E.  Дозволена у разі згоди родичів   

 

 179. У дерматологічному відділені знаходиться хвора зі скаргами на сильний свербіж у 

ділянці  

 правого передпліччя і кисті, які виникли зразу після того,я к хвора використовувала  

 порошок для прання “ЛОСК”. Об’єктивно: шкіра кісті і передпліччя гіперемована,  

 набрякла, папульозні і везикульозні висипи. Для якого ураження це характерно? 

A.  *Алергічно-контактний дерматит 

B.  Псоріаз   

C.  Нейродерміт   

D.  Токсикодермія 

E.  Піодермія   

 

180. Пацієнтка 25 р. скаржиться на появу сверблячки, особливо вночі протягом 3-х днів. При  

 огляді: на шкірі пальців (бокових поверхнях, міжпальцевих складках), передньої поверхні  

 пахових ямок, на животі, сідницях, внутрішній поверхні стегон, на молочних залозах  

 чисельні попарно розміщені папуло-везикули, екскоріації кров’яністі кірочки. Для якого  

 захворювання це характерно? 

A.  *Короста 

B.  Алергічний дерматит   

C.  Екзема   

D.  Атопічний дерматит   

E.  Еритразма 

 

 181. У хворого 20 р. свіжий гострий передній гонорейний уретрит Що треба зробити для  

 підтвердження діагнозу?   
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A.  *Мазок із уретри 

B.  Загальний аналіз сечі   

C.  Загальний аналіз крові   

D.  Аналіз сечі за Зимницьким 

E.  - 

 

  182. В школі-інтернаті виник спалах ботулізму. Напередодні діти  їли суп, м’ясну консерву,  

 хліб, картопляне пюре, чай. Який продукт сприяв виникненню захворювання? 

A.  *М’ясна консерва 

B.  Суп   

C.  Хліб   

D.  Картопляне пюре   

E.  Чай   

 

  183. Жінка 35 років, яка проживає у гірському районі, звернулась до сімейного лікаря зі  

 скаргами на потовщення і тиск в ділянці шиї, утруднене ковтання, захриплість голосу,  

 загальну слабкість. Яке захворювання можна запідозрити? 

A.  *Ендемічний зоб 

B.  Дифузний токсичний зоб   

C.  Рак щитовидної залози   

D.  Гіпотиреоз   

E.  - 

 

 184. Хвора 25 років, госпіталізована до інфекційної лікарні з діагнозом “Черевний тиф”.  

 Назвіть можливі джерела інфекції: 

A.  *Хворий або бактеріоносій 

B.  Щури та миші   

C.  Інфіковані м’ясопродукти   

D.  Хворі свині   

E.  Інфікована вода   

 

185. Студент приїхав на навчання з африканської країни 70 діб тому. Раптово в нього з’явився  

 озноб, підвищилася температура тіла до 39,8°С. Через декілька годин спостерігається  

 сильне потовиділення. Про яке захворювання можна подумати? 

A.  *Малярія 

B.  Пневмонія   

C.  Грип   

D.  ХолерA.    

E.  Черевний тиф   

 

 186. Жінка, 28 років, знаходиться на диспансерному обліку з діагнозом: хронічний гастрит 

типуА.  

 Звернулася до сімейної медсестри, щоб їй порекомендувати лікувальну мінеральну  

 воду. Яка мінеральна вода найбільш доцільна в даному випадку? 

A.  *Миргородська 

B.  Свалява    

C.  Лужанська    

D.  Поляна Квасова   

E.  Боржомі    

 

187. Чоловік, 62 років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, для зміцнення здоров’я вирішив  

 зайнятися бігом. Яку найбільш доцільну пораду дасть сімейна медсестра у даному випадку? 

A.  *Ходьба, прогулянки   

B.  Біг до 600 м 

C.  Марафонський біг   
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D.  Біг до 300 м   

E.  Біг до 500 м   

 

  188. При яких захворюваннях використання ультразвукової терапії протипоказано?   

A.  *Порушення мозкового кровообігу   

B.  Остеохондроз    

C.  Контрактура Дюпюітрена   

D.  Радикуліт   

E.  Травма колінного суглоба   

 

  189. Завдання лікувальної фізкультури при бронхоектатичній хворобі: 

A.  *Збільшити виведення харкотиння з бронхоектазів   

B.  Підвищити енергетичні затрати організму   

C.  Зменшити виведення харкотиння з бронхоектазів   

D.  Зменшити газообмін 

E.  - 

 

  190. У пацієнта з черевним тифом на 14 добу захворювання виникла кишкова кровотеча. Яке  

 незалежне втручання повинна виконати медична сестра?   

A.  *Холод на низ живота     

B.  Зондове промивання шлунку   

C.  Катетеризацію сечового міхура   

D.  Введення ізотонічного розчину 

E.  - 

 

 191. Медична сестра провела обробку шкіри хворого коростою 25% кремом бензилбензоату.  

 На який день лікування втирання необхідно повторити? 

A.  *4   

B.  2   

C.  3   

D.  5   

E.  6   

 

 192. Пацієнтка лікується з приводу розсіяного склерозу. Яка з проблем пацієнтки вимагає  

 постійної допомоги медсестри?   

A.  *Проблема травмування    

B.  Виникнення пролежнів   

C.  Порушення харчування   

D.  Закрепи    

E.  Нетримання сечі 

 

 193. Хвора на жовчокам’яну хворобу поцікавилась у сімейної медичної сестри, де проходять  

 санаторно-курортне лікування пацієнти з таким діагнозом:   

A.  *Трускавці 

B.  Хмільнику    

C.  Ялті    

D.  Солотвині    

E.  Кисловодську    

 

 194. Ви сімейна медична сестра, вкажіть який з перелічених методів обстеження є найбільш  

 інформативним в діагностиці раку легенів: 

A.  *Бронхоскопія з біопсією 

B.  УЗД   

C.  Пневмотахометрія    

D.  Спірографія   
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E.  - 

 

 195. Сімейна медична сестра проводить бесіду з пацієнтом по профілактиці атеросклерозу.  

 Що порекомендує медична сестра для зменшення рівня холестерину в крові?   

A.  *Раціональне харчування 

B.  Боротьбу з палінням   

C.  Заняття фізичною культурою 

D.  Зниження маси тіла   

E.  - 

 

  196. Об’єктом діяльності валеологів є особи, які відносяться до: 

A.  *І-ІІ груп здоров’я 

B.  ІV-V груп здоров’я 

C.  ІІ-ІІІ груп здоров’я   

D.  ІІІ-ІV груп здоров’я   

E.  - 

 

 197. Найчастішим ускладненням виразкової хвороби у геріатричних пацієнтів є: 

A.  *Кровотеча   

B.  Переродження виразки шлунка в рак   

C.  Перфорація   

D.  Пенетрація   

E.  Стеноз воротаря   

 

198. Хворому для лікування корости призначена 33% сірчана мазь. На які ділянки тіла  

 медична сестра повинна нанести мазь? 

A.  *На все тіло, крім обличчя   

B.  На шкіру живота   

C.  На шкіру міжпальцевих складок   

D.  На шкіру сідниць   

E.  На шкіру кінцівок   

 

 199. За допомогою якого методу проводиться біологічна провокація при гонореї?   

A.  *Введення гоновакцини 

B.  Масаж сечівника на буже   

C.  Вживання гострої їжі, пива   

D.  Інстиляція розчину нітрату срібла у сечівник   

E.  - 

 

 200.  Які клінічні обстеження необхідно провести хворому з підозрою на менінгіт?   

A.  *Симптом Кернінга, Брудзинського   

B.  Симптом Пастернацького   

C.  Симптом Морозкіна   

D.  Симптом Падалка   

E.  Сиптом  Розенберга   

 

  201. Для якого захворювання характерний клінічний симптомокомплекс: жовтяниця, темна  

 сеча, знебарвлений кал, збільшена печінка?   

A.  *Вірусний гепатит   

B.  Малярія   

C.  Черевний тиф   

D.  Лептоспіроз   

E.  Сальмонельоз   

 

  202. Які заходи на сучасному етапі є пріоритетними у профілактиці ВІЛ-інфекції?   
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A.  *Санітарно-просвітня робота   

B.  Одноразовий медичний інструментарій   

C.  Використання презервативу   

D.  Індивідуальні методи захисту   

E.  Вакцинація 

 

 203. У хворого на лептоспіроз спостерігається олігоурія. Яке небезпечне ускладнення 

виниклоу даному випадку? 

A.  *Гостра ниркова недостатність   

B.  Зневоднення   

C.  Набряк легенів   

D.  Інфекційно-токсичний шок   

E.  Розрив сечового міхура   

 

  204. Пацієнтка віком 30 років знаходиться на лікуванні у відділені відновного лікування з  

 приводу остеохондрозу хребта з болевим синдромом. Отримує електрофорез новокаїну.  

 Після третьої процедури поскаржилася на почервоніння шкіри, свербіж у ділянці спини.  

 Які дії медсестри?   

A.  *Припинити лікування і скерувати пацієнтку до лікаря 

B.  Продовжувати лікування згідно з призначенням    

C.  Замінити новокаїн іншими ліками   

D.  Зменшити тривалість процедури   

E.  Замінити цю процедуру іншою   

 

 205. До фізіотерапевтичного кабінету звернулася пацієнтка віком 35 років з приводу  

 попереково-крижового радикуліту. Лікар призначив їй фонофорез з анальгіном. Під час  

 проведення ультразвукової терапії пацієнтка перестала відчувати тепло. Які дії медсестри? 

A.  *Перевірити справність випромінювача   

B.  Збільшити потужність випромінювача    

C.  Продовжувати процедуру згідно з призначенням   

D.  Направити на іншу процедуру    

E.  Направити пацієнтку до лікаря   

 

  206. На першому етапі диспансеризації є групування диспансерного контингенту. До якої  

 диспансерної групи належать хворі з хронічними захворюваннями в стадії компенсації? 

A.  *ІІІ 

B.  І   

C.  ІІ   

D.  ІV   

E.  V   

 

 207. Молоду жінку з 14 років періодично турбують напади головного болю в скроні та ділянці  

 ока. Їм передують зорові порушення, випадіння поля зору. Інколи під час нападу буває  

 блювання. Напад триває декілька годин. Часто проходить після сну. Для якого  

 захворювання характерні дані проблеми? 

A.  *Мігрень 

B.  Вегето-судинна дистонія   

C.  Субрарахноїдальна гематома   

D.  Гіпертонічна криза    

E.  - 

 

 208. Ви працюєте в протитуберкульозному диспансері. В чому полягає специфічна  

 профілактика туберкульозу?   

A.  *Вакцинація БЦЖ   

B.  Реакція Манту   
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C.  Загартовування   

D.  Відмова від шкідливих звичок   

E.  - 

 

 209. Ви проводите медсестринське обстеження хворого з підозрою на сальмонельоз.  

 Звернули увагу на блідість шкіри, яка суха на дотик,зморшкувата та легко збирається в  

 складки. На який стан вказують ці симптоми? 

A.  *Зневоднення   

B.  Гіпотермія   

C.  Гіпертермія    

D.  Кахексія   

E.  Гіпотензія   

 

 210.  У пацієнта після перенесеного інсульту відмічається параліч верхньої правої кінцівки. 

Яке медсестринське втручання необхідно в даному випадку?   

A.  *Профілактика контрактур   

B.  Слідкування за випорожненнями   

C.  Проведення ЕКГ   

D.  Катетеризація   

E.  - 

 

 211. До психоневрологічного диспансеру доставлено хворого з алкогольним делірієм. Який  

 медсестринський діагноз поставить медсестра? 

A.  *Психомоторне збудження 

B.  Відмова від їжі   

C.  Катотонічний ступор   

D.  Гостра затримка сечовипускання   

E.  - 

 

  212. При об’єктивному обстеженні хворого на шкірі виявлено папули і бляшки синюшно- 

 червоного кольору, вкриті сріблястими лусочками. Феномени: “стеаринова пляма”  

 “термінальна плівка”, ”точкова кровотеча” - різко позитивні. Яке захворювання у хворого? 

A.  *Псоріаз   

B.  Червоний вовчак   

C.  Червоний плоский лишай    

D.  Нейродерміт   

E.  Сифіліс   

 

  213. Хворій встановлено діагноз ”Екзема”. Лікар призначив для місцевого лікування 

примочки з відвару кори дуба. Що є показанням до призначення примочок? 

A.  *Мокнуття 

B.  Відчуття паління   

C.  Відчуття свербіння   

D.  Сухість шкіри   

E.  Гіперемія шкіри   

 

  214. При проходженні профілактичного огляду у дерматовенеролога жінці встановлено 

діагноз: ”Первинний серопозитивний сифіліс”. Яку клінічну ознаку виявили при об’єктивному  

 обстеженні?   

A.  *Твердий шанкр   

B.  Розеоли   

C.  Папули   

D.  Гострокінцеві кандиломи   

E.  Сифілітичні гуми   
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 215. На першому етапі сестринського процесу сімейна медсестра проводить обстеження  

 пацієнта на інфаркт міокарда. Де буде локалізуватися біль при типовій формі? 

A.  *За грудиною   

B.  В правій половині грудної клітки   

C.  В епігастрії   

D.  В лівому підребір’ї   

E.  В правому підребір’ї   

 

 216. Сімейна медсестра при проведенні II етапу сестринського процесу у пацієнта з  

 серцевою астмою формулює та класифікує проблеми. Яка проблема буде приоритетною?   

A.  *Напад ядухи 

B.  Задишка   

C.  Вологий кашель   

D.  Біль в грудній клітині   

E.  Утруднене дихання 

 

  217. При суб’єктивному обстеженні пацієнта медична сестра виявила скарги: свербіж шкіри, 

що посилюється вночі, попарно розміщені дрібні папули, везикули, розчухи, кров’янисті 

кірочки на характерних для корости місцях. Яка потенційна проблема може виникнути у 

пацієнта?     

A.  *Гноячкові ураження шкіри   

B.  Лихоманка    

C.  Біль в ділянці висипу   

D.  Набряк в ділянці висипу   

E.  Депігментація шкіри   

 

 218. У хворого на дизентерію медична сестра виявила скарги: на пронос з домішками крові і  

 слизу, тенезми, головний біль, відсутність апетиту, загальну слабість. Визначте пріоритетну  

 проблему у пацієнта: 

A.  *Пронос з домішками крові і слизу, тенезми   

B.  Головний біль   

C.  Загальна слабість 

D.  Відсутність апетиту   

E.  - 

 

 219. В інфекційне відділення поступив хворий з ознаками ботулізму, який вживав в їжу борщ,  

 м’ясні котлети, картопляне пюре, консервовані гриби, торт. Що стало найбільш вірогідною 

 причиною цієї хвороби?   

A.  *Консервовані гриби   

B.  Торт    

C.  М’ясні котлети   

D.  Картопляне пюре   

E.  Борщ    

 

  220.  Пацієнт 70 років скаржиться на зниження пам’яті, уваги, головний біль, запаморочення,  

 шум у вухах, поганий сон, зниження розумової працездатності. Які артерії уражені  

 атеросклеротичним процесом у пацієнта?    

A.  *Атеросклероз мозкових артерій   

B.  Атеросклероз аорти   

C.  Атеросклероз артерій кінцівок   

D.  Атеросклероз вінцевих артерій   

E.  Атеросклероз ниркових артерій   

 

 221. Жінка 30 років, яка знаходиться в психіатричному диспансері з діагнозом  маніакально-

депресивний психоз у стані депресії, вже 3-й день поспіль відмовляється від приймання їжі. 
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Яка найбільш доцільна тактика в даному випадку?   

A.  *Вдатися до годування через зонд   

B.  Продовжувати переконувати у необхідності поїсти   

C.  Дочекатися власної ініціативи пацієнтки поїсти   

D.  Попросити допомоги у сусідів по палаті   

E.  Ввести хворій снодійне   

 

 222. Жінка 26 років, захворіла гостро. На 3-й день захворювання відмітила пожовтіння склер  

 та шкірних покривів, потемніння сечі. З моменту появи жовтяниці стан хворої покращився. 

 З анамнезу відомо, що за 3 тижні до початку захворювання вживала сиру некип’ячену  

 воду. Яке захворювання може запідозрити медична сестра? 

A.  *Вірусний гепатит А 

B.  Лептоспіроз   

C.  Вірусний гепатит В 

D.  Харчова токсикоінфекція 

E.  Черевний тиф    

 

  223. Хворий поступив в стаціонар з підозрою на гострий гепатит В. Який матеріал необхідно  

 забрати від хворого для підтвердження діагнозу серологічним методом? 

A.  *Кров з ліктьової вени   

B.  Кров з пальця 

C.  Мазок з носоглотки   

D.  Випорожнення 

E.  Спинно-мозкову рідину 

 

 224. До інфекційної лікарні поступив хлопчик 2 років зі скаргами на головний біль, блювання, 

t°- 40°C. , з підозрою на менінгококову інфекцію, менінгококцемію, менінгококовий менінгіт.  

 Який матеріал в першу чергу потрібно взяти від хворого для підтвердження діагнозу? 

A.  *Кров, слиз, ліквор    

B.  Кров, сечу    

C.  Кров, кал    

D.  Кров, блювотні маси        

E.  Промивні води шлунку   

 

 225. Хвора, 45 років, захворіла гостро, пронос до 15-20 разів на добу у вигляді рисового  

 відвару, потім приєдналась багаторазова блювота, без нудоти, t° - 36,4°С, Об’єктивно:  

 шкірні покриви бліді, чисті, тургор знижений, язик сухий, голос ослаблений. Живіт м’який,  

 не болючий. Яке захворювання слід запідозрити? 

A.  *Холера   

B.  Шигельоз   

C.  Сальмонельоз   

D.  Червний тиф   

E.  Ботулізм   

 

 226.  Хвора 45 років, скаржиться на загальну слабкість, підвищену температуру, головний 

біль, появу на шкірі рук чорних виразок, які вкриті кірочками чорного кольору, неболючі при  

 пальпації. Лікар запідозрив сибірку і призначив діагностичну шкірно-алергійну пробу. Який 

 препарат повинна приготувати медсестра?   

A.  *Антраксин   

B.  Тулярин   

C.  Туберкулін   

D.  Токсоплазмін   

E.  Бруцелін   

 

  227.  Хворий 26 років, ін’єкційний наркоман. Хворіє протягом 2-х місяців, скаржиться на  
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 загальну слабкість, підвищення t° до 37-38°С, втрату маси тіла на 12 кг, пітливість,  

 збільшення лімфатичних вузлів (на шиї, під пахвами, пахвинні), тривалий пронос. Яке  

 захворювання запідозрить медсестра? 

A.  *ВІЛ-інфекція   

B.  Лімфогранулематоз   

C.  Інфекційний мононулеоз   

D.  Токсоплазмоз   

E.  Хламідіоз   

 

  228.  Медсестрі сімейної дільниці за призначенням лікаря необхідно провести пацієнту 

реакцію Манту. Для цього використовують:   

A.  *Туберкулін   

B.  Вакцину БЦЖ   

C.  Вакцину АКДП   

D.  Фтивазид   

E.  Ізоніазид   

 

 229.  Медична сестра сімейної дільниці пояснює пацієнту з ішемічною хворобою серця, у 

якого періодично виникають напади стенокардії, про необхідність і правила прийому  

 нітрогліцерину та можливі побічні дії: 

A.  *Головний біль, шум у голові   

B.  Нудота, блювання   

C.  Порушення випорожнень 

D.  Біль у животі   

E.  - 

 

  230.  Вкажіть першочергові заходи невідкладної допомоги хворому на харчову 

токсикоінфекцію: 

A.  *Промивання шлунку до чистих промивних вод 

B.  Прийом антибіотиків   

C.  Прийом ферментативних препаратів 

D.  Парентеральне ведення 5% глюкози 

E.  - 

 

 231. Хворому 42 років з підозрою на грижу міжхребцевого диску поперекового відділу  

 призначено МРТ. Якої підготовки потребує пацієнт?   

A.  *Зробити очисну клізму   

B.  Провести промивання сечового міхура   

C.  Напередодні промити шлунок   

D.  Ввести проносні 

E.  - 

 

  232. Хворому 84 років, що знаходиться у геронтологічному відділенні з серцевою 

недостатністю призначені сечогінні засоби. Якими продуктами харчування бажано збагатити 

його раціон? 

A.  *Печеною картоплею, печеними кабачками, родзинками 

B.  Кефіром, молоком, сиром   

C.  Яблуками, вишнями, виноградом   

D.  М’ясними продуктами   

E.  Рибою, морепродуктами   

 

233. У геріатричне відділення потрапив пацієнт із тяжкою серцевою недостатністю. Які  

 найбільш вірогідні першочергові проблеми визначить медсестра при обстеженні пацієнта?   

A.  *Задишку, набряки   

B.  Погіршення сну   
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C.  Підвищення АТ   

D.  Порушення слуху, зору   

E.  Зниження добового діурезу   

 

 234. Сімейна медсестра дає пораду пацієнту з атеросклерозом щодо дієтичного харчування.  

 Яка їжа повинна бути рекомендована у цьому випадку?   

A.  *Молочно-рослинна   

B.  З підвищеним вмістом білків   

C.  З підвищеним вмістом жирів   

D.  З підвищеним вмістом вуглеводів   

E.  З підвищеним вмістом кухонної солі   

 

235. Хворий скаржиться на висипання на верхній губі та незначну печію, які з’являються після  

 переохолодження. Об’єктивно: на червоній окрайці верхньої губи на еритематозному  

 фоні мають місце дрібні міхурці з прозорим вмістом, які зливаються між собою. Про яке  

 захворювання слід подумати? 

A.  * Простий герпес   

B.  Контактний дерматит   

C.  Вульгарну міхурчатку   

D.  Імпетиго   

E.  Екзему   

 

  236. Пацієнт 40-ка років лікується з приводу сухого плевриту. Турбують інтенсивні болі в  

 правій половині грудної клітки. Яке положення в ліжку слід порадити зайняти пацієнту для  

 зменшення болю?    

A.  *На правому боці   

B.  На лівому боці   

C.  З припіднятим головним кінцем ліжка   

D.  З припіднятими ногами   

E.  На спині з припіднятим головним кінцем ліжка    

 

  237. У хворого напад стенокардії. Який найпростіший фізіотерапевтичний метод Ви 

використаєте?   

A.  *Гірчичники   

B.  Зігріваючий компрес   

C.  Міхур з льодом   

D.  Банки   

E.  Солюкс   

 

238. У пацієнта діагностовано рак легенів. Яке харкотиння є характерним для цього 

захворювання?   

A.  *Малинове желе   

B.  Ржаве   

C.  Скловидне   

D.  Слизисто-гнійне   

E.  Кров’янисте   

 

  239. Медсестра доглядає хворого з хронічною серцевою недостатністю. Яка проблема  

 характерна для цього стану?   

A.  *Набряки нижніх кінцівок    

B.  Набряк обличчя   

C.  Підвищення температури   

D.  Крововиливи на шкірі   

E.  Пітливість   

 



 40 

  240. Медична сестра доглядає хворого на постгеморагічну анемію. Яка проблема притаманна  

 цьому стані?   

A.  *Запаморочення   

B.  Підвищена температура   

C.  Кашель    

D.  Шкірні висипання   

E.  Болісне сечовипускання   

 

  241. Ви медична сестра алергологічного відділення. Який з перерахованих препаратів має  

 найвищу ймовірність викликати алергічну реакцію?   

A.  *Протиправцева сироватка   

B.  Хлористий кальцій   

C.  Аскорбінова кислота   

D.  Розчин глюкози   

E.  Фізіологічний розчин   

 

  242. Хвору турбує надмірна маса тіла, задишка, головний біль, закрепи, м’язева слабкість,  

 підвищений апетит. При огляді: підвищене відкладання жиру в ділянці живота сідниць, 

стегон. Медичною сестрою діагностовано збільшення маси тіла на 40%. Який це ступінь 

ожиріння?   

A.  *ІІ   

B.  І   

C.  ІІІ   

D.  ІV   

E.  V   

 

  243. При обстеженні у хворого виявили “склоподібне” харкотиння, а також наявність у  

 мокротинні спіралей Куршмана, кристалів Шарко-Лейдена. Для якого захворювання  

 характерні дані зміни: 

A.  *Бронхіальної астми   

B.  Гострого бронхіту   

C.  Абсцесу легені   

D.  Пневмонії   

E.  Гангрени легені   

 

  244. Медична сестра у школі провела пробу Манту. Через який проміжок часу оцінюється  

 проба Манту у пацієнта:   

A.  *72 год.   

B.  20-30 хв.   

C.  1 год.   

D.  24 год.   

E.  48 год.   

 

  245. При проведенні медсестринського обстеження важкохворого, який скаржиться на біль в  

 груд-ній клітці, кашель із виділенням “іржавого” мокротиння, виявили підвищення  

 температури тіла до 39oС. Яке захворювання може запідозрити медсестра у пацієнта:   

A.  *Пневмонію    

B.  Ларингіт   

C.  Фарингіт   

D.  Гнійний бронхіт   

E.  Абсцес легені   

 

  246. Пацієнт знаходиться на лікуванні у терапевт-тичному відділенні з підозрою на пухлину  

 легень. До якого ендоскопічного обстеження медсестра підготує пацієнта:   

A.  *Бронхоскопії   
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B.  Ірігоскопії   

C.  Колоноскопії   

D.  Урографії   

E.  Фіброезофагодуоденоскопії з прицільною біопсією   

 

  247. У хворого на гіпертонічну хворобу виник напад ядухи. АТ- 220/100 мм рт.ст. У легенях  

 поодинокі вологі хрипи в нижніх відділах. Яке ускладнення розвинулося:   

A.  *Серцева астма   

B.  Бронхіальна астма   

C.  Легенева кровотеча   

D.  Кардіогенний шок   

E.  Інфаркт міокарда   

 

  248. У терапевтичному відділенні перебуває пацієнт 39 років, у якого 3 тижні тому виник  

 гострий інфаркт міокарда. Майбутнє сприймає песимістично, скаржиться на свою  

 нікчемність. На які моменти треба звернути увагу медичній сестрі при складанні плану  

 незалежних сестринських втручань:   

A.  *Підняти самооцінку пацієнта – порекомендувати психолога 

B.  Заохочення хворого до самообслуговування   

C.  Попередження можливих ускладнень   

D.  Збільшення фізичної активності   

E.  Спостереження дільничного лікаря   

 

  249. Пацієнт під час забору крові в процедурному кабінеті знепритомнів. Шкірні покриви 

бліді, АТ- 110/75 мм рт.ст., пульс - 72/хв. Визначити обсяг невідкладної медсестринської 

допомоги: 

A.  *Вдихання парів нашатирного спирту    

B.  Гірчичник на ділянку серця   

C.  Положення напівсидячи    

D.  Інгаляції зволоженого кисню   

E.  Інгаляції кисню, пропущеного через спирт   

 

  250.  На стаціонарне лікування поступила пацієнтка зі скаргами на інтенсивний біль у 

правому підребер’ї з іррадіацією в праву лопатку, ключицю,  плече, нудоту та блювання, 

здуття живота, підвищену температуру, остуду. Яка з проблем є пріоритетною? 

A.  *Біль у правому підребер’ї   

B.  Нудота, блювання   

C.  Метеоризм   

D.  Гіркота та сухість у роті   

E.  Гарячка   

 

 

  251. На стаціонарному лікуванні перебуває пацієнтка 25 років з діагнозом: гострий  

 гломерулонефрит. Обстежуючи пацієнтку, встановлено пріоритетний сестринський  

 діагноз: виражені набряки на обличчі. Заходи догляду були спрямовані на ліквідацію  

 набряків. Через кілька днів набряки значно зменшились. Оцініть ефективність догляду:   

A.  *Успішне просування пацієнтки до запланованої мети   

B.  Досягнення бажаних результатів   

C.  Медсестринські втручання неефективні   

D.  Необхідність переглянути план догляду   

E.  Внесення необхідної корекції догляду   

 

  252. Хворий на цукровий діабет звернувся до медичної сестри за порадою, які продукти  

 необхідно вилучити з раціону харчування:   

A.  *Цукерки, торти   
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B.  Гречана каша   

C.  Овочі, фрукти   

D.  Олія   

E.  Варене куряче м’ясо   

 

  253. У пацієнта гострий лейкоз. Які незалежні сестринські втручання запланує медична  

 сестра для запобігання запалення слизових оболонок ротової порожнини? 

A.  *Полоскання рота розчинами антисептиків   

B.  Дати смоктати кусочки лимону для збільшення слиновиділення   

C.  Протирати слизову щік   

D.  Зняти знімні зубні протези   

E.  Психологічна підтримка хворого   

 

  254. Пацієнтка хворіє на ревматоїдний артрит. Медична сестра виявила скарги на виражену  

 ранкову скутість, загальну слабкість, швидку стомлюваність. При складанні плану  

 догляду вашим першочерговим завданням буде: 

A.  *Провести заходи спрямовані на зменшення ранкової скутості   

B.  Поліпшити загальний стан пацієнтки   

C.  Провести заходи спрямовані на поліпшення апетиту   

D.  Порекомендувати лікарські засоби для поліпшення сну   

E.  Систематично проводити гігієнічні заходи шкіри   

 

  255. Пацієнт з приводу пневмонії призначений антибіотик - цефазолін. Раптово після першої  

 ін’єкції у пацієнта з’явилось відчуття жару, потім став блідим, утруднення дихання; пульс  

 ниткоподібний. АТ - 85/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацієнта: 

A.  *Анафілактичний шок    

B.  Набряк Квінке   

C.  Напад ядухи   

D.  Набряк легенів 

E.  Колапс   

 

  256. У пацієнтки після вживання полуниць  виник набряк обличчя, особливо набряклі губи і 

ніс. Потім з’явилась ядуха, гавкаючий кашель. Дихання утруднене, осиплість голосу. Який  

стан розвинувся у пацієнта? 

A.  *Набряк Квінке   

B.  Напад бронхіальної астми   

C.  Анафілактичний шок   

D.  Алергічний ларингіт   

E.  Кропив’янка   

 

  257. На автобусний зупинці ви помітили непритомну людину. Анамнез не відомий. При 

огляді шкіра  багряного кольору з синюшним відтінком, свідомість відсутня, лівий кут рота  

 опущений. Ліві кінцівкі нерухомі, падають як пліті. Дихання шумне, зіниці на світло не  

 реагують. Пульс напружений. Зовнішніх ознак травми не спостерігається. Яке положення  

 треба надати хворому? 

A.  *На спині, піднявши головний кінець 

B.  На спині, піднявши нижній кінець 

C.  На животі, голову вліво   

D.  На лівому боці   

E.  На правому боці   

 

  258.  У хворого після конфлікту раптово виникло психомоторне збудження: трощив меблі, 

був агресивний, вдарив товариша. Через 25 хвилин заснув. Після сну нічого не пам'ятав,  

 розкаювався в скоєному. Для якого психопатологічного стану характерна така  

 симптоматика? 
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A.  *Патологічний афект 

B.  Сомнамбулізм   

C.  Транс   

D.  Сутінковий стан   

E.  Фугіформний стан   

 

  259. Хворий зловживає алкоголем 3 роки. Перебуває в соматичному відділенні лікарні з  

 приводу хронічного гастриту. Ввечері раптово став збудженим, втратив орієнтацію в місці 

  перебування і часі, хоча в своїй особі орієнтований. Хворий поривається піти з  

 відділення. На медичну сестру не реагує. Які першочергові дії палатної медсестри? 

A.  *Фіксувати хворого до ліжка, викликати чергового лікаря 

B.  Випустити хворого з відділення   

C.  Викликати рідних хворого   

D.  Ввести розчин аміназину   

E.  Заспокоїти хворого   

 

  260.  У пацієнтки А. 44 років, після видалення щитоподібної залози з’явились сонливість,  

 набряк обличчя та шиї, зниження АТ, закрепи. Лікар встановив діагноз “Гіпотиреоз”.  

 Який препарат відноситься до замісної терапії? 

A.  *L-тироксин 

B.  Марказоліл   

C.  Розчин Люголю   

D.  Тіамазол   

E.  Інтерферон   

 

  261.  У пацієнта Ц. 30 років поступово почали збільшуватися та потовщуватися пальці на  

 руках, збільшився лицевий череп, змінилося обличчя. Скаржиться також на головний  

 біль, запаморочення, біль у суглобах, порушення зору, шум в вухах. На рентгенограмі  

 черепа виявлено збільшення об’єму “турецького сідла”, витончення його стінок. Вказані  

 ознаки є проявом: 

A.  *Акромегалії 

B.  Хвороби Іценка-Кушінга   

C.  Гігантизму   

D.  Пухлини наднирника   

E.  Стовбурового енцефаліту   

 

  262. Пацієнтці Ю., 30 років, яка скаржиться на дратливість, схуднення, загальну слабість,  

 плаксивість, серцебиття, зниження працездатності, лікар встановив діагноз: “Дифузний  

 токсичний зоб”. До якого обстеження медсестра повинна підготувати пацієнта? 

A.  *Визначення рівня тироксину, трийодтирину в крові 

B.  Визначення рівня холестерину в крові   

C.  Визначення рівня глюкози в крові   

D.  Визначення тирокальцитоніну в крові 

E.  Визначення 17-кетостероїдів у крові   

 

  263. Хвора А. скаржиться на біль у поперекової ділянці, болюче сечовипускання, слабкість,  

 головний біль, підвищення to тіла до 38,8oC. . Погіршення стану пов'язує з переохолодженням. 

 Об’єктивно: шкіра бліда, набряків немає. АТ- 120/70 мм рт.ст. Пульс – 90/хв. С-м  

 Пастернацького позитивний зліва. Яке дослідження дозволить підібрати ефективну терапію? 

A.  *Бактеріологічне дослідження сечі 

B.  Загальний аналіз сечі   

C.  Загальний аналіз  крові   

D.  Аналіз сечі за Зимницьким   

E.  Урографію   
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  364. Хвора 41 р., скаржиться на підвищення температури до 39,5°C. , кашель з виділенням  

 “іржавого” харкотиння, задишку, біль у правій половині грудної клітки, що посилюється  

 під час дихання. Чим обумовлений біль у грудній клітці пацієнта? 

A.  *Ураженням плевральних листків 

B.  Підвищенням тиску в малому колі кровообігу   

C.  Частим кашлем   

D.  Гіпоксією дихальних м’язів   

E.  Обструкцією бронхіального дерева   

 

  265. У хворого Н. 62 років запідозрили рак легенів. Наявність яких клітин в мокротинні  

 характерне для цього захворювання? 

A.  *Атипових клітин 

B.  Лейкоцитів   

C.  Еозинофілів 

D.  Тромбоцитів   

E.  Еритроцитів   

 

  266. Пацієнт А., 37 років, потрапив у відділення зі скаргами на нудоту, блювання, біль в  

 епігастрії, відрижку, пронос. Даний стан пов’язує з вживанням недоброякісної їжі.  

 Встановлено діагноз: “Гострий гастрит”. Які першочергові дії медсестри? 

A.  *Промити шлунок 

B.  Призначити дієту   

C.  Призначити ліжковий режим   

D.  Вввести спазмолітині ліки   

E.  Призначити проти блювотні ліки   

 

  267. На диспансерному обліку дільниці сімейної медицини знаходиться пацієнтка із 

хронічною серцевою недостатністю. Їй призначено вимірювання водного балансу. Що 

визначає це обстеження?   

A.  *Співвідношення між спожитою рідиною та виділеною сечею за добу 

B.  Кількість рідини,що випила хвора за добу   

C.  Співвідношення між денним та нічним діурезом   

D.  Кількість сечі, виділеної за добу   

E.  Співвідношення між вжитою та виділеною рідиною за 12 годин   

 

  268.  У пацієнтки на цукровий діабет, після перенесеної застуди стан погіршився: посилилась  

 спрага, з’явився біль в животі, нудота, блювання, сонливість. Об’єктивно: свідомість 

відсутня, шкіра суха, частота дихання – 28/хв., шумне, запах ацетону з рота. Пульс – 98/хв.,   

 АТ - 90/60 мм рт.ст.  Про яке ускладнення подумає медична сестра? 

A.  *Гіперглікемічну кому 

B.  Гіпоглікемічну кому 

C.  Церебральну кому 

D.  Молочнокислу кому 

E.  Гіперосмолярну кому 

 

  269. У пацієнта розвинулась діабетична кома. Який препарат підготує медсестра для  

 невідкладної допомоги? 

A.  *Інсулін 

B.  Глюкозу   

C.  Кордіамін   

D.  Адреналін   

E.  Мезатон   

 

  270. Під час нападу ниркової кольки пацієнта турбує загальна слабість, біль у поперековій  

 ділянці, часте болісне сечовипускання, нудота, незначне підвищення to тіла. Хворий  
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 схвильований. Визначте пріоритетну проблему: 

A.  *Біль у попереку 

B.  Порушення сечовипускання   

C.  Порушення дефекації   

D.  Порушення руху   

E.  Підвищення to тіла   

 

  271. У хворого К. після фізичного навантаження раптово виник гострий біль у поперековій  

 ділянці з лівого боку. Біль іррадіює в зовнішні статеві органи. Болісне сечовипускання.  

 Хворий збуджений, шкіра вкрита холодним потом. Яку долікарську допомогу медична  

 сестра повинна надати пацієнту в першу чергу? 

A.  *Покласти гарячу грілку на поперекову ділянку 

B.  Зробити гарячу ніжну ванну   

C.  Покласти міхур з льодом на живіт   

D.  Ввести розчин промедолу   

E.  Ввести розчин папаверину 

 

  272. У хворого 48 р., що лікується з приводу “бронхіальної астми” з’явився кашель, ядуха. 

Яку долікарську допомогу слід надати пацієнту? 

A.  *Зробити інгаляцію з портативного інгалятора 

B.  Ввести підшкірно розчин ефедрину 

C.  Ввести підшкірно розчин адреналіну 

D.  Ввести внутрішньовенно розчин еуфіліну 

E.  Ввести внутрішньовенно розчин преднізолону 

 

  273. Пацієнтка В., 52 р., хворіє на жовчно-кам’яну хворобу, у якої після порушення дієти  

 виникла інтенсивний біль у правому підребер’ї. Які засоби долікарської допомоги  

 допоможуть зменшити біль? 

A.  *Грілка на ділянку правого підребер’я 

B.  Міхур з льодом  на праве підребер'я 

C.  Гірчичник на грудну клітку 

D.  Банки на грудну клітку   

E.  Ножні ванни 

 

  274. Пацієнтці С., 23 років, лікар встановив діагноз “Залізодефіцитна анемія”. Який продукт  

 харчування повинна порекомендувати медична сестра пацієнтці?   

A.  *М’ясні продукти 

B.  Молочні продукти   

C.  Овочі   

D.  Фрукти   

E.  Морську капусту   

 

  275. Пацієнтка А., 22 років, яка знаходиться у гематологічному відділенні, скаржиться на 

біль у горлі, загальну слабість, лихоманку, крововиливи на шкірі. Які заходи медична сестра  

 повинна включити до плану догляду за пацієнткою? 

A.  *Туалет порожнини рота 

B.  Зігрівальні компреси   

C.  Застосовування гірчичників   

D.  Промивання шлунку   

E.  Проведення оксигенотерапії   

 

  276. Хвора, 25 років, скаржиться на нудоту, відрижку повітрям, відчуття тяжкості в 

епігастрії, проноси. Під час огляду: язик обкладений білим нальотом, живіт болючий в 

епігастральній ділянці. Яке дослідження є найбільш інформативним? 

A.  *рН-метрія 
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B.  Дуоденальне зондування 

C.  Копрологічне дослідження 

D.  Загальний аналіз крові   

E.  Загальний аналіз сечі   

 

  277.  Хвора, 39 років, скаржиться на гострий, “кинджальний” біль у животі, різку загальну  

 слабість. Захворіла раптово після фізичного навантаження. В анамнезі – виразкова  

 хвороба дванадцятипалої кишки. Під час огляду: обличчя бліде, шкіра вкрита холодним  

 потом, живіт дошкоподібний. Яке ускладнення розвинулося у хворої? 

A.  *Перфорація 

B.  Шлункова кровотеча   

C.  Пенетрація 

D.  Малігнізація 

E.  Пілоростеноз 

 

  278. Чоловік, 35 років, скаржиться на нудоту, блювання, біль оперізуючого характеру,  

 слабкість. Такий стан розвинувся після вживання алкоголю та гострої, жирної їжі. Під час  

 огляду: шкіра бліда, язик обкладений сірим нальотом, живіт болючий в епігастрії більше  

 зліва. Яке дослідження найбільш інформативне для встановлення діагнозу?   

A.  *Аналіз сечі та крові на діастазу   

B.  Загальний аналіз сечі   

C.  Аналіз крові на цукор   

D.  Копрологічне дослідження 

E.  Аналіз калу на приховану кров 

 

  279. Пацієнт скаржиться на постійний кашель (більш зранку), з виділенням великої кількості  

 харкотиння (до 200 мл) гнійного характеру іноді to – 37,8oС; ЧД – 24/хв. Яке дослідження є 

 найефективнішим для уточнення діагнозу? 

A.  *Бронхографія   

B.  Флюорографія   

C.  Спірометрія 

D.  Рентгеноскопія грудної клітки   

E.  Загальний аналіз мокротиння   

 

  280. У пацієнтки на цукровий діабет після введення інсуліну з’явилися різка загальна 

слабість, виражена пітливість, відчуття голоду, тремтіння, запаморочення. Об’єктивно: 

пацієнтка збуджена, шкіра волога, тургор збережений. Дихання не змінене. Т - 36,5oС, Ps - 

96/хв., АТ - 110/70 мм рт.ст. Що повинна зробити медсестра в першу чергу? 

A.  *Дати пацієнтці з’їсти грудочку цукру 

B.  Ввести внутрішньом’язово розчин кофеїну 

C.  Надати горизонтальне положення з припіднятими ногами   

D.  Ввести спазмолітичні препарати   

E.  Застосувати гарячу ванну   

 

 

  281. Жінка, 56 років, звернулася зі скаргами на спрагу, загальну слабість, сухість і свербіж  

 шкіри, часте сечовипускання, зниження гостроти зору. З анамнезу – мати хворіла на  

 цукровий діабет. Об’єктивно: пацієнтка огрядна. Шкіра суха, лущиться, нігті ламкі,  

 волосся рідке. Ps - 78/хв., АТ - 150/85 мм рт.ст., ЧД - 16/хв. До якого дослідження підготує  

 пацієнта медична сестра? 

A.  *Аналіз крові на глюкозу   

B.  Загальний аналіз крові   

C.  Загальний аналіз сечі   

D.  Аналіз крові на креатинін   

E.  Аналіз сечі на ацетон   
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  282. Який препарат призначають хворим на хронічний панкреатит з метою замісної терапії? 

A.  *Фестал 

B.  Атропін   

C.  Алахол    

D.  Но-шпу   

E.  Папаверин    

 

  283. Ви берете участь в обстеженні пацієнта на хронічний панкреатит. Вкажіть, до якого  

 обстеження його треба підготувати? 

A.  *Аналізу сечі на діастазу 

B.  Фіброгастроскопії   

C.  Дуоденального зондування   

D.  Холецистографії   

E.  Колоноскопії    

 

  284.  Медична сестра гематологічного відділення, проводячи обстеження пацієнта 48 р. на  

 хронічний лімфогрануломатоз, звернула увагу на такі ознаки: 

A.  *Гарячку, свербіж шкіри, збільшення лімфовузлів 

B.  Спотворення смаку, тріщини у куточках рота, ламкість нігтів   

C.  Ранкові набряки під очима, високий артеріальний тиск   

D.  Біль в дрібних суглобах, ранкову скутість, деформацію суглобів   

E.  Крововиливи на шкірі, в суглоби, кровотечі   

 

  285. В терапевтичне відділення поступив пацієнт на сухий плеврит. Яка його основна 

проблема? 

A.  *Біль в грудній клітці при диханні 

B.  Склоподібне мокротиння   

C.  Вологий кашель   

D.  Кровохаркання   

E.  Експіраторна задишка   

 

  286. До сімейної медичної сестри звернувся пацієнт зі скаргами на виражену задишку із  

 утрудненим видихом, кашель нападоподібний з виділенням тягучого склоподібного  

 мокротиння. Яка основна проблема пацієнта? 

A.  *Виражена задишка із утрудненим видихом 

B.  Сухий кашель   

C.  Кровохаркання   

D.  Біль у грудній клітці   

E.  Виділення мокротиння 

 

  287. У пацієнта на ішемічну хворобу серця раптово виник біль за грудиною стискаючого  

 характеру, який не знімається нітрогліцерином та триває понад годину. Як необхідно  

 транспортувати хворого з підозрою на інфаркт міокарда? 

A.  *Спеціалізованою бригадою ШМД на ношах 

B.  Міським транспортом   

C.  Попутнім транспортом   

D.  У плановому порядку   

E.  - 

 

  288. У пацієнта, хворого на гіпертонічну хворобу, після неприємної розмови виник біль 

голови, відчуття “сітки” перед очима, болі в серці. Які першочергові незалежні втручання 

апланує  медична сестра? 

A.  *Виміряти АТ 

B.  Поставити гірчичники на ділянку серця   
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C.  Поставити банки вздовж хребта   

D.  Підвісити над головою міхур з льодом   

E.  Покласти грілку до ніг   

 

  289. Пацієнту знаходиться на диспансерному обліку з діагнозом “Ревматична лихоманка”.  

 Яке з досліджень є найбільш інформативним? 

A.  *Аналіз крові на ревмопроби 

B.  Загальний аналіз крові   

C.  Загальний аналіз сечі   

D.  Аналіз сечі за Нечипоренком   

E.  Аналіз сечі за Зимницьким   

 

  290. До приймального відділення поступив пацієнт зі скаргами на сильний біль у колінних  

 суглобах, набряклість, почервоніння шкіри навколо суглобів. Що могло спричинити  

 загострення ревматичної лихоманки у хворого? 

A.  *Переохолодження 

B.  Порушення дієти   

C.  Емоційний стрес   

D.  Перегрівання   

E.  Фізична перевтома   

 

  291. До медичної сестри звернувся пацієнт, у якого після вживання цитрусових з’явився 

сильний свербіж та почервоніння шкіри, уртикарний висип. Яка основна проблема у цього 

пацієнта? 

A.  *Свербіж шкіри 

B.  Біль голови 

C.  Підвищення температури   

D.  Серцебиття   

E.  Задишка    

 

  292. Пацієнт 45 років звернувся до чергової медичної сестри з такими скаргами: різкий біль  

 голови, головокружіння, миготіння “мушок” перед очима. АТ – 180/100 мм рт.ст. Ps – 92/хв.  

 Для якого стану характерні такі ознаки? 

A.  *Гіпертонічної кризи 

B.  Набряк легенів 

C.  Інфаркт міокарду   

D.  Анафілактичного шоку 

E.  Нападу стенокардії 

 

  293. Пацієнт 53 років поступив в кардіологічне відділення зі скаргами на інтенсивний 

пекучий біль за грудиною, який іррадіює в ліве плече і руку, триває 6 - 8 годин. Який метод  

 діагностики застосовують для підтвердження діагнозу?   

A.  *Електрокардіографія 

B.  Фонокардіографія   

C.  Електроенцефалографія   

D.  Ехокардіографія   

E.  Сфігмографія   

 

  294. Пацієнт 42 років госпіталізований в гастроентерологічне відділення з діагнозом 

хронічний гастрит типу В. Вкажіть препарат, який застосовують для зниження секреції 

соляної кислоти.    

A.  *Ранітидин   

B.  Раунатин   

C.  Регідрон   

D.  Реланіум   
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E.  Ретаболіл   

 

  295. Пацієнт госпіталізований з підозрою на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої  

 кишки. До якого додаткового методу обстеження необхідно медичній сестрі підготувати  

 пацієнта?   

A.  *Гастродуоденоскопія   

B.  Ректороманоскопія   

C.  Колоноскопія   

D.  Іригоскопія   

E.  УЗД органів черевної порожнини   

 

  296. Пацієнт 21 року знаходиться в ендокринологічному відділенні з приводу цукрового  

 діабету. За дотриманням пацієнтом якої дієти повинна стежити медична сестра? 

A.  *№ 9   

B.  № 1   

C.  № 5   

D.  № 7   

E.  № 10   

 

  297. Пацієнт 36 років знаходиться на лікуванні в гематологічному відділенні з такими  

 проблемами: біль голови, головокружіння, блідість шкіри з жовтяничним відтінком,  

 відчуття повзання “мурашок”, затерплість у кінцівках, яскравочервоний, гладкий,  

 болючий язик. Який продукт медична сестра порекомендує пацієнту з метою дієтотерапії? 

A.  *Печінку   

B.  Молоко 

C.  Шоколад   

D.  Яйця   

E.  Моркву   

 

  298. Пацієнт госпіталізований в гематологічне відділення з підозрою на гострий лейкоз. До  

 якого методу обстеження, який має важливе діагностичне значення, медична сестра  

 повинна підготувати пацієнта?   

A.  *Стернальна пункція   

B.  Загальний аналіз крові   

C.  Коагулограма   

D.  Біохімічний аналіз крові   

E.  Бактеріологічний аналіз крові   

 

  299. Пациент, 23 года, поступил в пульмонологическое отделение, с жалобами на одышку, с  

 утрудненным выдохом, трудноотделяемую,  вязкую, стекловидную мокроту.  Какое  

 положение необходимо придать пациенту для облегчения его состояния? 

A.  *Усадить с опорой на руки   

B.  Горизонтальное   

C.  Приподнять головной конец   

D.  Приподнять ножной конец   

E.  Зафиксировать в постели    

 

 

  300. Пациент, 64 года, поступил в пульмонологическое отделение с диагнозом – рак легкого.  

 Ночью состояние больного ухудшилось, возникло легочное кровотечение. Действие  

 медсестры до прихода врача?   

A.  *Пузырь со льдом на грудную клетку   

B.  Грелка на грудную клетку   

C.  Горчичники на грудную клетку   

D.  Банки на грудную клетку   
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E.  Компресс на грудную клетку   

 

  301. Пациент, 44 года, находится на лечении по поводу туберкулёза легких. Ему назначено  

 исследование мокроты на микобактерии туберкулеза.  Объясните больному правила  сбора 

мокроты.    

A.  *Сбор мокроты в течении 1-3 суток   

B.  Одномоментно 5 мл в чистую плевательницу    

C.  Одномоментно в стерильную плевательницу   

D.  Собрать мокроту на чашку Петри с питательной средой   

E.  - 

 

  302. Пациент, 49 лет, поступил в пульмонологическое отделение, с диагнозом – 

эксудативный плеврит.  Назначена плевральная пункция.  Какую иглу приготовит медсестра?   

A.  *Игла 7-10 см, с резиновой трубкой и зажимом   

B.  Игла Дюфо   

C.  Игла Кассирского   

D.  Игла Бира   

E.  Троакар    

 

  303. Больной М., 44 года, находится на лечении в кардиологическом отделении. Возник  

 приступ стенокардии. Какая приоритетная проблема у данного пациента?   

A.  *Боль за грудиной   

B.  Экспираторная одышка   

C.  Удушье   

D.  Кашель с пенистой розовой мокротой   

E.  Инспираторная одышка    

 

  304. Больной К., 45 лет, находится на лечении по поводу гипертонической болезни.  

 Состояние ухудшилось, усилилась головная боль, появилась тошнота, рвота. Какое  

 медсестринское обследование необходимо провести?   

A.  *Измерить АД   

B.  Определить пульс   

C.  Определить число дыханий   

D.  Контроль диуреза   

E.  Измерить t°   

 

  305. Пациент, 53 года, обратился с жалобами на резкие боли за грудиной, иррадиирущие в 

левую руку, под лопатку. Приступ длится 10 минут. Объективно: кожа бледная, пульс - 

92/мин., АД - 100/60 мм рт.ст. После приема нитроглицерина боль исчезла. Оцените результат  

медсестринского вмешательства?   

A.  *Вмешательство эффективно   

B.  Эффект отсутствует   

C.  Необходимы дополнительные назначения   

D.  Назначить другое средство 

E.  - 

 

  306. Больной К., 59 лет, состоит на диспансерном учете по поводу язвенной болезни  

 желудка. Предъявляет жалобы на ухудшение состояния – за 3 месяца похудел на 10  

 килограмм, отмечает отвращение к мясной пище. Какой метод дополнительного  

 исследования будет запланирован?   

A.  *Фиброгастроскопия 

B.  Общий анализ крови   

C.  Желудочное зондирование   

D.  Рентгеноскопия желудка   

E.  Общий анализ мочи   
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  307.  Больной К., 67 лет, находится на лечении с диагнозом – хронический гастрит.  

 Отмечается отсутствие стула в течении 4 суток. По назначению врача выполнена  

 очистительная клизма. Стула нет. Какая манипуляция показана пациенту?   

A.  *Масляная клизма 

B.  Газоотводная трубка 

C.  Промывание желудка   

D.  Введение спазмолитика   

E.  Консультация диетолога    

 

  308. Больной М., 44 года, находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении с  

 диагнозом – цирроз печени. Началась рвота с примесью крови. Какое независимое  

 сестринское вмешательство выполнит медсестра?   

A.  *Подать пузырь со льдом   

B.  Подать грелку   

C.  Ввести папаверин   

D.  Ввести аминокапроновую кислоту   

E.  Ввести анальгин    

 

  309. Больная Л., 54 года, находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении с  

 диагнозом – желчекаменная болезнь. Предъявляет жалобы на частые боли в правом  

 подреберье. К какому обследованию необходимо подготовить пациента?   

A.  *УЗИ 

B.  Фиброгастродуоденоскопия   

C.  Ирригоскопия   

D.  Колоноскопия   

E.  Рентгенография 

 

  310. Больной М., 24 года, находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении с  

 диагнозом – острый гастрит, который возник после употребления недоброкачественной  

 пищи. Что в первую очередь необходимо выполнить медсестре для улучшения состояния?   

A.  *Промыть желудок 

B.  Примененить грелку 

C.  Применить пузырь со льдом 

D.  Поставить сифонную клизму 

E.  - 

 

  311. Больной М., 18 лет, находится на лечении в нефрологическом отделении. Жалобы на  

 изменение цвета мочи, головную боль, отеки на лице. Состояние ухудшилось через 2  

 недели после перенесенной ангины. Объективно: лицо отёчно, моча цвета “мясных  

 помоев”. Какой показатель должна контролировать медсестра в первую очередь?   

A.  *Артериальное давление   

B.  Число дыхательных движений 

C.  Цвет кожных покровов   

D.  Пульс   

E.  Симптом Пастернацкого    

 

  312. Больной К., 29 лет, состоит на диспансерном учете по поводу ревматической болезни.  

 Назначено профилактическое лечение.  Какой из перечисленных препаратов приготовит 

 медсестра? 

A.  *Бициллин-5   

B.  Папаверин 

C.  Преднизолон   

D.  Дигоксин   

E.  Димедрол    
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  313. Больной К., 59 лет, состоит на диспансерном учете по поводу ревматоидного артрита.   

 Какие проблемы выявит медсестра при обследовании?   

A.  *Скованность по утрам 

B.  Тошнота   

C.  Гипертензия   

D.  Боли в сердце   

E.  Потеря аппетита    

 

  314. Больной М., 44 года, жалуется на слабость, утомляемость, шум в ушах, изменение вкуса 

- желание есть мел, сухость кожи, ломкость ногтей, сердцебиение. Объективно: кожа бледная, 

сухая, в углах рта “заеды”. Что запланирует медсестра для организации питания больного? 

A.  *Увеличить количество железосодержащих  продуктов 

B.  Увеличить количество белка   

C.  Увеличить количество углеводов   

D.  Увеличить количество жиров   

E.  Уменьшить калорийность    

 

  315. У хворого 70 років бронхіальна астма. Почався напад експіраторної задишки. Яке  

 положення медична сестра надасть хворому? 

A.  *Посадить з опорою на руки 

B.  Дренажне положення 

C.  Покладе горизонтально 

D.  Покладе з підвищеним головним кінцем тіла 

E.  Зафіксує в ліжку 

 

 316. Під час обстеження медична сестра визначила проблеми пацієнта: задишка, ціаноз,  

 набряки на ногах, збільшення печінки, асцит. Вкажіть, для якого стану це характерно: 

A.  *Хронічної серцевої недостатності 

B.  Набряк легенів 

C.  Серцевої астми 

D.  Хронічної ниркової недостатності   

E.  - 

 

  317. Найбільш інформативним методом діагностики хронічного гастриту є:   

A.  *Фіброгастродуоденоскопія 

B.  Рентгенологічне дослідження шлунка   

C.  Ультразвукове обстеження органів травлення   

D.  Копрологічне дослідження 

E.  - 

 

  318.  Який метод обстеження дозволяє виявити у хворого на виразкову хворобу 

хелікобактерну інфекцію? 

A.  *Дихальний тест 

B.  Рh - метрія   

C.  Томографія    

D.  Фракційне дослідження секреції шлунка   

E.  Копрологічне дослідження 

 

 

  319.  Який прилад застосує медична сестра для визначення рівня глюкози в крові експрес-

методом? 

A.  *Глюкометр   

B.  Тонометр    

C.  Спірометр    
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D.  Спірограф    

E.  - 

 

  320. Пацієнтка перебуває на лікуванні в гастроентерологічному відділенні з приводу  

 виразкової хвороби. Лікар призначив дослідження калу на приховану кров. Які харчові  

 продукти необхідно виключити з раціону пацієнта з метою підготовки до дослідження? 

A.  *М’ясо   

B.  Солодощі   

C.  Молоко   

D.  Каші   

E.  Чорний хліб   

 

  321. Які проблеми може виявити медична сестра у хворого на ревматоїдний артрит?     

A.  *Біль у дрібних суглобах кистей рук і стоп   

B.  Біль у плечових суглобах   

C.  Біль у великих суглобах нижніх кінцівок   

D.  Біль у великих суглобах верхніх кінцівок   

E.  Біль у хребті 

 

  322. Пацієнт скаржиться на відсутність апетиту, переважно до м’ясної їжі, відчуття тяжкості 

в надчеревній ділянці, нудоту, втрату маси тіла на 5 кг. Об’єктивно: блідість шікри, пальпація 

надчервної ділянки болісна. У калі позитивна реакція на приховану кров. До якого 

дослідження м/с повинна підготувати пацієнта? 

A.  *Гастрофіброскопія з прицільною біопсією 

B.  Дослідження промивних вод шлунка   

C.  Рентгенологічне дослідження шлунка   

D.  УЗД органів черевної порожнини   

E.  Комп’ютерна томографія шлунка 

 

  323. Який лікарський засіб можна прийняти пацієнту з нападом бронхіальної астми? 

A.  *Сальбутамол 

B.  Ізоніазид   

C.  Дроперидол   

D.  Новокаїн   

E.  Глюконат  кальцію   

 

  324.  Який характер кашлю визначає медсестра у пацієнта із сухим плевритом?    

A.  *Сухий болісний 

B.  Вологий   

C.  Із виділенням “іржавого” харкотиння 

D.  Із гнійним харкотинням 

E.  Кашель відсутній   

 

  325. Назвіть головне ускладнення ревматоїдного артриту.   

A.  *Анкілоз 

B.  Астенія   

C.  Адинамія   

D.  Невралгія   

E.  Гарячка   

 

 

  326. Медична сестра, навчаючи пацієнта методиці тюбажу (сліпого зондування), рекомендує  

 вживати натще один із жовчогінних засобів: 

A.  *Мінеральну воду без газу   

B.  Відвар ромашки   
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C.  Розчин кальцію хлориду   

D.  Розчин гідрокарбонату натрію   

E.  Відвар подорожника   

 

  327. Медсестра гематологічного відділення виявила у пацієнта поступовий прогресуючий  

 розвиток хвороби з тривалим підвищенням температури тіла до 38-39oС хвилеподібного  

 характеру, збільшення підщелепних, шийних, аксилярних, пахвинних лімфовузлів. Яке  

 медсестринське втручання слід запланувати на ІІІ етапі медсестринського процесу?   

A.  *Підготовка пацієнта та інструментарію до біопсії лімфовузлів   

B.  Підготовка до пункційної біопсії печінки   

C.  Підготовка до ехокардіографії   

D.  Підготовка до гастродуоденоскопії   

E.  Підготовка до гемотрансфузії   

 

  328. Які медсестринські втручання необхідно здійснити для вирішення пріоритетної 

проблеми пацієнта при гострому інфаркті міокарда?   

A.  *Ліквідація больового синдрому   

B.  Допомога у дотриманні особистої гігієни   

C.  Забезпечення раціонального харчування   

D.  Нормалізація функціонального стану нервової системи   

E.  Допомога у здійсненні фізіологічних відправлень   

 

  329. Які залежні медсестринські втручання необхідно здійснити під час реалізації плану  

 догляду за пацієнтом при гіпертонічній хворобі?   

A.  *Ввести гіпотензивні засоби і діуретики   

B.  Усунути стресові ситуації   

C.  Нормалізувати сон і відпочинок   

D.  Обмежити вживання солі й рідини   

E.  Припинити куріння і вживання алкоголю   

 

  330.  Який найбільш характерний симптом системної склеродермії медична сестра може  

 виявити під час огляду пацієнта?   

A.  *Маскоподібне обличчя, рот у вигляді кисету 

B.  Еритематозна висипка на обличчі у вигляді метелика   

C.  Деформації пальців рук у вигляді “плавників моржа”   

D.  Кільцеподібна еритема на руках і тулубі  

E.  Параорбітальний набряк з пігментацією   

 

  331. Вагітна пацієнтка 22 років, мешканка Прикарпаття, звернулась у поліклініку з метою  

 перевірки стану здоров’я. Скарг немає. Старша сестра пацієнтки була прооперована з  

 приводу вузлового зобу. Під час об’єктивного обстеження відхилень від норми не  

 виявлено. Які поради слід надати пацієнтці? 

A.  *Вживати препарати йоду і йодовмісні продукти 

B.  Вживати препарати заліза, гранати, яблука  

C.  Вживати ферменти, обмежити молоко   

D.  Вживати мінеральну воду і лимони   

E.  Вживати відвари шипшини і ромашки   

 

  332. Пацієнт 42 років поскаржився медсестрі, що він кашляє та виділяє харкотиння 3 місяці  

 поспіль протягом 2-х років. Про яке захворювання можна подумати в даному випадку?   

A.  *Хронічний бронхіт   

B.  Гострий бронхіт   

C.  Крупозна пневмонія   

D.  Ексудативний плеврит   

E.  Абсцес легенів 
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  333. У пацієнта 35 років лікар запідозрив  недостатність мітрального клапану. До якого  

 обстеження підготує його медсестра для уточнення діагнозу? 

A.  *УЗД серця   

B.  Реовазографії    

C.  Спірометрії    

D.  УЗД органів черевної порожнини   

E.  Фіброгастродуоденоскопії    

 

  334. Хворий знаходиться на лікуванні у терапевтичному відділенні з діагнозом: “Гострий  

 гастрит”. Яку з перерахованих  проблем пацієнта можна вважати приоритетною?    

A.  *Біль в епігастральній ділянці 

B.  Неприємний присмак у роті   

C.  Загальна слабість 

D.  Біль голови 

E.  Відсутність апетиту   

 

  335. Хворий знаходиться на лікуванні у гастроентерологічному відділенні з діагнозом  

 “Хронічний холецистит”. Яку з перерахованих проблем пацієнта можна вважати 

пріоритетною? 

A.  *Ниючий біль в правому підребер’ї   

B.  Дратівливість 

C.  Відрижка повітрям   

D.  Закрепи    

E.  - 

 

  336. У хворої М., 47 , яка хворіє на гіпертонічну хворобу 4 роки, після зміни метереологічних  

 умов, з’явилась загальна слабкість, запаморочення, різкий головний біль в потиличній  

 ділянці, нудота. АТ- 190/100 мм рт.ст. Такий стан характерний для: 

A.  *Гіпертонічної кризи 

B.  Гіпоглікемічної коми   

C.  Нападу стенокардії   

D.  Колапсу   

E.  Тиреотоксикозу   

 

  337. У пацієнта після фізичного навантаження виникає напад стискаючого болю за грудиною  

 тривалістю 3-5 хвилин з іррадіацією в ліву руку. Який препарат можна використати для  

 зняття болю?    

A.  *Нітрогліцерин   

B.  Кавінтон   

C.  Курантил   

D.  Пеніцилін 

E.  Дигоксин   

 

  338. У пацієнта 67 р., хронічна серцева недостатність. Яке положення треба надати пацієнту  

 для полегшення задишки? 

A.  *Напівсидячи з опущеними ногами   

B.  Лежаче на животі   

C.  Лежаче на лівому боці   

D.  Лежаче на правому боці   

E.  Лежаче на спині   

 

 

  339. Пацієнтка страждає хронічним гепатитом. Лікар призначив медикаментозне лікування.  

 Які із призначених препаратів відносяться до гепатопротекторів? 
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A.  *Карсіл, силібор   

B.  Тималін, тимоген   

C.  Преднізолон, дексаметазон   

D.  Рибоксин, кокарбоксилаза   

E.  Рифампіцин, метранідазол   

 

  340. У пацієнта виражена задишка. При обстеженні діагностували наявність рідини в  

 плевральній порожнині. До якого втручання повинна підготувати пацієнта медична сестра? 

A.  *Плевральна пункція   

B.  Абдомінальна пункція   

C.  Стернальна пункція   

D.  Бронхоскопія   

E.  Бронхографія   

 

  341. У пацієнта на цироз печінки  розвинувся асцит. До якого втручання повинна підготувати  

 пацієнта медична сестра? 

A.  *Абдомінальна пункція   

B.  Стернальна пункція   

C.  Плевральна пункція   

D.  Люмбальна пункція 

E.  - 

 

  342. Пацієнтка скаржиться на загальну слабкість, спотворення смаку, появу “заїдів”  у  

 куточках рота, підвищену ламкість нігтів  і волосся. Протягом останніх 10 років  хворіє на  

 хронічний гастрит зі зниженою секреторною функцією. Для  якого захворювання найбільш 

 характерна дана клінічна картина? 

A.  *Залізодефіцитна анемія   

B.  Постгеморагічна анемія   

C.  Гемолітична анемія   

D.  В12-дефіцитна анемія   

E.  Гіпопластична анемія   

 

  343. Пацієнт скаржиться на підвищення температури тіла до 39oС, збільшення лімфовузлів,  

 загальну слабість, кровотечу із носа і ясен, біль у горлі при ковтанні  

 (виразково-некротичні зміни). В загальному аналізі крові виявлені бластні клітини. Для  

 якого захворювання характерні такі симптоми? 

A.  *Гострий лейкоз   

B.  Лакунарна ангіна   

C.  Постгеморагічна анемія   

D.  Залізодефіцитна анемія   

E.  В12-дефіцитна анемія   

 

  344.  У хворого набряк легенів. Який характер має харкотиння при цьому стані? 

A.  *Пінесте, рожеве   

B.  Гнійне   

C.  Скловидне   

D.  Іржаве   

E.  Слизисте 

 

  345.  У хворого раптово після їзди на велосипеді по ґрунтовій дорозі з’явились різкі 

інтенсивні болі в попереку з ліва, які віддають у промежину і стегно, прискорене болісне 

сечовипускання, нудота, загальна слабкість, підвищення температури 37,1°C. . Визначте  

пріоритетну проблему пацієнта: 

A.  *Інтенсивні болі в попереку   

B.  Прискорене сечовипускання   
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C.  Загальна слабкість   

D.  Підвищення температури   

E.  Нудота   

 

  346.  хворого на цукровий діабет з’явилась гіпоглікемічна кома. Який препарат 

першочергово 

 підготує медична сестра? 

A.  *40% глюкоза 

B.  5% глюкоза 

C.  Простий інсулін 

D.  Розчину хлориду натрію 

E.  Розчин натрія гідрокарбонату 

 

  347.  Ви проводите медсестринське обстеження кардіологічного хворого, перевіряєте  

 наявність набряків. Де першочергово з’являються набряки у цих хворих ? 

A.  *На нижніх кінцівках    

B.  На обличчі   

C.  На передній черевній стінці   

D.  На попереку 

E.  На верхніх кінцівках   

 

  348. У хворого набряк легенів. Як провести оксигенотерапію при цьому стані? 

A.  *Кисень пропустити через етиловий спирт 

B.  Кисень пропустити через воду   

C.  Кисень пропустити через фізіологічний розчин   

D.  Кисень пропустити через розчин фурациліну   

E.  Кисень пропустити через відвар лікарських рослин   

 

  349. У хворого пневмонія. Температура тіла за 1 годину знизилась з 39 до 36,6°C. . Яке  

 ускладнення може бути при цьому? 

A.  *Колапс   

B.  Легенева кровотеча   

C.  Набряк легенів 

D.  Непритомність   

E.  Серцева астма 

 

  350.  Одним із ранніх симптомів центрального раку легень є:   

A.  *Надсадний, гавкаючий кашель   

B.  Кровохаркання   

C.  Біль у грудній клітці   

D.  Задишка   

E.  Підвищення температури тіла   

 

  351. Які поради , щодо харчування повинна надати медична сестра пацієнтці, яка страждає на 

 залізодефіцитну анемію?   

A.  *Вживати м’ясо, печінку, гранати   

B.  Вживати морську рибу та морську капусту   

C.  Вживати картоплю, моркву, квасолю   

D.  Вживати макаронні вироби   

E.  Вживати рис, гречку, пшоно   

 

  352. Що в першу чергу повинна зробити медична сестра для попередження алергічних  

 ускладнень при введенні антибіотиків?   

A.  *Провести пробу на чутливість до антибіотика   

B.  Вводити антибіотик невеликими дозами   
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C.  З’ясувати термін придатності антибіотика   

D.  Правильно обрати шлях введення антибіотика 

E.  - 

 

  353. Пацієнту з приводу гіпертонічної хвороби ІІ стадії рекомендовано дотримуватися дієти  

 №10. Які поради повинна дати медична сестра відносно харчування? 

A.  *Обмежити вживання кухонної солі, рідини   

B.  Вживати молочні та слизуваті супи   

C.  Обмежити вживання мучних продуктів   

D.  Обмежити вживання м’яса та риби   

E.  Вживати овочі та фрукти у великій кількості   

 

  354. Як називається положення пацієнта під час нападу ядухи при бронхіальній астмі?   

A.  *Вимушене   

B.  Активне   

C.  Пасивне   

D.  Положення Сімса   

E.  Положення Фаулера   

 

  355. Пацієнту на цукровий діабет лікар призначив зібрати сечу на дослідження вмісту цукру.  

 Як  медична сестра виконає це призначення? 

A.  *Збере сечу за добу   

B.  Збере сечу за 10 год.   

C.  Збере ранішню сечу   

D.  Збере сечу за 8 год.   

E.  Збере середню порцію сечі   

 

 356. Пацієнту з гострим гломерулонефритом  лікар призначив сечогінний засіб. Яким 

методом скористається медична сестра, щоб проконтролювати ефективність сечогінного 

засобу? 

A.  *Визначення водного балансу   

B.  Визначення частоти сечовипускання   

C.  Визначення кольору сечі 

D.  Вимірювання кількості випитої рідини   

E.  - 

 

  357. У пацієнта з жовчнокам’яною хворобою виник інтенсивний біль у правому підребер’ї ,  

 який іррадіює у праве плече, лопатку, нудота, повторне блювання. Це свідчить про:   

A.  *Печінкову кольку   

B.  Гострий апендицит   

C.  Ниркову кольку   

D.  Гострий панкреатит   

E.  Виразкову хворобу шлунка   

 

  358.  Причиною анафілактичного шоку є:   

A.  *Гіперчутливість до деяких медикаментів   

B.  Переливання несумісної крові   

C.  Гострий біль при травмах   

D.  Дія іонізуючої радіації   

E.  Токсикоінфекції   

 

  359. Який метод дослідження нирок характеризує їх концентраційну здатність?   

A.  *Проба за Зимницьким   

B.  Проба за Нечипоренком   

C.  Загальний аналіз сечі   



 59 

D.  Проба за Аддіс-Каковським   

E.  Проба на діастазу   

 

  360. Яку дійсну проблему пацієнта з ревматоїдним артритом виявить медична сестра?   

A.  *Ранкову скутість   

B.  Високу температуру    

C.  Блювання   

D.  Напади задишки   

E.  Болі в ділянці серця   

 

  361. У пацієнта бронхоектатична хвороба. Яку пораду повинна дати медична сестра пацієнту  

 для кращого відходження харкотиння?   

A.  *Займати дренажне положення   

B.  Займати високе положення Фаулера   

C.  Займати середнє положення Фаулера   

D.  Займати низьке положення Фаулера   

E.  Займати положення Сімса   

 

  362. Найважливіший етіологічний чинник цукрового діабету І типу - це: 

A.  *Спадкова неповноцінність острівців Лангерганса підшлункової залози   

B.  Запалення підшлункової залози   

C.  Фізична травма підшлункової залози   

D.  Часті вірусні інфекції   

E.  Атеросклероз судин підшлункової залози   

 

 363. Пацієнта турбують напади нічного кашлю з незначною кількістю харкотиння, напади  

 ядухи, відчуття стискання в грудях. Об’єктивно: ціаноз шкіри. Вимушене положення  

 сидячи, опираючись руками на край ліжка, грудна клітка бочкоподібна. Яка проблема  

 буде пріоритетною у пацієнта на бронхіальну астму?   

A.  *Напад ядухи   

B.  Кашель    

C.  Кровохаркання    

D.  Пітливість    

E.  Біль у грудній клітці   

 

  364.  На якому етапі медсестринських втручань медсестра навчає родичів пацієнта хворого на 

 туберкульоз легенів як вберегтися від інфекційного захворювання? 

A.  *IV    

B.  ІІ    

C.  V    

D.  ІІІ   

E.  V   

 

365. При реалізації плану медсестринських втручань хворому із стенокардією першочергово  

 необхідно:   

A.  *Дати нітрогліцерин сублінгвально   

B.  Ввести атропін підшкірно   

C.  Ввести дибазол внутрішньом’язево   

D.  Ввести еуфілін внутрішньовенно   

E.  Ввести кордіамін внутрішньом’язево   

 

 366. Хворий 40 років скаржиться на нудоту, блювання, печію, відчуття важкості в  

 епігастральній ділянці. Ознаками якого синдрому є вказані проблеми?   

A.  *Шлункової диспепсії   

B.  Кишкової диспепсії   
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C.  Астено-вегетативний синдром   

D.  Інтоксикаційний синдром   

E.  Больовий синдром   

 

 367. У пацієнта підозра на жовчнокам’яну хворобу. Яке дослідження найбільш інформативне  

 для уточнення діагнозу?   

A.  *УЗД 

B.  Фіброгастродуоденоскопія   

C.  Колоноскопія   

D.  рН-метрія   

E.  Іригоскопія   

 

 368. У пацієнта на рак шлунку в термінальній стадії скарги: біль у надчеревній ділянці, втрата  

 апетиту, схуднення, загальна слабкість. Яка потенційна проблема може виникнути у 

пацієнта? 

A.  *Шлункова кровотеча   

B.  Голодний біль   

C.  Блювання, яке приносить полегшення   

D.  Тенезми    

E.  Оперізуючий біль у животі   

 

 369. Пацієнт скаржиться на тупий біль у правому підребер’ї, відчуття гіркоти в роті, 

схуднення. При огляді: “судинні” зірочки на грудях, печінкові долоні, “голова медузи” на 

передній стінці живота, асцит. Який патологічний стан імовірний у пацієнта?   

A.  *Цироз печінки    

B.  Хронічний гастрит   

C.  Виразкова хвороба шлунка   

D.  Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки   

E.  Рак шлунка   

 

 370. Хворий скаржиться на тупий біль у надчеревній ділянці відразу після їди, бурчання та  

 метеоризм, проноси. Який засіб використає медсестра за призначенням лікаря для  

 усунення метеоризму?   

A.  *Активоване вугілля   

B.  Но-шпу   

C.  Папаверин   

D.  Алохол   

E.  Левоміцетин   

 

  371. Хворий скаржиться на неприємний присмак у ротовій порожнині, печію, нудоту, 

блювання,біль у надчеревній ділянці. Напередодні споживав недоброякісну їжу. Об’єктивно: 

язик обкладений сіро-білим нальотом. При пальпації – помірна розлита болючість у  

 надчеревній ділянці. Що запідозрить медична сестра? 

A.  *Гострий гастрит   

B.  Хронічний гастрит   

C.  Печінкова коліка   

D.  Виразкова хвороба шлунка   

E.  Гострий панкреатит   

 

  372.  Які першочергові заходи проводить медична сестра для попередження септичних  

 ускладнень у хворого на гострий лейкоз? 

A.  *Допомога в дотриманні пацієнтом особистої гігієни   

B.  Контроль за дотриманням дієти   

C.  Своєчасне введення протипухлинних засобів   

D.  Поєднання протипухлинних засобів з гормональними   
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E.  Проведення гемотрансфузій   

 

 

  373.  Хворий страждає на гострий гломерулонефрит, скаржиться на набряки на обличчі 

зранку, загальну слабість, зниження апетиту, серцебиття. Які пріоритетні проблеми у такого 

хворого? 

A.  *Набряки на обличчі 

B.  Остуда, дизурія   

C.  Напад болю в поперековій ділянці   

D.  Часте болюче сечовипускання   

E.  Блювання, яке не приносить полегшення   

 

  374.  Які залежні дії медичної сестри спрямовані на полегшення стану хворого з тяжкою 

уремією?   

A.  *Гемодіаліз    

B.  Спостереження за дієтичним харчуванням   

C.  Визначення водного балансу   

D.  Спостереження за АТ, ЧСС   

E.  Контроль за фізіологічними відправленнями   

 

 375. Реалізація плану догляду при цукровому діабеті базується на таких незалежних діях 

медсестри:    

A.  *Рекомендації з дієти, контроль за добовим діурезом   

B.  Виконання всіх призначень лікаря 

C.  Забір крові на лабораторне дослідження   

D.  Організація консультацій окуліста, дієтолога   

E.  Призначення цукрознижувальних засобів   

 

 376. У хворого на пневмонію після введення цефтріаксону виник анафілактичний шок. Що  

 могло запобігти розвитку цього ускладнення? 

A.  *Проба на індивідуальну чутливість до антибіотика   

B.  Бактеріологічне дослідження крові   

C.  Термометрія   

D.  Вимірювання АТ 

E.  Підрахунок ЧД 

 

 377. Яка найбільш доцільна вторинна профілактика ревматизму?   

A.  *Введення біциліну-5    

B.  Адекватне лікування стрептококової інфекції   

C.  Загартовування організму   

D.  Поліпшення матеріально-побутових умов   

E.  Забезпечення раціональним харчуванням   

 

  378. Жінка 32 р., на 4 міс. після пологів відмічає різке схуднення, вечірній субфебрилітет  

 протягом 3 тижнів, на шкірі обличчя висипання по типу “метелика”. Яке захворювання  

 можна запідозрити у хворої? 

A.  *Системний червоний вовчук   

B.  Системна склеродермія   

C.  Гострий лейкоз   

D.  Кропив'янка   

E.  Тромбоцитопенічна пурпура   

 

 379. Студент після вживання полуниці, відчув раптово інтенсивне свербіння в ділянці спини і  

 стегон. При огляді виявлено на гіперемійованому фоні висипання у вигляді міхурців.  

 АТ - 120/80 мм рт.ст., пульс - 82/хв. Яке захворювання розвинулось? 
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A.  *Кропив'янка   

B.  Анафілактичний шок   

C.  Харчове отруєння   

D.  Набряк Квінке   

E.  Геморагічний васкуліт   

 

  380.  У пацієнта з нирковокам’яною хворобою виникла гостра затримка сечі. Як називається  

 цей стан?   

A.  *Ішурія   

B.  Анурія   

C.  Олігурія   

D.  Гематурія   

E.  Поліурія   

 

  381. При обстеженні пацієнта в приймальному відділенні виявлені проблеми: біль у  

 поперековій ділянці справа, який іррадіює вздовж сечоводу, в сечовий міхур, у праве  

 яєчко, сечовипускання утруднене, болісне, нудота, блювання. Пацієнт збуджений, не  

 знаходить місця від болю. Визначається позитивний симптом Пастернацького. Для якого  

 захворювання характерні ці ознаки?   

A.  *Нирковокам’яна хвороба   

B.  Гострий пієлонефрит   

C.  Гострий гломерулонефрит   

D.  Гострий аппендицит   

E.  Гострий холецистит   

 

 382. Які найбільш типові проблеми можуть виникати у пацієнта з гострим пієлонефритом?   

A.  *Остуда, дизуричні явища, біль у попереку 

B.  Біль у попереку, набряки, сеча вигляду “м’ясних помиїв”   

C.  Тахікардія, надмірне потовиділення   

D.  Поліурія, спрага, запаморочення 

E.  Брадикардія, сухість шкіри, одутлість обличчя   

 

  383. До дільничного лікаря звернувся пацієнт. У нього виявлені такі проблеми: загальна  

 слабкість, стомлюваність, зниження працездатності, зменшення апетиту, відраза до  

 м’яса, відчуття тяжкості в надчеревній ділянці, втрата ваги 5 кг за місяць. При обстеженні: 

 блідість та сухість шкіри. Для якого захворювання характерні дані ознаки? 

A.  *Раку шлунка   

B.  Виразкової хвороби шлунка   

C.  Хронічного гепатиту   

D.  Цирозу печінки   

E.  Хронічного гастриту   

 

 384. У пацієнта з інфарктом міокарда раптово вночі виник напад ядухи, який 

супроводжується кашлем з виділенням пінистого харкотиння рожевого кольору. При 

обстеженні шкіра і слизові оболонки бліді, акроціаноз. Шкіра вкрита холодним липким потом. 

Яке ускладнення виникло? 

A.  *Набряк легенів 

B.  Кардіогенний шок   

C.  Пневмонія   

D.  Легенева кровотеча   

E.  Бронхіальна астма   

 

  385. До дільничної медсестри звернулась пацієнтка, якій було проведено струмектомію. У неї  

 виявлені проблеми: в’ялість, загальна слабкість, зниження працездатності, зниження  

 пам’яті, мерзлякуватість, сонливість удень, шкіра суха, лущиться, не береться в складку,  
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 сухість, ламкість, випадіння волосся. Про яке захворювання можна думати?   

A.  *Гіпотиреоз   

B.  Гіпертироз   

C.  Цукровий діабет   

D.  Атеросклероз   

E.  Акромегалія   

 

  386.  Пацієнтці 40 років, яка знаходиться у гастроентерологічному відділенні з підозрою на  

 хронічний холецистит, призначено дослідження жовчного міхура. До якого медичного  

 обстеження медсестра підготує пацієнтку?   

A.  *Дуоденального зондування 

B.   Цистоскопії 

C.   Колоноскопії 

D.   ФГДС 

E.   Іригоскопії 

 

 387. Пацієнт 60 років хворіє на хронічне обструктивне захворювання легень протягом 7-ми  

 років. Турбують періодичне підвищення температури тіла, кашель із слизово-гнійним  

 харкотинням, задишка. Яка проблема є провідною?    

A.  *Експіраторна задишка   

B.  Інспіраторна задишка   

C.  Біль в грудній клітці   

D.  Сухий кашель   

E.  Підвищення температури тіла   

 

  388. Пацієнтці 48-ми років, з діагнозом - хронічна постгеморагічна анемія, лікар призначив  

 дослідження калу на приховану кров. Які продукти харчування найбільш доцільно  

 виключити  їй із свого раціону протягом 3 днів підготовки? 

A.  *М'ясо, рибу, печінку, яблука   

B.  Капусту, квасолю, житній хліб, молоко   

C.  Смажену, копчену, жирну їжу, алкоголь   

D.  Шоколад, цукерки, тістечка, макарони   

E.  Солону, гостру їжу, какао, каву   

 

  389. У вагітної жінки 22 років діагностовано гіперхромну анемію. Медсестрі необхідно  

 повідомити родичів про особливості її харчування. Якими продуктами найбільш доцільно  

 збагатити раціон пацієнтки?   

A.  *М'ясом, печінкою 

B.  Рибою, яблуками 

C.  Овочами, фруктами 

D.  Кисломолочними продуктами   

E.  Шоколадом, цукерками 

  

 390. Медсестра проводить з хворою на тиреотоксикоз профілактичну бесіду, направлену на  

 попередження тиреотоксичної кризи. Які причини цього ускладнення вона повинна назвати? 

A.  *Стресові ситуації, фізичні перенавантаження   

B.  Переохолодження, гіподинамія   

C.  Дія ультразвуку та рентген-опромінення   

D.  Медикаментозна та харчова алергія   

E.  Нестача в їжі білків, вітамінів.   

 

 391. Пацієнт 50 поступив у ендокринологічне відділення. При медсестринському обстеженні  

 виявлено, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали збільшуватися у розмірі. При  

 патології якої залози виникають такі проблеми?   

A.  *Гіпофізу   
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B.  Щитоподібної залози   

C.  Статевих залоз   

D.  Наднирникових залоз   

E.  Епіфізу   

 

 392. Пацієнта на рак легенів тривало турбує  кашель з мокротинням, кровохаркання,  

 слабкість, запаморочення. Яка потенційна проблема може виникнути?   

A.  *Легенева кровотеча   

B.  М’язова слабкість   

C.  Блідість шкіри   

D.  Приступ ядухи   

E.  Головний біль   

 

  393. Ви обстежуєте пацієнта на залізодефіцитну анемію. Виявили слабкість, серцебиття, біль  

 у серці, задишку, спотворення смаку, Що з наведеного є специфічною проблемою у  

 даному випадку? 

A.  *Спотворення смаку   

B.  Слабкість   

C.  Серцебиття   

D.  Біль у серці   

E.  Задишка   

 

 394. Хворий 29 років знаходиться на лікуванні в ендокринологічному відділенні з діагнозом  

 цукровий діабет, отримує підшкірно інсулін короткочасної дії. Які особливості його 

введення?   

A.  *За 30 хвилин до їди 

B.  Через 30 хвилин після їди 

C.  За 60 хвилин до їди 

D.  Через 60 хвилин після їди 

E.  Через 90 хвилин після їди 

 

  395. У пацієнта, хворого на цукровий діабет, зменшилась спрага, поліурія, свербіння та 

сухість шкіри. Проведіть підсумкову оцінку ефективності догляду та оцініть результат:   

A.  *Проблеми вирішені частково   

B.  Проблеми вирішені повністю   

C.  Проблеми без змін   

D.  Проблеми не вдалось вирішити   

E.  Проблем стало більше   

 

 396.  Пацієнту з мікседемою медсестра проводить наступні медсестринські втручання: туалет  

 статевих органів, профілактику пролежнів, догляд за шкірою. На якому етапі  

 медсестринського процесу вона їх виконує?   

A.  *ІV етап   

B.  V етап   

C.  ІІІ етап   

D.  І етап   

E.  ІІ етап   

 

  397.  Медсестра складає план догляду за пацієнтом на виразкову хворобу шлунка у період  

 загострення. Які незалежні медсестринські втручання потрібно включати до плану? 

A.  *Провести бесіду про дотримання дієти   

B.  Промити шлунок   

C.  Застосувати анальгетики    

D.  Провести шлункове зондування   

E.  - 
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 398. Ви медична сестра відділення інтенсивної терапії. Хворому 58 років, потрібно провести  

 профілактику пневмонії. Яке незалежне втручання медичної сестри?   

A.  *Провести дихальну гімнастику   

B.  Слідкувати за суворим ліжковим режимом   

C.  Тепле пиття   

D.  Масаж кінцівок 

E.  - 

 

  399.  У відділення поступив пацієнт з підозрою на малігнізацію виразки шлунку. Які 

проблеми  

 виявить медсестра при обстеженні?    

A.  *Зниження апетиту, відразу до м’яса 

B.  Підвищення АТ, збільшення ЧДР   

C.  Лихоманку, біль в попереку   

D.  Нудоту, зміну кольору сечі   

E.  Виразки на слизовій оболонці рота   

 

 400.  У пацієнта ендокринологічного відділення після медсестринського обстеження виявлені  

 проблеми, що свідчать про цукровий діабет. Укажіть симптомокомплекс, характерний  

 для цього захворювання:   

A.  *Поліфагія, полідипсія, поліурія   

B.  Задишка, тахікардія, набряки   

C.  Екзофтальм, тахікардія, схуднення   

D.  Гіпертензія, набряки, гематурія   

E.  Слабкість, запаморочення, блідість   

 

 401. При обстеженні молодої жінки медсестра виявила збудженість, говірливість,  

 витрішкуватість і блиск очей, тремор пальців рук, серцебиття, збільшену щитоподібну  

 залозу. Попередній діагноз – тіреотоксикоз. До якого обстеження повинна підготувати  

 пацієнтку медсестра для підтвердження діагнозу? 

A.  *Взяття крові на тиреоїдні гормони 

B.  Взяття біохімічного аналізу крові   

C.  Флюорографія   

D.  Взяття загального аналізу крові   

E.  Проведення проби Манту   

 

  402. У пацієнта, який лікується з приводу бронхоектатичної хвороби,  виявлені такі 

симптоми: слабкість, пітливість, субфебрильна температура, кашель із виділенням гнійного 

мокротиння до 100 мл на добу, особливо зранку. Що виявить медична сестра при загальному 

огляді пацієнта? 

A.  *Пальці у вигляді “барабанних паличок”   

B.  Серцевий горб   

C.  Наявність висипу на шкірі   

D.  Дихання Куссмауля   

E.  Виразки слизових оболонок   

 

 403. До відділення поступив молодий чоловік зі скаргами на сильний біль в правому 

колінному 

 суглобі. З анамнезу відомо, що він з дитинства хворіє на гемофілію. Про що свідчить  

 скарга пацієнта?   

A.  *Гемартроз 

B.  Задишка    

C.  Лихоманка    

D.  Гіпергідроз    
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E.  Поліурія    

 

 404. Хворий М., 60 років, скаржиться на біль за грудиною стискаючого характеру з 

іррадіацією в ліву руку, що триває протягом 15 хв. і знімається нітрогліцерином. Ця 

симптоматика  

 характерна для:   

A.  *Стенокардії 

B.  Інфаркту міокарда    

C.  Міокардиту    

D.  Ревматизму    

E.  Перикардиту    

 

 405. При обстеженні жінки 55 р. сестрою медичною виявлено сильний головний біль,  

 запаморочення, нудоту, “мерехтіння мушок”, перед очима, АТ - 180/100 мм рт.ст. Яке  

 незалежне втручання може виконати медична сестра?   

A.  *Гірчичники на потиличну ділянку 

B.  Введення дібазолу з папаверином    

C.  Введення сечогінних препаратів    

D.  Застосування електрофорезу з новокаїном    

E.  Накладання венозних джгутів на кінцівки 

 

 406. У жінки 25 років, при обстеженні виявлено стеноз лівого атриовентрикулярного отвору.  

 Вкажіть найвірогіднішу причину цієї вади серця: 

A.  *Ревматичний ендокардит 

B.  Перикардит    

C.  Сифілітичний аортит    

D.  Атеросклероз    

E.  Ревматичний аортит    

 

 407. Пацієнт, що лікується з приводу абсцесу легень, скаржиться на головний біль, слабкість,  

 t° - 38,6°С, задишку, виділення великої кількості харкотиння. Який з вказаних симптомів  

 свідчить про ІІ період розвитку абсцесу?   

A.  *Виділенням великої кількості зловонного харкотиння 

B.  Різким підвищенням температури тіла, погіршенням стану   

C.  Виділенням невеликої кількості слизисто-гнійного харкотиння   

D.  Виділенням невеликої кількості “іржавого” харкотиння   

E.  Кашлем з виділенням невеликої кількості в’язкого, склоподібного харкотиння   

 

  408. Для лікування хворих з інтоксикацією ртуттю використовують:   

A.  *Унітіол 

B.  Тетацин-кальцій    

C.  Атропіну сульфат    

D.  D. -пеніциламін    

E.  Морфіну гідрохлорид    

 

 409. У хворого Н., 27 р. з’явились болі в епігастрії, що виникають через 1,5-2 год. після  

 прийому їжі, голодні, нічні болі, нудота. Яке захворювання можна запідозрити?     

A.  *Виразкову хворобу 12-палої кишки 

B.  Виразкову хворобу шлунка      

C.  Рак шлунка    

D.  Панкреатит    

E.  Холецистит    

 

 410. Хворий 52 років, скаржиться на слабкість, зниження апетиту, свербіж шкіри, біль у  

 правому підребір’ї. В анамнезі вірусний гепатит С. Об’єктивно: іктеричність шкіри та  
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 слизових оболонок, телеангіоектазії, живіт збільшений за рахунок асциту, печінка на 5 см  

 нижче реберної дуги, край її гострий, болючий. Про яке захворювання можна подумати? 

A.  *Цироз печінки 

B.  Хронічний гепатит    

C.  Жовчнокам’яну хворобу    

D.  Панкреатит    

E.  Рак печінки   

 

  411. Хворому з загостренням хронічного панкреатиту сестра медична повинна зібрати сечу:   

A.  *На діастазу 

B.  На загальноклінічний аналіз сечі    

C.  За Нечипоренком    

D.  На бактеріологічне дослідження    

E.  За Зимницьким   

 

 412. У пацієнта 17 років гострий пієлонефрит. Яке дослідження сечі має найбільше  

 діагностичне значення?     

A.  *Аналіз сечі за Нечипоренком 

B.  Аналіз сечі на кетостероїди      

C.  Аналіз сечі за Зимницьким      

D.  Аналіз сечі на діастазу      

E.  Аналіз сечі на добовий діурез   

 

  413.  Який збудник найчастіше є причиною розвитку ревматичної лихоманки? 

A.  *в-гемолітичний стрептокок групи А 

B.  Стафілокок   

C.  Кишкова паличка   

D.  Паличка Коха   

E.  Вірус грипу   

 

 414. Виконуючи І етап медсестринського процесу важкохворому (догляд за стопами), 

медична сестра виявила наступні проблеми: свербіж, еритему, пухирці, ерозії, кірки в  

міжпальцевих проміжках. Це характерно для:   

A.  *Дерматофітії стоп 

B.  Попрілості    

C.  Цукрового діабету    

D.  Гангрени нижніх кінцівок    

E.  Потертості   

 

 415. Яке незалежне втручання сестра медична дерматологічного відділення повинна внести в  

 свій план догляду за пацієнтом з екземою при гострозапальному процесі і мокнутті:   

A.  *Накладання примочок та волого-висихаючих пов’язок 

B.  Зас тосування пасти, крему та мазі   

C.  Застосування присипки та порошку   

D.  Накладання компресів та припарок    

E.  Накладання компресів з мазями та пастами   

 

  416. Хворому на системнимний червоний вовчак необхідно рекомендувати:    

A.  *Уникати підвищеної інсоляції 

B.  Тривало перебувати в жарких приміщеннях    

C.  Кварцування ділянок тіла    

D.  Променеву терапію    

E.  Парафінолікування   

 

 417. З метою профілактики анафілактичного шоку застосовують:   
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A.  *Пробу на чутливість до антибіотиків 

B.  Пробу Манту    

C.  Антигістамінні препарати    

D.  Санацію хронічних вогнищ інфекції    

E.  Раціональне харчуваня   

 

  418. Клінічні ознаки: збільшення щитоподібної залози, екзофтальм, дратівливість, тахікардія,  

 схуднення характерні для:      

A.  *Дифузного токсичного зобу 

B.  Цукрового діабету      

C.  Мікседеми      

D.  Нецукрового діабету      

E.  Феохромоцитоми     

 

 419. При обстеженні пацієнта сестрою медичною  були виявлені наступні симптоми: поліурія,  

 спрага, полідіпсія, поліфагія, свербіж шкіри. Про яке захворювання слід  думати?   

A.  *Цукровий діабет 

B.  Ниркову недостатність      

C.  Гіпотиреоз 

D.  Дифузний токсичний зоб      

E.  Тиреоідит     

 

  420. Який найбільш розповсюджений шлях інфікування на СНІД?   

A.  *Статевий 

B.  Аерогенний    

C.  Аліментарний    

D.  Парентеральний    

E.  Контактний    

 

 421. До загальних симптомів туберкульозу легенів належать: 

A.  *Тривала лихоманка, нічна пітливість, швидка втомлюваність 

B.  Кашель протягом одного місяця, часті застуди, виділення харкотиння    

C.  Напади експіраторної задишки, кашель з виліленням в’язкого харкотиння    

D.  Гектична лихоманка, інспіраторна задишка, біль в грудній клітці    

E.  Кашель з виділенням харкотиння повним ротом, загальна слабкість   

 

  422. Жінка 30 років, яка хворіє бронхіальною астмою, дізналась про можливість 

самоконтролю прохідності бронхів за допомогою приладу індивідуального користування, 

який можна  використовувати в домашніх умовах, але не знає як ним користуватися. Якому 

методу  діагностики навчить жінку медична сестра? 

A.  *Пікфлоуметрії   

B.  Пневмотахометрії   

C.  Спірометрії   

D.  pН-метрії   

E.  Визначення ЖЄЛ   

 

  423. На прийом до лікаря звернулась хвора 56 років зі скаргами на тиснучий біль за 

грудиною,  серцебиття і задишку, що виникають під час незначного фізичного навантаження. 

Стан  погіршився два дні тому. Лікар призначив хворій електрокардіографію. Яким чином  

медсестрі потрібно накласти основні електроди?   

A.  *Права рука – червоний, ліва рука – жовтий, ліва нога – зелений   

B.  Права рука – жовтий, ліва рука – червоний, ліва нога – зелений   

C.  Права рука – зелений, ліва рука – червоний, ліва нога – жовтий   

D.  Права рука – червоний, ліва рука – зелений, ліва нога – жовтий   

E.  Права рука – червоний, ліва рука – чорний, ліва нога – зелений   



 69 

 

  424. Хворий скаржиться на наростаючу м’язеву слабкість, підвищену втомлюваність,  

 зниження працездатності, безсоння, періодичний біль в животі, нудоту. Об’єктивно: шкірні 

 покриви бронзового відтінку, відмічається пігментація слизової оболонки порожнини  

 рота. Пульс- 80/хв., ритмічний, слабкого наповнення і напруження. АТ- 90/60 мм рт.ст.  

 Тони серця ослаблені, діяльність ритмічна.  Про яке захворювання можна подумати? 

A.  *Хвороба Аддісона 

B.  Феохромоцитома   

C.  Первиний альдостеронізм   

D.  Нецукровий діабет   

E.  Акромегалія   

 

  425. У хворого 35р. після перенесеного грипу з’явилась загальна слабкість, кровотечі з носа  

 та ясен, біль у горлі при ковтанні, to тіла 39oС. У зв’язку з погіршенням стану був  

 госпіталізований. У хворого запідозрили гострий лейкоз. Назвіть найбільш інформативне  

 дослідження для даного захворювання?   

A.  *Дослідження пунктату кісткового мозку 

B.  Загальний аналіз крові   

C.  Загальний аналіз сечі   

D.  Визначення рівня заліза в крові   

E.  Визначення рівня білірубіну в крові   

 

  426. Хвора 35 р. скаржиться на задишку, відчуття стискання в правому боці, загальну  

 слабкість, температуру 38,2-38,6oС, пітливість. При госпіталізації хворої виставлений  

 діагноз: “Правобічний ексудативний плеврит”. Лікар призначив плевральну пункцію. Яке  

 положення повинна надати пацієнтці медсестра при підготовці до проведення  

 плевральної пункції? 

A.  *Сидячи, в положенні “на коня”   

B.  Горизонтально   

C.  Лежачи, на правому боці   

D.  Лежачи, на лівому боці   

E.  Вертикальне   

 

 427. Який метод профілактичного обстеження населення використовується для ранньої  

 діагностики туберкульозу та онкопатології?   

A.  *Флюорографія   

B.  Бронхоскопія   

C.  Бронхографія    

D.  Спірографія 

E.  - 

 

  428. Пацієнт С., 48 років, який хворіє на стенокардію, звернувся до медсестри зі скаргами на  

 біль. Охарактеризуйте характер болю при стенокардії:   

A.  *Стискаючий, короткочасний   

B.  Колючий, короткочасний   

C.  Стискаючий, тривалий   

D.  Колючий, тривалий   

E.  Ниючий тривалий   

 

 429. На лікуванні в терапевтичному відділенні знаходиться пацієнт зі скаргами на біль в  

 гастродуоденальній ділянці через 2-3 год. після прийому їжі, періодичний “голодний”  

 нічний біль. Який з препаратів застосовується  для лікування пацієнта з даною патологією?   

A.  *Омепразол   

B.  Панангін   

C.  Дігоксин   
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D.  Анальгін   

E.  Фестал   

 

 430. Медична сестра відвідує на дому пацієнтку з акромегалією. Порушення функції якої  

 ендокринної залози зумовлює дане захворювання?   

A.  *Гіпофізу   

B.  Наднирників   

C.  Підшлункової залози   

D.  Щитоподібної залози   

E.  Статевих залоз   

 

 431. При медсестринському обстеженні пацієнт на цукровий діабет скаржиться на відчуття 

голоду,  

 порушення зору. Шкіра бліда, підвищена пітливість, м’язовий тремор, сухожилковірефлекси  

 підвищені, аж до судом. Пульс - 80/хв., ритмічний. АТ - 100/60 мм рт.ст. Який стан пацієнта? 

A.  *Гіпоглікемічний 

B.  Гіперглікемічний 

C.  Гіпотонічний 

D.  Гіпертензивний 

E.  Гіпертермічний 

 

 432. Пацієнт  54 р., скаржиться на тяжкість та біль в потилиці, “миготіння мушок перед  

 oчима”, шум у вухах, кровотечі з носа.  Вночі у пацієнта виник різкий біль голови, нудота,  

 блювання, біль в ділянці серця. Яке ускладнення у пацієнта? 

A.  *Гіпертонічна криза 

B.  Напад стенокардії 

C.  Гіпотонічна криза   

D.  Ішемічний інсульт   

E.  Геморагічний інсульт   

 

  433. Пацієнт  52 років поступив в палату інтенсивної терапії з підозрою на інфаркт міокарда.  

 Для зняття нападу болю призначено повний фізичний спокій та антиангінальні препарати. 

  При виконанні призначень лікаря медична сестра в першу чергу введе такі препарати: 

A.  *Фентаніл з дроперидолом 

B.  Дигоксин, піпольфен 

C.  Нітрогліцерин, гепарин   

D.  Ампіцилін, гентаміцин   

E.  Верапаміл, курантил   

 

  434. Пацієнтка 43 р. знаходиться на лікуванні в гематологічному відділенні з приводу  

 ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури (хв. Верльгофа) скаржиться на кровоточивість,  

 крововиливи в шкіру, загальну слабість, швидку втомлюваність. Об’єктивно – шкірні  

 покриви характерного вигляду “шкіри леопарда”. Вночі виникла кровотеча з травного  

 каналу. Як вирішити дану проблему? 

A.  *Холод на черевну порожнину, очисну клізму 

B.  Міхур з льодом на грудну клітку, переливання крові   

C.  Холод на грудну клітку, спокій   

D.  Переливання крові або кровозамінників   

E.  Введення плазми, вікасолу   

 

  435. Пацієнтка 59 років, поступила у гематологічне відділення з приводу апластичної анемії.   

 Призначено стернальну пункцію. Що приготує медична сестра для проведення даної  

 процедури: 

A.  *Голку Касірського, шприци, перев’язувальний матеріал 

B.  Пункційну голку, шприц Жане, серветки   
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C.  Троакар, шприц, серветки   

D.  Ін'єкційну голку, шприц, серветки   

E.  Скарифікатор, фільтрувальний папір   

 

 436. Пацієнт 30 років лікується з приводу гемолітичної анемії, скаржиться на загальну  

 слабість, біль у лівому підребер'ї, задишку. Яку допомогу Ви сплануєте при задишці: 

A.  *Обмеження фізичних навантажень, доступ свіжого повітря, зручне положення 

B.  Укутування пацієнта, грілки до ніг   

C.  Зігрівання кінцівок, теплі полоскання   

D.  Горизонтальне положення, суворий ліжковий режим 

E.  Допомога при пересуванні, здійсненні гігієнічних процедур   

 

 437. Пацієнт 68 років знаходиться на лікуванні з діагнозом хронічний мієлоїдний лейкоз зі  

 скаргами на схуднення, загальну слабість, підвищення температури тіла, збільшення  

 об'єму живота. Що Ви заплануєте для налагодження самодогляду пацієнта: 

A.  *Проведення бесід з підтримання вольових зусиль пацієнта 

B.  Проведення бесіди з оточенням про своєчасну оксигенацію   

C.  Проведення бесіди про здоровий спосіб життя   

D.  Навчання оточення дотримання дієтичного харчування   

E.  Проведення бесіди з оточенням про перебіг хвороби   

 

 438. Пацієнт 20 років лікується з приводу геморагічного васкуліту (хв Шенляйна-Геноха).  

 Заплануйте навчання пацієнта з профілактики рецидивів: 

A.  *Уникнення контактів з алергенами 

B.  Загартовування організму   

C.  Раціональне харчування   

D.  Нормалізація ваги   

E.  Запобігання травматизації, вібрації   

 

  439. Пацієнт 56 років, знаходиться на лікуванні в гематологічному відділенні з діагнозом:  

 гострий лейкоз. У пацієнта скарги на загальну слабість, нічний проливний піт, підвищення 

 температури до 39°С. Яким шляхом можна вирішити ці проблеми: 

A.  *Перевдягання пацієнта в суху білизну, фізичні методи охолодження 

B.  Гіпоксичні тренування в барокамері, голкорефлексотерапія, психорелаксація   

C.  Обгортання мокрим простирадлами   

D.  Повернути пацієнта на бік, надати підвищене положення, холод   

E.  Проведення грязелікування, бальнеотерапії   

 

  440. У пацієнта діагноз: гострий гломерулонефрит. Які зміни кольору сечі можна 

спостерігати  при цьому захворюванні? 

A.  *Сеча кольору “м'ясних помиїв” 

B.  Сеча кольору пива                                          

C.  Сеча світложовта   

D.  Сеча солом'яно-жовта 

E.  Сеча біла   

 

  441. Пацієнт М. 45 років, поскаржився на нападоподібний, пекучий біль в поперековій 

ділянці  зліва, що віддає в промежину, статеві органи, часте болісне сечовиділення. При огляді  

пацієнт збуджений, стогне, позитивний симптом Пастернацького зліва. Що із  перерахованого 

нижче може використати медсестра при наданні невідкладної допомоги? 

A.  *Грілку на поперекову ділянку 

B.  Холодний компрес на поперекову ділянку 

C.  Ножні гарячі ванни 

D.  Суворий ліжковий режим 

E.  Міхур з льодом на поперекову ділянку   
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 442. В гастроентерологічному відділенні  на лікуванні перебуває пацієнт  з діагнозом 

хронічний холецистит. Лікар призначив пацієнтові жовчогінний препарат. Який препарат 

повинна  приготувати медична сестра згідно листка призначення? 

A.  *Холахол 

B.  Анальгін    

C.  Ампіцилін   

D.  Баралгін   

E.  Дігоксин   

 

 443. У Пацієнта 42, жовчо-кам’яна хвороба, яка проявилася печінковою колькою. До якого  

 інструментального методу дослідження  згідно з листком призначення має підготувати  

 медична сестра пацієнта: 

A.  *УЗД 

B.  Гастроскопії    

C.  Іригоскопії                 

D.  Колоноскопії                  

E.  Рентгенографії шлунка 

 

 444. Пацієнтка 45 років скаржиться на періодичний ниючий  біль у надчеревній ділянці, який  

 з’являється через 40-60 хв. після їди. Який медсестринський діагноз? 

A.  *Ранній біль 

B.  Пекучий біль   

C.  Метеоризм   

D.  Голодний біль   

E.  Біль навколо пупка 

 

  445. Медична сестра має провести бесіду серед пацієнтів гастроентерологічного відділення  

 на  тему: “Профілактика хронічних гастритів”. На яке питання їй слід звернути особливу 

увагу? 

A.  *Дотримання режиму і вимог раціонального харчування 

B.  Споживання їжі, багатої на жири, вуглеводи 

C.  Споживання їжі, багатої на клітковину 

D.  Надання переваги молочно-рослинній дієті   

E.  - 

 

 446. У пацієнта виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Який основний медсестринський  

 діагноз: 

A.  *Голодний біль 

B.  Ранній біль   

C.  Біль довкола пупка   

D.  “Кинджальний” біль 

E.  Колькоподібний біль   

 

 447. Пацієнт звернувся зі скаргами на біль  в епігастральній ділянці. Із анамнезу відомо, що  

 чотири години тому з’їв сумнівної якості м’ясо. Діагностовано гострий гастрит. Що в  

 першу чергу повинна зробити медична сестра при реалізації четвертого етапу  

 медсестринського процесу? 

A.  *Промити шлунок 

B.  Заспокоїти пацієнта   

C.  Ввести знеболювальні препарати   

D.  Ввести адсорбуючі препарати   

E.  Ввести антибіотики   

 

  448.  У пацієнта діагностовано хронічний панкреатит в стадії загострення. Лікар призначив 
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повний  голод. Скільки часу медична сестра має контролювати дотримання пацієнтом даної 

вимоги? 

A.  *2-3 дні 

B.  6 год.   

C.  12 год.   

D.  24 год.   

E.  5-6 днів   

 

  449. Жінка 59 років, скаржиться на постійний ниючий біль у колінних суглобах, що 

посилюється при  активних та пасивних рухах. Жінка знаходиться на диспансерному обліку з 

приводу  ревматичної хвороби. Які медсестринські втручання необхідно здійснити для 

полегшення  больового відчуття в суглобах? 

A.  *Накласти зігріваючий компрес 

B.  Накласти бинтову пов’язку   

C.  Застосувати медичні п’явки   

D.  Прикласти теплу грілку   

E.  Накласти гірчичники 

 

  450. При медсестринському обстеженні у пацієнтки 46 років, виявлено збільшення товщини  

 підшкірної жирової клітковини у ділянці стегон та живота, сухість шкірних покривів,  

 червоно-сині смуги на передній черевній стінці. До проведення якого обстеження  

 медсестрі слід підготувати дану пацієнтку? 

A.  *Комп'ютерної томографії голови 

B.  Рентгенологічного обстеження органів грудної клітки   

C.  Ультразвукового обстеження печінки   

D.  Ендоскопічного обстеження шлунка   

E.  Радіоізотопного обстеження щитоподібної залози 

 

  451. У пацієнта з ураженням наднирників діагностовано хронічну надниркову недостатність.  

 Які зміни може виявити медична сестра при об’єктивному обстеженні пацієнта: 

A.  *Бронзову пігментацію 

B.  Надлишок маси тіла   

C.  Гіпертонію   

D.  Блідість шкіри   

E.  Гіпертрофію м’язів   

 

 452. За медичною допомогою звернулась молода жінка з післяопераційним гіпотиреозом. Яку  

 дійсну проблему може виявити медсестра при обстеженні пацієнтки? 

A.  *Мерзлякуватість 

B.  Підвищене потовиділення   

C.  Вологість шкіри   

D.  Підвищення артеріального тиску   

E.  Серцебиття   

 

 453. Назвіть характерні синдроми гострого пієлонефриту:    

A.  *Больовий, дизуричний, інтоксикаційний        

B.  Больовий, анемічний, гіпотензивний         

C.  Кардіальний, набряковий, аритмічний       

D.  Диспепсичний, дискінетичний, больовий    

E.  Гіпертермічний, сечовий, гіпотензивний    

 

 454. При якому захворюванні легень необхідно створення дренажного положення хворому:   

A.  *Бронхоектатична хвороба       

B.  Туберкульоз легенів 

C.  Бронхіальна астма   
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D.  Рак легенів 

E.  Пневмонія    

 

  455.  Який метод фізіотерапії показаний під час гіпертонічної кризи? 

A.  *Гірчичник на потилицю 

B.  Банки на грудну клітку    

C.  Холдодні ножні ванни 

D.  Гірчичник на ділянку серця      

E.  Інгаляції зволоженого кисню   

 

 456. Яке ускладнення виникає при постійному введенні інсуліну в одне й те саме місце:    

A.  *Ліподистрофія   

B.  Алергія   

C.  Гіпоглікемія   

D.  Гіперглікемія   

E.  Інсулінорезистентність   

 

  457.  Пацієнт  45 років лікується в стаціонарі з приводу ексудативного плевриту. Вкажіть  

 основні скарги хворого:   

A.  *Наростаюча задишка 

B.  Кашель з харкотинням 

C.  Клекочуче дихання 

D.  Біль голови 

E.  Ядуха 

 

 458.  Яка дієта призначається хворому при хронічному панкреатиті? 

A.  *№ 5П 

B.  № 9   

C.  № 1   

D.  № 7   

E.  № 10   

 

 459. Яке обстеження має найвагоміше значення  в діагностиці гіпертонічної хвороби? 

A.  *Дослідження артеріального тиску   

B.  Дослідження крові 

C.  Спірографія 

D.  Фонокардіографія   

E.  Рентгенографія 

 

 460. Вкажіть типові зміни шкіри при системному червоному вовчаку:    

A.  *Еритема у вигляді метелика   

B.  Кільцевидна еритема   

C.  Піодермія   

D.  Судинні зірочки   

E.  Вузлувата еритема 

 

  461. Вкажіть основну групу ліків для лікування алергічних захворювань:     

A.  *Антигістамінні   

B.  Антиагреганти 

C.  Антациди   

D.  Антагоністи кальцію   

E.  Антидепресанти   

 

  462. Який симптом визначають при захворюваннях нирок? 

A.  *Пастернацького   
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B.  Щоткіна-Блюмберга   

C.  Ортнера   

D.  Кера   

E.  Бабинського   

 

 463. Основні клінічні синдроми виразкової хвороби дванадцятипалої кишки:    

A.  *Астеновегетативний, больовий,  диспептичний   

B.  Гіпертензивний, інтоксикаційний, больовий   

C.  Набряковий, дизуричний, сечовий   

D.  Інтоксикаційний, набряковий, анемічний   

E.  Гіпертермічний, больовий, інтоксикаційний   

 

 464. Який з перелічених методів обстеження є найважливішим в діагностиці раку шлунка? 

A.  *Гастродуоденоскопія  з цитологічним дослідженням матеріалу   

B.  Дослідження калу на приховану кров   

C.  Дослідження шлунковоі секреції з гістаміном   

D.  Дослідження шлункової секреції за допомогою “Ацидотеста”   

E.  Рентгенологічне дослідження    

 

 465.  Хворому на хронічний гепатит призначають дієту:   

A.  *№ 5   

B.  № 7    

C.  № 10   

D.  № 9   

E.  № 1   

 

  466. При захворюваннях органів кровообігу рекомендується дієта: 

A.  *№ 10   

B.  № 9   

C.  № 7   

D.  № 1   

E.  № 5   

 

 467. Як  транспортуються у лікувальний заклад хворі з підозрою на інфаркт міокарда? 

A.  *C. пеціалізованою бригадою ШМД на ношах 

B.  У плановому порядку   

C.  Міським транспортом    

D.  Фельдшерською бригадою   

E.  Попутним транспортом   

 

  468. Дієта № 9 призначається хворим на:   

A.  *Цукровий діабет   

B.  Пієлонефрит   

C.  Хронічний гепатит   

D.  Гострий гастрит   

E.  Хронічний гастрит   

 

  469. В приймальне відділення доставлено пацієнта з вираженою задишкою, ціанозом,  

 набряками на гомілках. Яким способом медсестра повинна транспортувати його у відділення?   

A.  *На  кріслі-каталці   

B.  Повільно пішки у супроводі медсестри   

C.  На ношах 

D.  На каталці 

E.  Повільно пішки у супроводі двох санітарок   
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 470. У пацієнта 50 р. через годину після вживання в Їжу полуниць, виникла слабкість, свербіж  

 шкіри, з'явився однотипний ерітематозно-пухирцевий висип на шкірі тулуба і кінцівок.  

 Який стан розвинувся у пацієнта? 

A.  *Кропив'янка   

B.  Набряк Квінке   

C.  Напад бронхіальної астми   

D.  Анафілактичний шок   

E.  Сивороткова хвороба   

 

 471. Медсестра складає план догляду за пацієнтом, якому лікар визначив попередній діагноз:  

 хронічний коліт. До якого лабораторного дослідження повинна підготувати пацієнта  

 медична сестра? 

A.  *Аналізу калу на копрограму 

B.  Аналізу харкотиння 

C.  Аналізу крові на ревмопроби 

D.  Аналізу сечі на глюкозу 

E.  Аналізу крові на залишковий азот 

 

 472. Пацієнтка 36 р. звернулася до медичної сестри з приводу появи впродовж останніх  

 декількох місяців швидкої втомлюваності, постійного  серцебиття, дратівливості,     

 пітливості, схуднення. Зі слів пацієнтки, вказані зміни з'явились після стресу. При огляді  

 - стовщення шиї в нижній третині, екзофтальм, тремор пальців рук. Про яке  

 захворювання може подумати медсестра? 

A.  *Тиреотоксикоз   

B.  Гіпотиреоз   

C.  Ендемічний зоб   

D.  Акромегалію 

E.  Хворобу Аддісона 

 

473. У пацієнтки 43 р., загострення хронічного холециститу, скарги на ниючий біль у правому  

 підребір’ї, відрижку повітрям, гіркоту в роті, температуру тіла - 37,5оС, слабкість. Яку  

 проблему пацієнтки слід вважати пріоритетною? 

A.  *Ниючий біль у правому підребір’ї   

B.  Гіркота в роті   

C.  Відрижка повітрям   

D.  Підвищення температури тіла   

E.  Слабкість   

 

474. Пацієнт з підозрою на хронічний гастрит знаходиться на обстеженні. Назвіть сучасний  

 метод визначення секреторної функції шлунка:   

A.  *Інтрагастральна Рh-метрія   

B.  Дуоденальне зондування   

C.  Фіброгастродуоденоскопія 

D.  Копрологічне дослідження 

E.  - 

 

475.Пацієнт 30 років лікується з приводу гемолітичної анемії, скаржиться на загальну  

 слабість, біль у лівому підребер'ї, задишку. Яку допомогу Ви сплануєте при задишці: 

A.  *Обмеження фізичних навантажень, доступ свіжого повітря, зручне положення 

B.  Укутування пацієнта, грілки до ніг   

C.  Зігрівання кінцівок, теплі полоскання   

D.  Горизонтальне положення, суворий ліжковий режим 

E.  Допомога при пересуванні, здійсненні гігієнічних процедур   

 

  476. Пацієнт 68 років знаходиться на лікуванні з діагнозом хронічний мієлоїдний лейкоз зі  
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 скаргами на схуднення, загальну слабість, підвищення температури тіла, збільшення  

 об'єму живота. Що Ви заплануєте для налагодження самодогляду пацієнта: 

A.  *Проведення бесід з підтримання вольових зусиль пацієнта 

B.  Проведення бесіди з оточенням про своєчасну оксигенацію   

C.  Проведення бесіди про здоровий спосіб життя   

D.  Навчання оточення дотримання дієтичного харчування   

E.  Проведення бесіди з оточенням про перебіг хвороби   

 

  477. Пацієнт 20 років лікується з приводу геморагічного васкуліту (хв Шенляйна-Геноха).  

 Заплануйте навчання пацієнта з профілактики рецидивів: 

A.  *Уникнення контактів з алергенами 

B.  Загартовування організму   

C.  Раціональне харчування   

D.  Нормалізація ваги   

E.  Запобігання травматизації, вібрації   

 

  478. Пацієнт 56 років, знаходиться на лікуванні в гематологічному відділенні з діагнозом:  

 гострий лейкоз. У пацієнта скарги на загальну слабість, нічний проливний піт, підвищення  

температури до 39°С. Яким шляхом можна вирішити ці проблеми: 

A.  *Перевдягання пацієнта в суху білизну, фізичні методи охолодження 

B.  Гіпоксичні тренування в барокамері, голкорефлексотерапія, психорелаксація   

C.  Обгортання мокрим простирадлами   

D.  Повернути пацієнта на бік, надати підвищене положення, холод   

E.  Проведення грязелікування, бальнеотерапії   

 

  479. У пацієнта діагноз: гострий гломерулонефрит. Які зміни кольору сечі можна 

спостерігати  при цьому захворюванні? 

A.  *Сеча кольору "м'ясних помиїв" 

B.  Сеча кольору пива                                          

C.  Сеча світложовта   

D.  Сеча солом'яно-жовта 

E.  Сеча біла   

 

  480. Пацієнт М. 45 років, поскаржився на нападоподібний, пекучий біль в поперековій 

ділянці  зліва, що віддає в промежину, статеві органи, часте болісне сечовиділення. При огляді  

пацієнт збуджений, стогне, позитивний симптом Пастернацького зліва. Що із  перерахованого 

нижче може використати медсестра при наданні невідкладної допомоги? 

A.  *Грілку на поперекову ділянку 

B.  Холодний компрес на поперекову ділянку 

C.  Ножні гарячі ванни 

D.  Суворий ліжковий режим 

E.  Міхур з льодом на поперекову ділянку   

 

481. В гастроентерологічному відділенні  на лікуванні перебуває пацієнт  з діагнозом 

хронічний холецистит. Лікар призначив пацієнтові жовчогінний препарат. Який препарат 

повинна  приготувати медична сестра згідно листка призначення? 

A.  *Холахол 

B.  Анальгін    

C.  Ампіцилін   

D.  Баралгін   

E.  Дігоксин   

 

482. У Пацієнта 42, жовчо – кам’яна хвороба, яка проявилася печінковою колькою. До якого  

 інструментального методу дослідження  згідно з листком призначення має підготувати  

 медична сестра пацієнта: 
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A.  *УЗД 

B.  Гастроскопії    

C.  Іригоскопії                 

D.  Колоноскопії                  

E.  Рентгенографії шлунка 

 

  483. Пацієнтка 45 років скаржиться на періодичний ниючий  біль у надчеревній ділянці, який  

 з’являється через 40-60 хв після їди. Який медсестринський діагноз? 

A.  *Ранній біль 

B.  Пекучий біль   

C.  Метеоризм   

D.  Голодний біль   

E.  Біль навколо пупка 

 

 484. Медична сестра має провести бесіду серед пацієнтів гастроентерологічного відділення  

 на  тему: „Профілактика хронічних гастритів”. На яке питання їй слід звернути особливу  

 увагу? 

A.  *Дотримання режиму і вимог раціонального харчування 

B.  Споживання їжі, багатої на жири, вуглеводи 

C.  Споживання їжі, багатої на клітковину 

D.  Надання переваги молочно-рослинній дієті   

E.  - 

 

  485. У пацієнта виразкова хвороба дванадцятипалої кишки . Який основний медсестринський  

 діагноз: 

A.  *Голодний біль 

B.  Ранній біль   

C.  Біль довкола пупка   

D.  "Кинджальний" біль 

E.  Колькоподібний біль   

 

 486. Пацієнт звернувся зі скаргами на біль  в епігастральній ділянці. Із анамнезу відомо, що  

 чотири години тому з’їв сумнівної якості м’ясо. Діагностовано гострий гастрит. Що в  

 першу чергу повинна зробити медична сестра при реалізації четвертого етапу  

 медсестринського процесу? 

A.  *Промити шлунок 

B.  Заспокоїти пацієнта   

C.  Ввести знеболювальні препарати   

D.  Ввести адсорбуючі препарати   

E.  Ввести антибіотики   

 

 487.  У пацієнта діагностовано хронічний панкреатит в стадії загострення. Лікар призначив  

 повний голод.  Скільки часу медична сестра має контролювати дотримання пацієнтом  

 даної вимоги? 

A.  *2-3 дні 

B.  6 год   

C.  12 год   

D.  24 год   

E.  5-6 днів   

 

  488. Жінка 59 років, скаржиться на постійний ниючий біль у колінних суглобах, що  

 посилюється при активних та пасивних рухах. Жінка знаходиться на диспансерному  

 обліку з приводу ревматичної хвороби. Які медсестринські втручання необхідно здійснити 

  для полегшення больового відчуття в суглобах? 

A.  *Накласти зігріваючий компрес 
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B.  Накласти бинтову пов’язку   

C.  Застосувати медичні п’явки   

D.  Прикласти теплу грілку   

E.  Накласти гірчичники 

 

  489. При медсестринському обстеженні у пацієнтки 46 років, виявлено збільшення товщини  

 підшкірної жирової клітковини у ділянці стегон та живота, сухість шкірних покривів,  

 червоно-сині смуги на передній черевній стінці. До проведення якого обстеження  

 медсестрі слід підготувати дану пацієнтку? 

A.  *Комп'ютерної томографії голови 

B.  Рентгенологічного обстеження органів грудної клітки   

C.  Ультразвукового обстеження печінки   

D.  Ендоскопічного обстеження шлунка   

E.  Радіоізотопного обстеження щитоподібної залози 

 

  490. У пацієнта з ураженням наднирників діагностовано хронічну надниркову недостатність.  

 Які зміни може виявити медична сестра при об’єктивному обстеженні пацієнта: 

A.  * Бронзову пігментацію 

B.  Надлишок маси тіла   

C.  Гіпертонію   

D.  Блідість шкіри   

E.  Гіпертрофію м’язів   

 

  491. За медичною допомогою звернулась молода жінка з післяопераційним гіпотиреозом. 

Яку дійсну проблему може виявити медсестра при обстеженні пацієнтки? 

A.  *Мерзлякуватість 

B.  Підвищене потовиділення   

C.  Вологість шкіри   

D.  Підвищення артеріального тиску   

E.  Серцебиття   

 

 492. Назвіть характерні синдроми гострого пієлонефриту:    

A.  * Больовий, дизуричний, інтоксикаційний        

B.  Больовий, анемічний, гіпотензивний         

C.  Кардіальний, набряковий, аритмічний       

D.  Диспепсичний, дискінетичний, больовий    

E.  Гіпертермічний, сечовий, гіпотензивний    

 

  493. При якому захворюванні легень необхідно створення дренажного положення хворому:   

A.  *Бронхоектатична хвороба       

B.  Туберкульоз легенів 

C.  Бронхіальна астма   

D.  Рак легенів 

E.  Пневмонія    

 

  494. Який метод фізіотерапії показаний під час гіпертонічної кризи? 

A.  * Гірчичник на потилицю 

B.  банки на грудну клітку    

C.  холдодні ножні ванни 

D.  гірчичник на ділянку серця      

E.  інгаляції зволоженого кисню   

 

  495. Яке ускладнення виникає при постійному введенні інсуліну в одне й те саме місце:    

A.  * ліподистрофія   

B.  алергія   
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C.  гіпоглікемія   

D.  гіперглікемія   

E.  інсулінорезистентність   

 

496. Пацієнт  45 років лікується в стаціонарі  з приводу ексудативного плевриту. Вкажіть  

 основні скарги хворого:   

A.  * наростаюча задишка 

B.  кашель з харкотинням 

C.  клекочуче дихання 

D.  біль голови 

E.  ядуха 

 

 497. Яка дієта призначається хворому при хронічному панкреатиті ? 

A.  *№ 5П 

B.  № 9   

C.  № 1   

D.  № 7   

E.  № 10   

 

498. Яке обстеження має найвагоміше значення  в діагностиці гіпертонічної хвороби? 

A.  *дослідження артеріального тиску   

B.  дослідження крові 

C.  спірографія 

D.  фонокардіографія   

E.  рентгенографія 

 

499. Вкажіть типові зміни шкіри при системному червоному вовчаку:    

A.  * еритема у вигляді метелика   

B.  кільцевидна еритема   

C.  піодермія   

D.  судинні зірочки   

E.  вузлувата еритема 

 

500. Вкажіть основну групу ліків для лікування алергічних захворювань:     

A.  *антигістамінні   

B.  антиагреганти 

C.  антациди   

D.  антагоністи кальцію   

E.  антидепресанти   

 

501. Який симптом визначають при захворюваннях нирок? 

A.  * Пастернацького   

B.  Щоткіна-Блюмберга   

C.  Ортнера   

D.  Кера   

E.  Бабинського   

 

502. Основні клінічні синдроми виразкової хвороби дванадцятипалої кишки:    

A.  *астеновегетативний, больовий,  диспептичний   

B.  гіпертензивний, інтоксикаційний, больовий   

C.  набряковий, дизуричний, сечовий   

D.  інтоксикаційний, набряковий, анемічний   

E.  гіпертермічний, больовий, інтоксикаційний   

 

 503. Який з перелічених методів обстеження є найважливішим в діагностиці раку шлунка? 
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A.  * гастродуоденоскопія  з цитологічним дослідженням матеріалу   

B.  дослідження калу на приховану кров   

C.  дослідження шлунковоі секреції з гістаміном   

D.  дослідження шлункової секреції за допомогою “Ацидотеста”   

E.  рентгенологічне дослідження    

 

504. Хворому на хронічний гепатит призначають дієту:   

A.  *  № 5   

B.  № 7    

C.  № 10   

D.  № 9   

E.  № 1   

 

 505. При захворюваннях органів кровообігу рекомендується дієта: 

A.  *  № 10   

B.  № 9   

C.  № 7   

D.  № 1   

E.  № 5   

 

  506. Як  транспортуються у лікувальний заклад хворі з підозрою на інфаркт міокарда? 

A.  * спеціалізованою бригадою ШМД на ношах 

B.  у плановому порядку   

C.  міським транспортом    

D.  фельдшерською бригадою   

E.  попутним транспортом   

 

  507. Дієта № 9 призначається хворим на:   

A.  * цукровий діабет   

B.  пієлонефрит   

C.  хронічний гепатит   

D.  гострий гастрит   

E.  хронічний гастрит   

 

  508. Ви медсестра кабінету функціональної діагностики. Для запису ЕКГ електрод якого  

 кольору ви накладете на ліву руку?   

A.  * Жовтого   

B.  Червоного   

C.  Зеленого   

D.  Чорного   

E.  - 

 

 509. Ви проводите оцінку результату проби Манту. Результат вважається позитивним, якщо  

 інфільтрат більше: 

A.  *  5 мм   

B.  2 мм   

C.  1 мм   

D.  3 мм   

E.  4 мм   

 

  510. Які особливості дієтотерапії при гострому пієлонефриті?   

A.  * дієта № 7 зі збільшенням рідини   

B.  дієта № 10 збагачена продуктами, які містять калій   

C.  дієта № 1 з обмеженням гострої їжі 

D.  дієта № 9 з обмеженням вуглеводів   
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E.  дієта № 5 з обмеженням жирів   

 

511. При критичному падінні температури у пацієнта з негоспітальною пневмонією може  

 виникнути: 

A.  * колапс   

B.  шок   

C.  кровохаркання   

D.  непритомність   

E.  набряк легень   

 

  512. При дослідженні пульсу у пацієнта медсестра виявила, що  частота 40 поштовхів за  

 хвилину. Як охарактеризувати цей пульс: 

A.  * Брадикардія   

B.  Тахікардія   

C.  Аритмія   

D.  Нормальний пульс   

E.  Дефіцит пульса  

 

  513. Хворому на виразкову хворобу шлунка призначено рентгеноскопію шлунка. Яку із  

 контрастних речовин використовують? 

A.  * Барієву суміш 

B.  Верографін   

C.  Холевіт   

D.  Іопогност   

E.  Урографін 

 

514. При дослідженні пульсу у пацієнта медсестра виявила, що його частота 40 поштовхів за  

 хвилину. Як охарактеризувати цей пульс? 

A.  * Брадикардія 

B.  Аритмія    

C.  Тахікардія  

D.  Нормальний   

E.  Дефіцит пульсу   

 

515. Пацієнтові призначено пробу за Зимницьким. Вкажіть особливості збору сечі. 

A.  Протягом доби кожні 3 години  

B.   Зібрати сечу протягом 10 год   

C.  Зібрати сечу зранку   

D.  Зібрати сечу протягом 3 х годин   

E.  Зібрати сечу в будь-який час   

 

516. В якому випадку спостерігається мелена? 

A.  Кровотеча з виразки шлунку   

B.  Хронічний коліт   

C.  Гастрит типу А 

D.  Гемороїдальна кровотеча   

E.  Хронічний гепатит 

 

517. При запаленні жовчного міхура відмічаються патологічні зміни в порції жовчі: 

A.  *Порції В 

B.  Порції А    

C.  Порції С   

D.  Порції А і С   

E.  -- 
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518. Який метод дослідження нирок характеризує їх концентраційну здатність? 

A.  *Проба за Зимницьким 

B.  Проба за Нечипоренком   

C.  Електроліти крові   

D.  Азотисті шлаки крові   

E.  Проба за Каковським-Аддісом  

  

519. На яку основну проблему пацієнта повинна звернути увагу медична сестра при догляді за 

  хворим з сухим плевритом? 

A.  *Біль у грудній клітці, який посилюється при глибокому диханні та кашлі 

B.  Герпетичні висипи на губах   

C.  Кашель з великою кількістю гнійного харкотиння   

D.  Задишку   

E.  Кров’янисте харкотиння   

 

 520. За якої умови біль у разі сухого плевриту посилюється: 

A.  *під час глибокого дихання, кашлю 

B.  у положенні хворого на животі   

C.  у положенні хворого на спині   

D.  у положенні хворого ортопное 

E.  при високій температурі тіла   

 

  521. Назвіть основне джерело туберкульозної інфекції:   

A.  *пацієнт,хворий на відкриту форму туберкульозу   

B.  пацієнт, хворий  на закриту  форму  туберкульозу   

C.  корова, хвора на туберкульоз   

D.  вівця, хвора на туберкульоз 

E.  голуб, хворий на туберкульоз 

 

 522. Назвіть одну з основних  причин залізодефіцитної  анемії:   

A.  * захворювання травного тракту 

B.  дія токсичних хімічних речовин   

C.  дія іонізуючого випромінювання   

D.  гемоліз еритроцитів  

E.  дефіцит вітаміну В-12. 

 

 523. Який чинник є етіологічним для ревматизму :  

A.  * бета - гемолітичний  стрептокок   

B.  стафілокок  

C.  пневмокок   

D.  гонокок 

E.  мікобактерії   

 

 524. Яку дієту за Певзнером призначать при  туберкульозі легенів ? 

A.  *№11   

B.  №8   

C.  №10   

D.  №9   

E.  №7   

 

 525. Яку дієту за Певзнером  призначають  хворим на цукровий діабет? 

A.  *№9   

B.  №10   

C.  №1   

D.  №5   



 84 

E.  №7   

 

 526. Як називається наявність  в сечі  еритроцитів ?  

A.  * гематурія   

B.  ніктурія   

C.  альбумінурія   

D.  піурія   

E.  глюкозурія   

 

 527. При якому дослідженні сечі  визначається функціональна здатність нирок? 

A.  * за методом  Зимницького   

B.  за методом  Нечипоренка   

C.  за загальним  аналізом сечі 

D.  за методом Аддіс - Каковського  

E.  за методом Амбурже    

 

 528. Як називається наявність в сечі  великої кількості  лейкоцитів ?  

A.  * піурія   

B.  ніктурія   

C.  гематурія   

D.  альбумінурія   

E.  анурія   

 

 529. При догляді за пацієнтом з пневмонією у першому періоді  лихоманки необхідно:   

A.  * тепло вкрити,  до кінцівок прикласти грілки     

B.  покласти міхур з льодом на чоло   

C.  розкрити пацієнта   

D.  дати прохолодні напої   

E.  часто змінювати натільну білизну   

 

 530. Де в першу чергу з'являються набряки при серцево-судинній недостатності? 

A.  * на гомілках   

B.  на поперековій ділянці   

C.  на обличчі   

D.  на шиї   

E.  на  кистях рук   

 

  531. Які ознаки кровотечі вказують на її легеневе походження :  

A.  * кров яскраво-червона, піниста   

B.  кров  темна , вигляду „кавової гущі „   

C.  кров темна, виділяється при блюванні  

D.  кров, яка виділяється, має кислу реакцію   

E.  - - - - - - - - -  

 

 532. Що є найчастішою причиною виникнення виразкової хвороби ? 

A.  *Хелікобактерія   

B.  Спадковість   

C.  Порушення харчування   

D.  Астенічна конституція   

E.  Зловживання алкоголю  

  

 533. Який симптом найбільш типовий для виразкової хвороби дванадцятипалої кишки?   

A.  *Біль натще та через 1,5-3 год. після їди 

B.  Відрижка повітрям, їжею, зригування 

C.  Нудота, блювання 
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D.  Блювання  "кавовою гущею" 

E.  Закрепи, метеоризм 

   

 534. Який з перелічених препаратів найбільш ефективний упри наданні  невідкладної  

 допомоги хворому з шлунково- кишковою кровотечею ?  

A.  *Дицинон 

B.  Вікасол   

C.  Хлористий кальцій   

D.  Глюконат кальцію   

E.  Аскорбінова кислота   

 

 535. Що є найважливішими у харчуванні хворого на хронічну ниркову недостатність?  

A.  *Обмеження вживання білків та рідини   

B.  Обмеження вживання вітамінів та рідини   

C.  Обмеження вживання жирів та рідини   

D.  Обмеження вживання вуглеводів та рідини   

E.  Обмеження вживання мікроелементів та рідини   

 

 536. Для виявлення хронічної ниркової недостатності  найбільш інформативним  методом   

 дослідження сечі буде:   

A.  *Проба за Зимницьким 

B.  Загальний аналіз сечі   

C.  Аналіз сечі на добовий діурез   

D.  Аналіз сечі за Амбурже 

E.  Аналіз сечі за Нечипоренком 

 

537. Важка ступінь олігофренії носить назву:   

A.  *Ідіотія   

B.  Дебільність   

C.  Імбецильність   

D.  Кретинізм   

E.  Деменція   

 

  538. Основною ознакою наркоманічної стадії алкоголізму є:   

A.  *Абстинентний синдром   

B.  Відсутність блювотного рефлексу   

C.  Низька толерантність до алкоголю   

D.  Амнестичні форми сп’яніння   

E.  Інтенційний тремор кінцівок   

 

  539. До порушень інстинкту самозбереження належить: 

A.  *Суїцид   

B.  Анорексія   

C.  Транс   

D.  Булімія   

E.  Дисфорія   

 

 540. На яку тему медичній сестрі, в першу чергу,слід провести бесіду серед хворих на  

 хронічний бронхіт? 

A.  * Про шкідливість паління 

B.  Про раціональне харчування   

C.   Про рухову активність   

D.  Про шкідливість алкоголю 

E.  Про запобігання стресів   
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 541. У пацієнта з  пневмонією  АТ знизився до 90/60 мм рт.ст. Яке незалежне сестринське  

 втручання треба виконати медичній сестрі? 

A.  *Грілки до нижніх кінцівок 

B.  Гірчичники вздовж хребта   

C.  Банки на грудну клітку   

D.  Гірчичники на потилицю 

E.  Міхур з льодом до лоба   

 

  542. Жінка скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, миготіння "мушок" перед 

очима,  виглядає блідою. В анамнезі: геморой, який супроводжується періодичними  

 кровотечами. Що з хворою? 

A.  * Постгеморагічна анемія 

B.  Цироз печінки   

C.  Гіпертонічна хвороба   

D.  Тромбоцитопенічна пурпура   

E.  Виразкова хвороба   

 

543. Характерною ознакою якого захворювання є напад гострого болю в правому підребер’ї з  

 іррадіацією в праве плече та поява нудоти та блювання?   

A.  *Жовчо-кам’яної хвороби 

B.  Цироз печінки   

C.  Виразкової хвороби   

D.  Хронічного гастриту   

E.  Хронічного гепатиту   

 

 

Основи медсестринства 

 

1. Після виконання підшкірної ин'єкцїї алоє у пацієнтки X. появився інфільтрат в  місці ін'єції. 

Проводячи реализацію плану сестринського догляду, медсестра наклала напівспиртовий 

зігріваючий компресс на плече. У якій послідовності медсестра повинна накласти компрес? 

A.  *Марлева салфетка, компресний папір, вата, бинт   

B.  Компресний папір, марлева салфетка, вата, бинт   

C.  Марлева салфетка, вата, компресний папір, бинт   

D.  Вата, компресний папір, бинт   

E.  Компресний папір, вата, бинт   

 

 2. Медична сестра проводить шлункове зондування з застосуванням парентерального 

подразника. Для отримання максимальної (стимульованої) секреції вона використає: 

A.  *0,1% розчин гістаміну 

B.  25% розчин магнію сульфата 

C.  5 ОД пітуітрину   

D.  75 ОД інсуліну 

E.  10 % розчин хлориду натрію 

 

3. Медична сестра визначає властивості пульсу. Яку судину зручніше використати для  

 дослідження? 

A.  * Променеву артерію 

B.  Аорту 

C.  Сонну артерію 

D.  Скроневу артерію 

E.  Стегнову артерію 

  

4. Медична сестра доглядає за пацієнтом К., 23 роки, який лікується в терапевтичному  

 відділенні з приводу крупозної пневмонії. У пацієнта гарячка. Які ознаки характерні для  
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 третьої стадії гарячки? 

A.  * Пітливість   

B.  Підвищений тиск   

C.  Рідкий пульс   

D.  Наростання температури   

E.  Блідість шкіри обличчя   

 

5. Медсестра проводить санітарну обробку пацієнта з педикульозом вагітній жінці. Який  

 протипедикульозний засіб можна використати в даній ситуації? 

A.  * 5 % борну кислоту 

B.  Перманганат калію   

C.  Оксид водню   

D.  Карбофос 

E.  Гідрокарбонат натрію   

 

 6. Яка клінічна ознака характерна для легеневої кровотечі? 

A.  * Виділення пінистої крові яскраво-червоного кольору 

B.  Відсутність блювання   

C.  Артеріальна гіпертензія 

D.  Блювання "кавовою гущею" 

E.  Кров, що виділяється, має кислу реакції при визначенні рН 

 

7. Хворому 18 р., призначено проведення проби Манту внутрішньошкірно. На яку глибину  

 медсестра введе голку в товщу шкіри під час виконання цієї маніпуляції?   

A.  * До зникнення просвіту зрізу голки   

B.  На 1/3 довжини голки   

C.  На 4-5 мм   

D.  На 3-4 мм   

E.  На 5-6 мм   

 

8. У пацієнта ІІ стадія гарячки. Виберіть метод, який не належить до фізичних методів  

 боротьби з гіпертермією: 

A.  * Парентеральне введення розчину анальгіну   

B.  Обтирання тіла водою з оцтом   

C.  Вологе обкутування всього тіла хворого    

D.  Застосування міхура з льодом   

E.  Застосування клізм з холодною водою   

 

9. Пацієнту К., 62 р., призначено курс гірудотерапії. Назвіть показання до застосування  

 п'явок: 

A.  * Артеріальна гіпертензія   

B.  Кровоточивість судин   

C.  Ураження шкіри в місці прикладання п'явок 

D.  Алергічні захворювання   

E.  Анемія   

 

10. Пацієнту необхідно закрапати у зовнішній слуховий прохід розчин з метою розм'якшення  

 сірчаної пробки. Що використає медсестра в даному випадку? 

A.  * 3 % р-н перекису водню 

B.  70 % р-н етилового спирту 

C.  5 % р-н перманганату калію 

D.  2 % р-н натрію гідрокарбонату 

E.  0,9 % р-н натрію хлориду 

 

 11. До фізичних методів дезінфекції не належить: 
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A.  * Застосування 0,02 % розчину хлорантоїну 

B.  Використання пиловсмоктувача 

C.  Використання високої температури   

D.  Пастеризація   

E.  Використання УФ-променів   

 

12. Для об’єктивної оцінки ризику утворення пролежнів медична сестра використовує  

 систему бальної оцінки за Norton. Сума балів 20. Як за шкалою  Norton оцінити ризик  

 виникнення пролежнів у даному випадку? 

A.  * Немає ризику 

B.  Мінімальний 

C.  Помірний   

D.  Високий   

E.  Особливо високий   

 

13. За теорією А. Маслоу існує 5 рівнів людських потреб. ІІІ рівень – соціальні потреби. Яка  

 людська потреба належить до цього рівня? 

A.  * Родина   

B.  Одяг   

C.  Самовираження   

D.  Їжа   

E.  Повітря   

 

14. Медична сестра приймального відділення проводить вимірювання обводу грудної клітки.  

 Орієнтиром для накладання стрічки буде: 

A.  * Нижній край лопатки 

B.  І поперековий хребець 

C.  Реберна дуга   

D.  Верхній край лопатки 

E.  Ості клубової кістки   

 

15. Хворого з підозрою на інфаркт міокарда госпіталізовують у кардіологічний стаціонар.  

 Який метод санітарної обробки можна використати в даному випадку?   

A.  * Не проводити санітарну обробку 

B.  Душ    

C.  Ванну    

D.  Обтирання шкіри 

E.  Використати будь-який метод   

 

16. Медична сестра хірургічного відділення лікарні, здійснюючи догляд за ісляопераційними  

  пацієнтами, повинна дотримуватись лікувально-охоронного режиму. Який із наведених  

 заходів є його елементом? 

A.  * Дотримання тиші   

B.  Провітрювання палат   

C.  Вимірювання t тіла   

D.  Дієтичне харчування   

E.  Прибирання приміщень   

 

  17. Лікар призначив пацієнту В., 53 р., у якого спостерігаються набряки та закрепи, 

гіпертонічну клізму. Для її проведення медсестра використає: 

A.  * 10 % розчин хлориду натрію 

B.  Відвар ромашки   

C.  0,9 % розчин хлориду натрію 

D.  Холодну воду   

E.  Соняшникову олію 
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18. Пацієнт Р., 23 р., знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному віділенні з  

 приводу захворювання, яке ускладнилось сепсисом. Добові коливання температури тіла  

 становить 3 - 4°С. Який тип температурної кривої спостерігається в даному випадку? 

A.  * Гектична   

B.  Неправильна   

C.  Ремітуюча   

D.  Хвилеподібна   

E.  Інтермітуюча   

 

19. Пацієнта К. готують до оперативного втручання на органах черевної порожнини. Для  

 підготовки пацієнта медсестра повинна застосувати клізму: 

A.  * Сифонну   

B.  Очисну    

C.  Гіпертонічну   

D.  Олійну   

E.  Емульсійну   

 

20. Медична сестра здійснює медсестринський процес. На якому етапі проходить збір  

 необхідної інформації про пацієнта? 

A.  * І етапі   

B.  ІІ етапі   

C.  ІІІ етапі   

D.  ІV етапі   

E.  V етапі   

 

21. Діяльність медичної сестри розглядається як медсестринський процес. Яка мета  

 першого етапу медсестринського процесу?   

A.  * Оцінити загальний стан пацієнта     

B.  Спланувати обсяг сестринських втручань    

C.  Реалізувати сплановані втручання    

D.  Навчити пацієнта самодогляду   

E.  Оцінити ефективність догляду      

 

22.  В міську лікарню поступила жінка, 45 років, з приводу гіпертонічної хвороби. Медична  

 сестра збирає медсестринський анамнез і проводить об’єктивне обстеження пацієнта.  

 Який це етап медсестринського процесу?     

A.  * І етап   

B.  ІІ етап   

C.  ІІІ етап   

D.  ІV етап   

E.  V етап   

 

 23. Ієрархія людських потреб за А.Маслоу включає: 

A.  * 5 рівнів 

B.  4 рівнів 

C.  3 рівні 

D.  2 рівні 

E.  1 рівень 

 

 24. Медсестра здійснює медсестринський процес. Другий етап медсестринського процесу -це: 

A.  *Медсестринська діагностика     

B.  Оцінювання загального стану пацієнта     

C.  Планування обсягу медсестринських втручань    

D.  Реалізація спланованих втручань   
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E.  Оцінювання ефективності догляду      

 

 25. Пацієнт Т., 42 р.,знаходиться на лікуванні у хірургічному відділенні протягом 20 діб.  

 Увесь цей час він знаходиться на суворому ліжковому режимі. Вкажіть потенційну  

 проблему пацієнта? 

A.  * Виникнення пролежнів   

B.  Поява болю у шлунку   

C.  Легенева кровотеча   

D.  Поява сухого кашлю   

E.  Порушення сну   

 

 26. Медична сестра провела обстеження пацієнта, встановила медсестринський діагноз. До  

 якого етапу повинна приступити медична сестра?   

A.  * ІІІ етапу   

B.  ІІ етапу   

C.  І етапу   

D.  ІV етапу   

E.  V етапу   

 

27. Здійснюючи медсестринський процес, медична сестра встановлює мету  

 медсестринських втручань. Вона може бути: 

A.  * Короткострокова   

B.  Пріоритетна    

C.  Потенційна    

D.  Наявна    

E.  Проміжна    

 

 28. Медична сестра здійснює медсестринський процес. Втручання, які вона може проводити  

 на основі своєї фахової компененції без вказівок лікаря, мають назву: 

A.  * Незалежні    

B.  Залежні    

C.  Наявні    

D.  Взаємозалежні    

E.  Пріоритетні    

 

 29. Медична сестра виконує внутрішньом’язову ін’єкцію пацієнту за призначенням лікаря. 

Яке втручання вона здійснює? 

A.  * Залежне 

B.  Незалежне 

C.  Наявне 

D.  Взаємозалежне 

E.  Пріоритетне 

 

 30. Медична сестра здійснює медсестринський процес і проводить незалежні  

 медсестринські втручання. До незалежних медсестринських втручань належить: 

A.  * Зміна натільної білизни    

B.  Виконання підшкірної ін’єкції    

C.  Введення антибіотиків    

D.  Проведення очисної клізми    

E.  Підготовка  пацієнта до операції   

 

 31. При реалізації плану медсестринських втручань медична сестра помітила, що мета  

 втручання не досягнута. Які подальші дії медичної сестри?   

A.  * Оцінити стан хворого і провести корекцію плану догляду   

B.  Провести опитування пацієнта   
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C.  Виявити проблеми пацієнта   

D.  Здійснити план догляду   

E.  Задовольнити потреби пацієнта   

 

 32. Медична сестра проводить дезінфекцію медичного інструментарію одноразового  

 використання 0,2 % розчином дезактину. На який час потрібно занурити інструменти  

 після їх використання? 

A.  * 60 хв.   

B.  30 хв.   

C.  45 хв.   

D.  20 хв.   

E.  15 хв.   

 

 33. Медична сестра проводить передстерилізаційну обробку багаторазового медичного  

 інструментарію.  За допомогою якої проби можна виявити залишки миючого засобу? 

A.  * Фенолфталеїнової проби 

B.  Азопирамової проби 

C.  Амідопиринової проби 

D.  Бензидинової проби 

E.  Проби з суданом-3 

 

 34. Медична сестра здійснює свою професійну діяльність. Який наказ МОЗ України 

регламентує її діяльність, направлену на профілактику зараження СНІДом у лікувальному 

закладі? 

A.  * 120   

B.  408   

C.  450   

D.  223   

E.  38   

 

35.  Під час обстеження пацієнта К., 55 років, що лікується у кардіологічному відділенні з  

 приводу ішемічної хвороби серця, медична сестра дослідує пульс.  Пульс регулярний,  

 його частота складає 98 пошт./хв. Як охарактеризувати такий пульс? 

A.  * Тахікардія   

B.  Брадикардія    

C.  Аритмія    

D.  Напружений    

E.  Повний    

 

 36. За призначенням лікаря медична сестра виконує внутрішньо-м’язову ін’єкцію. Яку  

 максимальну кількість розчину одноразово можна ввести внутрішньом’язово? 

A.  * 10 мл   

B.  5 мл   

C.  2 мл   

D.  15 мл   

E.  20 мл   

 

37.  Пацієнту К., 32 років, що лікується  в урологічному відділенні призначено зібрати сечу  на 

загальний клінічний аналіз. Як зібрати сечу  на дане дослідження? 

A.  * Після ретельного туалету зовнішніх статевих органів, вранці  після сну   

B.  Протягом доби   

C.  За 3 години   

D.  За 10 годин   

E.  Середню порцію сечі   
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 38. Флакон містить 1 000 000 ОД антибіотика. За призначенням лікаря  медична сестра   

 повинна  ввести пацієнту  500 000 ОД  даного антибіотика. Яку кількість розчинника  

 необхідно взяти для розведення антибіотика  і яку кількість  розчину треба ввести  

 пацієнту? 

A.  * 5 мл розчинника і ввести 2,5 мл розчину   

B.  5 мл розчинника і ввести 5 мл розчину   

C.  10 мл розчинника і ввести 2, 5 мл розчину   

D.  2, 5 мл розчинника і ввести 2, 5 мл розчину   

E.  5 мл розчинника і ввести 3 мл розчину   

 

39. З метою підготовки до рентгенологічного дослідження кишківника пацієнту призначена  

 очисна клізма. Яке положення треба надати пацієнту при проведенні очисної клізми?   

A.  * На лівому боці, ноги зігнути у колінних суглобах та привести до живота 

B.  На правому боці, ноги зігнути у колінах   

C.  На спині   

D.  На животі   

E.  Напівлежачи    

 

 40. Пацієнту 18-ти років, який лікується в терапевтичному відділенні з приводу загострення  

 хронічної пневмонії, призначено застосування гірчичників. Медична сестра інформує  

 пацієнта про тривалість накладання гірчичників. Вона складає: 

A.  * 10-15 хв.   

B.  1-2 хв.   

C.  20-30 хв.   

D.  2 - 4 год.   

E.  8-10 год.   

 

41.У юнака 17 років гостра респіраторна вірусна інфекція. Яких заходів безпеки повинна  

 дотримуватись медсестра при догляді за пацієнтом? 

A.  *Носити марлеву пов’язку 

B.  Одягти гумові рукавички   

C.  Носити захисні окуляри 

D.  Одягти фартух   

E.  Користуватися протичумним костюмом   

 

 42. У приймальне відділення машиною швидкої допомоги доставлений пацієнт з  

 шлунково-кишковою кровотечею (три години тому було блювання у виді "кавової гущі").  

 Суб’єктивно відчуває себе задовільно, може рухатись самостійно. Як транспортувати  

 пацієнта у відділення стаціонару? 

A.  *На каталці 

B.  Самостійно в супроводі медичної сестри 

C.  Самостійно без супроводу 

D.  На кріслі-каталці   

E.  На ношах двома санітарами 

 

 43. У пацієнта 40 р. ревматизм, лікар призначив йому аспірин, який подразнює слизову  

 оболонку шлунка. Про які особливості прийому препарату повинна проінформувати  

 пацієнта медична сестра? 

A.  *Приймати після їжі 

B.  Приймати натще   

C.  Приймати у проміжках між їжею   

D.  Приймати під час їжі   

E.  Приймати за 30 хвилин перед сном   

 

 44. Хворий 25 років, з діагнозом нижньодольова пневмонія  знаходиться на лікування в  
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 стаціонарі. Лікар призначив внутрішньом’язово антибіотик. Що повинна зробити медична  

 сестра перед введенням антибіотика? 

A.  *Діагностичну пробу на індивідуальну чутливість до антибіотиків 

B.  Попередити пацієнта, що після ін’єкції він повинен поїсти   

C.  Розвести антибіотик дистильованою водою   

D.  Підігріти розчин на водяній бані до 37-38 °С   

E.  Розвести антибіотик 2 % розчином новокаїну 

 

 45. Пацієнту К., хворому на крупозну пневмонію, медична сестра вранці внутрішньом’язово  

 ввела антибіотик. Ввечері він звернувся до чергової медсестри зі скаргами на біль,  

 ущільнення і почервоніння у місці ін’єкції. Яке ускладнення виникло у пацієнта? 

A.  *Інфільтрат 

B.  Некроз тканини   

C.  Алергічна реакція   

D.  Олійна емболія   

E.  Ушкодження нервового стовбура   

 

46. Пацієнту 45 років, кількаразово вводили внутрішньовенно 10 мл 2,4 % розчин еуфіліну.  

 Після ін’єкції у хворого виникла гіперемія, набряк в місці ін'єкції, відчуття болю при  

 пальпації по ходу вени. Яке ускладнення розвинулось у пацієнта? 

A.  *Флебіт 

B.  Повітряна емболія   

C.  Медикаментозна емболія   

D.  Пірогенна реакція   

E.  Інфільтрат   

 

  47. Пацієнт К., 60 років, знаходиться на стаціонарному лікуванні в нефрологічному 

відділенні. Лікар призначив визначити добовий діурез пацієнта. Він становить 3050 мл. Дайте 

оцінку  результату. 

A.  *Поліурія 

B.  Анурія   

C.  Олігоурія   

D.  Ніктурія   

E.  Ішурія   

 

 48. У пацієнта Т., 68 р., що спостерігається у лікаря-уролога у зв’язку з аденомою 

передміхурової залози. Пацієнт неспокійний, скаржиться на біль в надлобковій ділянці, 

відсутність  сечовипускання протягом останніх 10 годин. Назвіть першочергову проблему 

пацієнта. 

A.  *Гостра затримка сечі 

B.  Странгурія 

C.  Олігурія 

D.  Поліурія   

E.  Дізурія   

 

 49. Пацієнту Н., 56 років, призначено катетеризацію сечового міхура м'яким катетером.  

 Назвіть найбільш часте ускладнення при проведенні катетеризації сечового міхура: 

A.  *Занесення інфекції у сечовиводні шляхи 

B.  Гематурія   

C.  Розрив уретри   

D.  Обтурація сечовиводного каналу   

E.  Поява алергійної реакції   

 

 50. Медична сестра урологічного відділення після закінчення катетеризації сечового міхура  

 продезінфікувала гумові катетери і готує їх до стерилізації. Назвіть метод  стерилізації  
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 гумових катетерів багаторазового використання. 

A.  *Паровий метод 

B.  Кип’ятіння 

C.  Замочування у 3 % розчині перекису водню 

D.  Повітряний метод 

E.  Іонізуюче опромінення 

 

 51. Пацієнтка Р., 52 років, лікується в пульмонологічному відділенні з приводу бронхіальної  

 астми, скаржиться на порушення дихання: вдих короткий, а видих утруднений і дуже  

 тривалий. Як називається таке порушення дихання? 

A.  *Експіраторна задишка 

B.  Інспіраторна задишка   

C.  Змішана задишка   

D.  Стридорозне дихання   

E.  Дихання Біота   

 

 52. У пацієнта М., 30 років, який лікується в терапевтичному відділенні з приводу крупозної  

 пневмонії. Протягом години температура тіла пацієнта знизилась з 41 до 37 °С, виникла  

 різка слабкість, головний біль, серцебиття, швидке зниження артеріального тиску. Як  

 медична сестра повинна оцінити таке зниження температури? 

A.  *Критичне 

B.  Літичне   

C.  Зворотне   

D.  Хвилеподібне   

E.  Переміжне   

 

 53. Медична сестра, спостерігаючи за пацієнтом К., 60 років, який лікується в неврологічному 

 відділенні, відмічає зміну ритму дихання, яке характеризується хвилеподібним  

 збільшенням і зменшенням амплітуди дихальних рухів з наявністю пауз між хвилями  

 тривалістю 40 -50 сек. Як називається такий тип дихання? 

A.  *Чейна-Стокса 

B.  Куссмауля   

C.  Біота   

D.  Стридорозне   

E.  Експіраторне   

 

 54. Пацієнту з тяжкою серцево-судинною недостатністю лікар призначив досліджувати пульс  

 кожні три години і доповідати дані досліджень. Які властивості пульсу повинна визначити  

 медична сестра?   

A.  *Частоту, ритм, напруження, наповнення 

B.  Висоту, швидкість, ритм   

C.  Пульсові коливання, наповнення 

D.  Частоту, висоту, напруження   

E.  Напруження, швидкість, пульсові коливання   

 

 55. Пацієнтка 55 років знаходиться на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні з  

 приводу стенокардії. Яка з проблем пацієнта буде пріоритетною? 

A.  *Стискаючий біль за грудиною 

B.  Виникнення пролежнів   

C.  Порушення сну   

D.  Порушення добового діурезу   

E.  Відсутність апетиту   

 

 56. Пацієнту, 46 років, з серцево-судинною недостатністю для зменшення набряків лікар  

 призначив сечогінний препарат. Яким методом медична сестра може контролювати  
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 ефективність дії призначеного препарату?   

A.  *Визначити добовий діурез 

B.  Визначити нічний діурез   

C.  Визначити кількість виділеної сечі кожні 3 години 

D.  Визначити кількість рідини, введеної за добу   

E.  Визначити співвідношення між денним та нічним діурезом   

 

57. Медична сестра терапевтичного відділення проводила медсестринське обстеження  

 пацієнтки із хронічним колітом, яке дало можливість виявити проблеми пацієнта:    

 метеоризм, закрепи, зниження апетиту. До якої категорії потрібно віднести ці проблеми?   

A.  *Фізіологічні 

B.  Психологічні   

C.  Соціальні    

D.  Потенційні    

E.  Вторинні    

 

 58. Пацієнту В., 76 років, з хронічною серцевою недостатністю, який страждає на закрепи,  

 лікар призначив гіпертонічну клізму. Медична сестра пояснює пацієнту мету  

 застосовування клізми: 

A.  *Випорожнення кишок під час атонічних закрепів 

B.  Введення лікарських речовин   

C.  Компенсація великої втрати рідини   

D.  Запальні і виразкові процеси товстої кишки   

E.  Підозра на кишкову непрохідність    

 

 59. Пацієнту С., 48 років, що страждає на хронічний холецистит, призначено ультразвукове  

 дослідження органів черевної порожнини.  Як медичній сестрі підготувати пацієнта до  

 обстеження: 

A.  *На протязі 3 днів вилучити продукти, які сприяють метеоризму 

B.  Увечорі та вранці зробити очисну клізму    

C.  Напередодні випити 50 г рицинової олії   

D.  За 2-3 дні до обстеження провести пробу на чутливістьдо препаратів   

E.  Протягом трьох днів дотримуватися безгемоглобінової дієти    

 

 60. Медична сестра, навчаює пацієнта М., 42 років, самостійно робити ін’єкції інсуліну.  

 Профілактика якого ускладнення інсулінотерапії передбачає зміну місця ін’єкцій? 

A.  *Ліподистрофії 

B.  Інфікування м'яких тканин 

C.  Алергійної реакції   

D.  Медикаментозної емболії   

E.  Некрозу тканин 

 

 61. Медична сестра під час дезінфекції шприців та голок 3 % розчином хлораміну випадково  

направила струмінь розчину собі в обличчя. Декілька крапель вмісту шприца потрапило в 

очі. Яку першу допомогу потрібно надати в даному випадку? 

A.  *Промити очі струменем води, закрапати 30 % розчин альбуциду 

B.  Промити очі кип’яченою водою   

C.  Промити очі 3 % розчином пероксиду водню 

D.  Накласти на очну щілину асептичну пов’язку 

E.  Заспокоїти медичну сестру, забезпечити доступ свіжого повітря 

  

 62. Під час проведення внутрішньовенної ін’єкції у пацієнта К.  Медична сестра проколола  

 обидві стінки вени, і кров потрапила у підшкірну жирову клітковину в місті венепункції. Як  

 називається таке ускладнення? 

A.  *Гематома 
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B.  Інфільтрат   

C.  Емболія   

D.  Абсцес   

E.  Алергічна реакція    

 

63. Пацієнтці М., 45 років, з захворюванням жовчного міхура, лікар призначив п‘ятифазне  

 дуоденальне зондування з діагностичною метою. IV фаза – порція В – рідина  

 темно-оливкового кольору – це вміст…    

A.  * Жовчного міхура   

B.  Шлунку   

C.  Дванадцятипалої кишки   

D.  Тонкої кишки   

E.  Печінкова жовч   

 

64.  Пацієнту М., 35 років, з гострим гломерулонефритом лікар призначив аналіз сечі за  

 методом Нечипоренка.  Як навчити пацієнта правильно зібрати сечу для даного  

 дослідження? 

A.  * Із середньої порції сечі 5 – 10 мл   

B.  Денний діурез   

C.  Нічний діурез   

D.  Весь добовий діурез   

E.  Зібрати сечу за 3 год.   

 

65.  Пацієнту К., 55 років, який лікується в урологічному відділенні лікар призначив  

 ендоскопічне дослідження сечового міхура.  Як називається такий метод дослідження?   

A.  * Цистоскопія   

B.  Урографія   

C.  Гастродуоденоскопія   

D.  Колоноскопія   

E.  Іригоскопія   

 

 66. Чоловік, 60 років, звернувся до дільничного лікаря на прийом з приводу скарг на головний  

 біль, запаморочення, шум  у голові, загальну слабкість. При обстеженні: АТ 180/95 мм  

 рт.ст.  Як називається такий показник артеріального тиску?   

A.  * Артеріальна  гіпертензія    

B.  Артеріальна  гіпотензія   

C.  Гіпертермія    

D.  Тахікардія    

E.  Брадикардія    

 

 67. У неврологічному відділенні при обстеженні пацієнта К., 55 років, медична сестра  

 оцінювала властивості пульсу і виявили, що він є нерегулярним (неритмічним).  Як  

 оцінити такі зміни пульсу? 

A.  * Аритмія 

B.  Брадикардія   

C.  Гіпертензія   

D.  Гіпотензія   

E.  Тахікардія 

 

68. Пацієнту К., 45 років, при стійких закрепах лікар призначив олійну клізму. Яку кількість 

олії повинна ввести медична сестра?   

A.  * 100-150 мл    

B.  20 – 30 мл   

C.  200 – 300 мл   

D.  300 – 400 мл   
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E.  400 – 500 мл   

 

 69. Пацієнту А., 48 років, у хірургічному відділенні  при атонічному закрепі лікар призначив  

 гіпертонічну клізму. Який розчин повинна застосувати медична сестра для цієї клізми? 

A.  *25 % розчин магнію сульфату 

B.  0,9 % розчин натрію хлориду 

C.  10 % розчин кальцію хлориду 

D.  2 % розчин новокаїну 

E.  5 % розчин глюкози 

 

 70. У фізкультурному диспансері, жінці 35 років, для визначення функціональної можливості  

 системи дихання медичною сестрою була проведена спірометрія. Які показники життєвої 

  ємкості легень для жінок вважаються середніми?   

A.  * 2500 – 3500    

B.  4000 – 4500   

C.  3200 – 4000   

D.  2000 – 3500   

E.  3500 – 4500   

 

 71. Чоловік 70 років, після смерті дружини залишився зовсім один. В нього немає рідних,  

 немає друзів, йому не вистачає спілкування. Фізичний стан організму задовільний. Які  

 потреби чоловіка не задоволені?   

A.  * Соціальні потреби    

B.  Фізіологічні потреби   

C.  Потреби в безпеці   

D.  Потреби в самоповазі   

E.  Самовираження   

 

 72. Пацієнту А., 75 років, якому встановлено діагноз інфаркт міокарду, були проведені  

 планові медсестринські втручання за стандартом профілактики пролежнів, але заходи на  

 дали позитивного результату, на шкірі в ділянці лопаток, крижової кістки з’явилися пухирі. 

 Які дії треба вжити медичній сестрі?    

A.  * Провести оцінку і корекцію догляду    

B.  Змінити призначення незалежно від думки пацієнта   

C.  Порадитись з лікарем   

D.  Продовжувати виконувати заплановані сестринські втручання   

E.  Виконувати тільки лікарські призначення   

 

 73. Пацієнт,70 років, потрапив у травматологічне відділення. Хворий дуже слабкий, тривалий  

 час перебуває у ліжку. Змінюючи йому білизну медична сестра помітила пухирі в ділянці  

 крижової кістки. Які дії   їй необхідно виконати в даному випадку?   

A.  * Змащувати 2 % спиртовим розчином діамантового зеленого 

B.  Змащувати 1 % розчином саліцилового спирту 

C.  Змащувати 10 % розчином камфорного спирту 

D.  Змащувати розчином фурациліну 1:5000 

E.  Протирати 70 % етиловим спиртом 

  

 74. Медична сестра після вимірювання температури тіла хворому Н. продезінфікувала  

 термометр у розчині 0,1% дезоксону. Протягом якого часу дезінфікуються медичні  

 термометри після використання в даному розчині? 

A.  * 15 хв. 

B.  60 хв.   

C.  30 хв.   

D.  90 хв.   

E.  10 хв.   
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 75. Пацієнт М., 50 років, лікується в ендокринологічному відділенні з приводу цукрового  

 діабету. В нічний час у нього виникло шумне, глибоке дихання. Визначте паталогічний тип 

  дихання. 

A.  * Дихання Куссмауля   

B.  Тахіпное   

C.  Апное   

D.  Брадипное   

E.  Дихання Біота   

 

 76. Після операції з приводу гострого холециститу у пацієнтки похилого віку спостерігається  

 затримка сечовиділення протягом 12 годин. Лікар призначив хворій катетеризацію  

 сечового міхура. Чим необхідно змастити кінець катетера перед введенням? 

A.  * Стерильним гліцерином   

B.  2 % розчином борної кислоти 

C.  Розчином фурациліну 1:5000   

D.  Вазеліном   

E.  Вазеліновою олією   

 

 77. Хлопець, 5 років, граючись у дитячому садку, підслизнувся і впав. У дитини 

спостерігається носова кровотеча. Медична сестра дитячого садка до приходу лікаря для 

зупинки кровотечі застосувала найпростіший метод фізіотерапії. Який метод застосувала 

медична сестра? 

A.  *Холодний компрес 

B.  Гірчичники   

C.  Банки   

D.  Грілка   

E.  Зігрівальний компрес  

  

78.  Жінка, 28 років, потрапила до лікарні з приводу  ревматичної хвороби. Лікар призначив   

 внутрішньом’язове введення  бензилпеніциліну натрієвої солі. Через деякий час у місці  

 введення препарату з’явилося ущільнення – інфільтрат. Яка причина могла призвести до  

 цього ускладнення? 

A.  *Часте введення розчину в одне й те ж місце 

B.  Потрапляння голки в нервовий стовбур.   

C.  Введення препаратів із закінченим терміном придатності.   

D.  Помилкове введення лікарського препарату.   

E.  Потрапляння невидалених бульбашок повітря з шприца.    

 

79.  Жінка, 40 років, знаходиться на лікуванні в пульмонологічному відділенні з приводу  

 пневмонії. Лікар призначив хворій введення 500 000 ОД бензилпеніциліну натрієвої солі.  

 Хвора принесла до маніпуляційного кабінету призначений антибіотик у флаконі по 1,0 г.  

 Скільки розчинника повинна взяти медична сестра за стандартом і скільки ввести  

 хворій?   

A.  * Розчинника 10 мл, ввести хворій 5 мл. 

B.  Розчинника 5 мл, ввести хворій 5 мл.   

C.  Розчинника 5 мл, ввести хворій 3 мл.   

D.  Розчинника 3 мл, ввести хворій 2 мл.   

E.  Розчинника 1 мл, ввести хворій 0,5 мл.   

 

 80. Ви працюєте медичною сестрою операційного блоку. Які предмети ви будете укладати в  

 бікс при складанні цілеспрямованої укладки? 

A.  * Все, що необхідно для однієї операції 

B.  Все, що необхідно для декількох операцій   

C.  Все, що необхідно для роботи протягом одного дня   
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D.  Тільки операційну білизну   

E.  Тільки операційний інструментарій   

 

 81. До стаціонару поступив хворий М., 45 років, з запаленням легень. На IV етапі 

медсестринсь-ких втручань постова медична сестра виконала призначення лікаря та розповіла 

пацієнту про лікувально-охоронний режим. Лікувально-охоронний режим передбачає: 

A.  * Дотримання правил розпорядку дня 

B.  Виконання пацієнтом лікарських призначень   

C.  Особливості дезінфекції медінструментарію     

D.  Особливості стерилізації медінструментарію   

E.  Дотримання правил техніки безпеки   

 

 82. Жінка, 40 років, знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні з діагнозом  

 гіпертонічна криза, лікар заборонив їй вставати з ліжка. Тому медична сестра відділення  

 при потребі подавала хворій судно. У якому розчині потрібно дезінфікувати судно після  

 кожного застосування? 

A.  *3 % розчині хлораміну 

B.  5 % розчині хлораміну 

C.  1 % розчині хлораміну 

D.  4 % розчині перекису водню 

E.  1 % розчині хлорного вапна 

 

 83. З травматологічного відділення виписують хвору А., 50 років, після лікування травми  

 колінного суглоба. Медична сестра проводить бесіду, та розповідає, що пацієнтка  

 повинна пройти реабілітацію. Де вона це може зробити?   

A.  *В санаторії 

B.  В лікарні   

C.  В хоспісі    

D.  В госпіталі   

E.  В клініці   

 

 84. Медична сестра ЦСВ після проведення стерилізації перев'язувального матеріалу  

 паровим методом засвідчила   порошкоподібний стан контрольної речовини після  

 проведення стерилізації в автоклаві. Про що це свідчить? 

A.  *Порушено режим стерилізації - не досягнуто необхідного тиску і температури пари 

B.  Порушено режим стерилізації – не досягнуто необхідної температури пари 

C.  Матеріал не підлягає стерилізації в автоклаві   

D.  Простерилізований матеріал придатний до використання   

E.  Контрольна речовина низької якості   

   

 85. Вкажіть потребу першого рівня за моделлю В.Хендерсон?   

A.  *Нормально дихати   

B.  Підтримувати температуру тіла   

C.  Дбати про свою безпеку   

D.  Спілкуватися з іншими людьми   

E.  Регулювати фізіологічні відправлення   

 

 86. Пацієнту була проведена проба Манту. Через 72 години медсестра виміряла поперечний  

 розмір інфільтрату – 21 мм. Як оцінити пробу Манту? 

A.  *Гіперергічна реакція 

B.  Сумнівна реакція   

C.  Позитивна реакція   

D.  Слабко позитивна реакція 

E.  Негативна реакція   
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 87. Пацієнт Е., 75років, перебуває в геріатричному пансіонаті. Назвіть потребу третього рівня 

  за ієрархією А.Маслоу для здійснення медсестринського процесу? 

A.  *Спілкуватися з іншими людьми 

B.  Здійснення фізіологічних потреб 

C.  Дбати про власну безпеку   

D.  Дбати про власну гігієну   

E.  Самовиражатися   

 

 88. Пацієнту К, 60 років, призначено ендоскопічне дослідження слизової оболонки  

 сигмоподібної і прямої кишок. Як називається даний метод дослідження? 

A.  *Ректороманоскопія 

B.  Колоноскопія 

C.  Фіброгастроскопія 

D.  Лапароскопія 

E.  Цистоскопія 

 

89. Під час внутрішньовенного введення 10 % розчину кальцію хлориду, пацієнт поскаржився  

 на пекучий біль у місці венепункції. В місці ін’єкції утворилося припухлість. Назвати  

 ускладнення, яке може виникнути в результаті неправильного проведення ін'єкції? 

A.  *Некроз тканини 

B.  Повітряна емболія   

C.  Алергічна реакція   

D.  Гематома   

E.  Флебіт   

 

 90. При підготовці пацієнта до холецистографії, хворому призначають холевід. Назвати  

 спосіб введення контрастної речовини? 

A.  *Пероральний 

B.  Внутрішньовенний 

C.  Підшкірний 

D.  Сублінгвальний 

E.  Внутрішном'язовий 

 

 91. Ви працюєте медичною сестрою маніпуляційного кабінету і в своїй роботі використовуєте 

 переважно одноразові інструменти з пластичних мас. Який наказ МОЗ України  

 регламентує знезараження й утилізацію цих інструментів? 

A.  *№ 223 

B.  № 120   

C.  ГСТ  42-21- 2 -85   

D.  № 408   

E.  № 191   

 

 92. Медична сестра після використання металевих інструментів багаторазового  

 використання занурила їх в розібраному вигляді у дистильовану воду і прокип’ятила  

 протягом 30 хв.  Який метод дезінфекції застосувала медична сестра? 

A.  *Фізичний метод 

B.  Комбінований метод 

C.  Хімічний метод 

D.  Паровий метод 

E.  Повітряний метод 

 

 93. В ЦСВ після дезінфекції інструментарію надійшла чергова партія для 

передстерилізаційного очищення і стерилізації. Назвіть другий етап передстерилізаційної 

обробки інструментів. 

A.  *Занурити інструменти в мийний розчин 
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B.  Інструменти продезінфікувати   

C.  Промити під проточною водою   

D.  Провести азопірамову та фенолфталеїнову проби    

E.  Провести ополіскувания в дистильованій воді.   

 

 94. Ви – чергова медсестра онкологічного відділення. Перед здійсненням догляду за  

 пацієнтом з ослабленим імунітетом необхідно застосувати такий спосіб обробки рук :       

A.  *Гігієнічний 

B.  Хірургічний    

C.  Соціальний    

D.  Вдягнути чисті гумові рукавички    

E.  Вдягнути стерильні гумові рукавички   

 

 95. З метою попередження розповсюдження внутрішньолікарняної інфекції у відділеннях 

ЛПЗ  

 проводиться маркірування інструментів, приладів, посуду, інвентаря тощо.  В якому  

 нормативнному документі йдеться про необхідність маркіруваня ? 

A.  *Наказ  № 720 

B.  Наказ № 408   

C.  ГСТ 42-21-2-85   

D.  Наказ № 120   

E.  Наказ № 38   

 

 96. Ви працюєте старшою медсестрою терапевтичного відділення і помітили, що нова 

буфетниця не знає, як правильно обробляти обідні столи. Яка послідовність обробки  поверхні 

обідніх столів? 

A.  *Тричі на день обробляють 0,2 % дезактином, а через 15 хв. змивають теплою водою. 

B.  Двічі на день після прийому їжі обробляють 1 % хлораміном 

C.  Тричі на день після прийому їжі миють теплою водою    

D.  Дезінфікують вранці 3% хлораміном, а після обіду та вечері витирають вологою  

 ганчіркою. 

E.  Тричі на день обробляють 1 % хлораміном 

 

 97. Після переведення тяжкохворого пацієнта в інший ЛПЗ необхідно провести 

знезараженняйого матрацу, подушки та ковдри. Виберіть метод дезінфекції цих речей:      

A.  *Обробка в дезкамері 

B.  Вибивання та висушування на сонці    

C.  Обробка пилососом   

D.  Кварцювання     

E.  Обробка гарячим паром в автоклаві.   

 

 98. Пацієнтові пульмонологічного відділення для лікування пневмонії лікар призначив  

 внутрішньом’язове введення цефтриаксону. Яку дозу антибіотика має ввести пацієнту  

 медсестра, виконуючи внутрішньошкірну пробу на чутливість?   

A.  *1.000 ОД 

B.  5.000 ОД   

C.  10.000 ОД   

D.  100. 000 ОД    

E.  250. 000 ОД   

 

 99. Пацієнту призначено внутрішньом’язове введення 1 мл 5 % олійного розчину вітаміну Е ,  

 але він відмовляється від ін’єкції через побоювання можливої емболії. Медсестра  

 пояснила пацієнту, що для запобігання цього ускладнення вона: 

A.  * Перевірить, чи не потрапила голка у судину 

B.  Зробить масаж після ін’єкції   
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C.  Якомога швидше введе препарат   

D.  Прикладе до місця ін’єкції грілку   

E.  Суворо дотримається правил асептики    

 

 100. Під час взяття крові у пацієнта для біохімічного дослідження через порушення техніки  

 виконання маніпуляції відбулося потрапляння крові в очі медсестри. Як повинна діяти  

 медсестра, відповідно до наказу МОЗ № 120? 

A.  * Промити очі водою і закапати в них 30 % розчин альбуциду 

B.  Промити очі 0,02% розчином фурациліну 

C.  Промити очі водою і закапати в них розчин софрадексу   

D.  Промити очі слаборожевим розчином перманганату калію    

E.  Промити очі водою і закапати в них 3 % розчин борної кислоти. 

 

 101. Лікар призначив   взяти у пацієнта - учасника дорожньо–транспортної аварії кров для  

 дослідження на наявність алкоголю. Який розчин використає медсестра для знезараження 

шкіри пацієнта : 

A.  *3 % розчин пероксиду водню 

B.  0,5 % розчин хлораміну 

C.  70 % розчин етилового спирту 

D.  96 % розчин етилового спирту 

E.  Розчин стериліуму. 

 

 102. Під час контролю якості передстерилізаційної обробки інструментів азопірамова проба  

 виявилася позитивною. Якою повинні бути подальші дії медсестри ?      

A.  * Повторити всі етапи передстерилізаційної очистки    

B.  Ретельно промити інструменти під проточною водою.   

C.  Ретельно промити інструменти в миючому розчині    

D.  Ретельно промити інструменти дистильованою водою    

E.  Повторити пробу.     

 

 103. Медсестра маніпуляційного кабінету, яка контролювала внутрішньовенне струминне  

 введення ліків студенткою медколеджу, поцікавилася, коли треба зняти джгут:     

A.  * Після потрапляння голки у вену     

B.  Після введення лікарського засобу    

C.  Під час введення лікарського засобу     

D.  Після видалення голки з вени    

E.  Після обробки спиртом місця ін’єкції   

 

 104. Пацієнту з гіпертонічним кризом лікар призначив кровопускання. Яке оснащення 

гарантує найбільше дотримання інфекційної безпеки в ЛПЗ: 

A.  * Система для кровопусканя одноразового використання 

B.  Голка Дюфо з резиновою трубкою   

C.  Голка довжиною 4 –6 см та шприц ємністю 20 мл   

D.  Інфузійна система одноразового використання   

E.  Голка довжиною 4 - 6 см та стерильний флакон   

 

 105. Внаслідок проведеної внутрішньовенної інфузії на місці венепункції утворилася 

гематома. Що є найбільш вірогідною причиною цього ускладнення :    

A.  * Прокол обох стінок вени 

B.  Ушкодження окістя    

C.  Ушкодження нервового стовбура    

D.  Прокол м’язів    

E.  Дуже щільно накладений джгут    

 

 106. Для успішної допомоги пацієнтові у вирішенні його проблем медична сестра повинна їх  
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 розглядати  з урахуванням пріоритетів. До проміжних пріоритетів  належать такі, що:   

A.  * Не є невідкладними і безпечні для життя хворого 

B.  Вимагають негайного вирішення   

C.  Не мають прямого відношення до захворювання або діагнозу   

D.  Ще не існують, але можуть виникнути з часом   

E.  Мають пряме відношення до захворювання   

 

 107. Ви здійснили І етап і перейшли до ІІ етапу медсестринського процесу . Що є метою  

 цього етапу? 

A.  * Формування сестринського діагнозу 

B.  Визначення ступеня досягнення мети   

C.  Виконання плану сестринських втручань   

D.  Визначення потреб пацієнта   

E.  Формування бази даних про пацієнта   

 

  108. При наявності сестринського діагнозу "ожиріння, спричинене переїданням і 

недостатністю фізичної активності", яка з рекомендацій медичної сестри була б 

найефективнішою: 

A.  * Рекомендації з раціонального харчування та занять фізичними вправами   

B.  Направлення пацієнта на консультацію до дієтолога   

C.  Визначення факторів, що призвели до ожиріння   

D.  Роз’яснення пацієнтові проблем, що можуть виникнути при ожирінні   

E.  Рекомендації родичам з приводу харчування пацієнта та фізичної активності   

   

109. Медична сестра здійснює ІV етап сестринського процесу. Яка мета даного етапу  

 сестринського процесу? 

A.  *Виконання плану сестринських втручань 

B.  Визначення критеріїв оцінки догляду     

C.  Складання  плану сестринських втручань   

D.  Збір та аналіз одержаної інформації    

E.  Формування сестринського діагнозу   

 

 110. Сестринський процес – це продуманий сформований підхід, розрахований на  

 задоволення потреб пацієнта. Які із перерахованих потреб пацієнта необхідно  

 задовольнити в першу чергу при плануванні догляду? 

A.  * Потреба в руховій активності    

B.  Здатність забезпечити свою безпеку   

C.  Кошти, забезпеченість   

D.  Працездатність, задоволення працею   

E.  Знання про здоровий спосіб життя   

 

 111. Практична діяльність медичної сестри  характеризується  певними стандартами.  

 Стандарти – це положення, які визначають:   

A.  * Об’єм, цінність та якість діяльності    

B.  Основні функції сестринської справи    

C.  Мету надання допомоги і догляду пацієнтам    

D.  Вибір системи організації сестринської допомоги     

E.  Межі співпраці медсестри з іншими спеціалістами    

 

 112. Дієтотерапія пацієнтів базується на певних принципах. Коригуючий принцип 

лікувального харчування передбачає: 

A.  * Зменшення (збільшення) в харчовому раціоні того чи іншого продукту 

B.  Кількісне обмеження їжі 

C.  Введення в організм продуктів, в яких він має недостачу 

D.  Виключення з раціону грубої, важкоперетравлюваної їжі 
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E.  Спеціальна кулінарна обробка продуктів 

 

 113. При передачі чергування у відділенні медсестра доповіла, що у пацієнта з пневмонією  

 сильний головний біль, відчуття жару, температура 39,2С. Яке незалежне медсестринське 

втручання необхідно здійснити медичній сестрі? 

A.  * Прикласти до голови холодний компрес, обтерти тіло холодною водою   

B.  Змінити натільну білизну, напоїти чаєм   

C.  Обмити тіло водою з милом, укрити ковдрою 

D.  Заспокоїти, створити положення за Фаулером   

E.  Поставити банки повздовж хребта   

 

 114. На третій день після застосування п'явок пацієнтка поскаржилася на свербіж та  

 нагноєння навколо ранок.  Що є причиною такого ускладнення? 

A.  * Інфікування ранок 

B.  Тривала кровотеча з ранок   

C.  Невірно обрана ділянка для постановки п’явок   

D.  Підшкірні крововиливи   

E.  Підвищений артеріальний тиск    

 

 115. Пацієнтові з підозрою на лямбліоз лікар призначив дуоденальне зондування. Як  

 правильно зібрати і відправити матеріал на лаборторне дослідження? 

A.  *Порцію В відправити в лабораторію в теплому вигляді   

B.  Порцію В і С відправити в лабораторію в теплому вигляді   

C.  Порцію А відправити в лабораторію в теплому вигляді   

D.  Порцію С помістити в посуд з теплою водою   

E.  Порцію А В С відправити в лабораторію   

 

 116. Після госпіталізації хворого в інфекційне відділення лікарні,медсестра повинна провести  

 дезінфекцію квартири. Який це вид дезінфекції?   

A.  *Вогнищева заключна дезінфекція   

B.  Профілактична дезінфекція   

C.  Вогнищева поточна дезінфекція   

D.  Дератизація   

E.  Дезінсекція   

 

 117. У хворого виник гострий біль в ділянці серця і задишка. Яке положення повинна надати  

 медсестра пацієнту? 

A.  *Напівлежаче в ліжку або сидяче в кріслі   

B.  Лежаче з опущеним головним кінцем   

C.  Положення Сімса   

D.  Лежаче на животі   

E.  Лежаче на пораженій стороні   

   

 118. Пацієнту К., 49 р., після оперативного втручання на стравохід призначили  штучне  

 годування через зонд. Медична сестра готує: 

A.  *Стерильний тонкий шлунковий зонд 

B.  Стерильний товстий шлунковий зонд 

C.  Дуоденальний зонд з оливою 

D.  газовідвідну трубку 

E.  Катетер 

 

 119. Який першочерговий захід необхідно запланувати медсестрі при догляді за хворим з  

 гарячкою в третій стадії? 

A.  *Контроль пульсу і артеріального тиску   

B.  Зміна постільної білизни, вимірювання пульсу   
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C.  Вимірювання t тіла і пульсу 

D.  Контроль за диханням і артеріальним тиском   

E.  Провітрювання кімнати, вимірювання температури 

 

  120. Хворий М., поступив в кардіологічне відділення с діагнозом "ішемічна хвороба серця". 

Палатная медсестра проводить медсестринське обстеження, вивчає частоту пульсу.  Якою 

повинна бути частота пульсу в нормі? 

A.  * 60-80 уд./хв.    

B.  80-100 уд./хв.   

C.  90-110 уд./хв.   

D.  50 - 60 уд./хв.   

E.  40-50 уд./хв.   

 

 121. Хворий Д. находиться в пульмонологічному відділенні з діагнозом "бронхіальна  

 астма". Палатная медсестра проводить медсестринское обстеження, визначає  

 частоту дихання. Якою повинна бути частота дихання в нормі? 

A.  * 16-20 в хв.    

B.   20-24 в хв.   

C.   10-12 в хв.   

D.   12-16 в хв.   

E.   24-30 в хв.   

 

 122. Палатна медсестра проводить огляд важкохворого Т., який поступив у відділення,  

 після тривалого перебування на ліжковому режимі. У ділянці крижової кістки вона  

 виялила синюшно-багрову пляму без чітких контуров.  Як оцінити виявлені зміни?   

A.  * Пролежень   

B.   Алергічний дерматит   

C.   Інфільтрат   

D.   Ліподистрофія   

E.   Опрілість   

 

 123. У терапевтичне відділення постув хворий Г. с діагнозом "цукровий діабет". Палатна 

медсестра проводить опитування хворого.  Який етап медсестринського процесу вона 

здійснює? 

A.  *Перший   

B.  Другий   

C.  Третій   

D.  Четвертий   

E.  П'ятий   

 

 124. Хвора А. знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні з діагнозом "хронічний 

гепатит", яка щоденно получає внутривенні ин'єкції.  Яка потенційна проблема может 

возникнути, якщо внутрівенні ин'єкції будут часто виконуватися в одну й ту ж вену? 

A.  * Тромбофлебіт   

B.  Алергична реакція   

C.  Інфільтрат   

D.  Ліподистрофія   

E.  Пролежні   

 

 125. Хворий Ф., знаходиться в нейросудинному відділенні з гострим порушенням мозкового  

 кровообігу. Йому призначений строгий ліжковий режим. Яка потенційна проблема може 

виникнути у хворого? 

A.  * Пролежні  

B.  Зниження апетиту   

C.  Приступи задухи   
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D.  Поліурія   

E.  Біль в животі    

 

126.  Хворого О., турбує озноб, біль голови, ломота в суглобах, біль в м'язах, слабкість, t-

37,8С.  Які медсестринские втручання потрібно включити в план медсестринського догляду? 

A.  * Тепло закутати, обкласти грілками   

B.  Використати міхур з ледом   

C.  Використати холодний компрес   

D.  Укрити простирадлом 

E.  Дати прохолодне пиття   

 

127.  У гастроентерологічному відділенні знаходиться хвора А., с діагнозом "хронічний  

панкреатит". Палатна медсестра здійснила I и II етапи медсестринського процесу і  

 склала план сестринського догляду по пріорітетній проблемі - метеоризм.  Яке  

 залежне сестринське втручання медсестра повинна включити в план сестринського догляду? 

A.  * Постановку газовивідної трубки 

B.  Міхур з ледом на живіт   

C.  Грілку на живот   

D.  Рясне пиття 

E.  Промивання шлунку   

 

128.  Хворий К., знаходиться в нефрологічному відділенні з діагнозом "гострий пієлонефрит". 

Його готують до виписки. Який етап сестринського процесу повинна здійснити медсестра  

перед випискою хворого? 

A.  * Оцінка результатів и корекція медсестринського догляду   

B.  Планування медсестринских втручань  

C.  Медсестринська діагностика   

D.  Медсестринске обстеження   

E.  Реалізація плану медсестринських втручань    

 

129.  Хвора С., знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні з діагнозом "ожиріння". 

Одна з пріоритетних проблем пациєнта - закрепи. Виконуючи залежне медсестринське 

втручання, медсестра поставила очисну клізму, яка була неефективною.  Яке залежне 

медсестринське втручання потрібно внести в план для корекції догляду? 

A.  * Масляну клізму 

B.  Лікувальну клізму   

C.  Живильну клізму   

D.  Газовивідну трубку   

E.  Ректороманоскопію   

 

130. Пацієнту Р., лікуючий лікар призначив внутрім'язеве введение 0,5 г ампіциліну 4 рази в 

день. Скільки мл розведенного антибіотика потрібно набрати в шприц медсестра при 

стандартному разведенні? 

A.  * 5 мл   

B.  1 мл   

C.  2 мл   

D.  4 мл   

E.  10 мл   

 

 131. Пацієнтці Ш., 54 років, що знаходиться в терапевтичному відділенні з діагнозом  

 цукровий діабет проводиться инсулінотерапія. Медсестра за призначенням лікаря вводить  

 12 ОД інсуліна шприцом ємністю 2 мл.  Скільки мл інсуліна вона повинна набрати в  

 шприц? 

A.  *0,3 мл 

B.  0,1мл   
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C.  0,4 мл   

D.  0,6 мл   

E.  1 мл   

 

 132. Пацієнт М., знаходиться в пульмонологічному відділенні з діагнозом "хронічний 

обструктив-ний бронхіт, дихальна недостатність". Медсестра виявила пріоритетную проблему 

у паціента - задишка в спокої. Який фізіологічений показник оцінюватися медсестрою в першу 

чергу? 

A.  * Частоту дихальних рухів 

B.  Пульс    

C.  Артеріальний тиск 

D.  Добовий діурез   

E.  Температуру 

 

 133. Пацієнтці В., з діагнозом "пневмонія", лікар призначив постановку гірчичників.  

 Виконуючи план сестринського догляду, медсестра приготовила гірчичники, лоток с    

 водою.  Яка повинна бути температура води для постановки гірчичників? 

A.  * 38-40 С 

B.  20-25 С   

C.  30-35 С   

D.  60 - 75 С   

E.  80-100 С   

 

 134. Пацієнт Д., 45 років, знаходиться в інфарктному відділенні з діагнозом "гострий інфаркт  

 міокарда". Вночі у пацієнта розвинувся приступ задухи з виділенням при кашлі пінистого 

рожевого харкотиння. Черговий лікар призначив оксигенотерапію. Медсестра проводить 

подачу кислню  через  носовий  катетер.   Який  розчин використовується в апараті Боброва в 

даному випадку? 

A.  * 70 % етиловий спирт 

B.  Перекипячену воду   

C.  0,9 % розчин натрію хлориду 

D.  2 % розчин натрію гідрокарбонату 

E.  1 % розчин борного спирту 

 

 135. Пацієнтці У., 36 років, с диагнозом 'хроничний холецистит", лікуючий лікар призначив  

 внутрівенну холецистографію с білігностом. Палатна медсестра, виконуючи підготовку 

 пацієнтки до дослідження, проводить пробу на чутливість до білігносту.  Як медсестра буде 

вводити розчин білігноста для проби? 

A.  * Внутрівенно   

B.  Внутрішкірно  

C.  Підшкірно  

D.  Скарифікаційно   

E.  Внутрім'язево   

 

 136. Перед початком работи медична сестра процедурного кабинетуа готуєт 3 % розчин 

  хлорамину для проведения знезараження інструментарію. Скільки хлораміну вона  

 повинна взяти для приготування 4 л 3 % раствора? 

A.  * 120 г   

B.  60 г   

C.  3 г    

D.  40 г   

E.  30 г   

 

 137. Пацієнту з серцевою недостатністю проведено кровопускання.  Медична сестра здійснює 

контроль за пульсом, артеріальним тиском та рекомендує йому дотримуватись суворого 
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ліжкового режиму з метою попередження такого ускладнення, як:   

A.  *Ортостатичний колапс 

B.  Непритомність   

C.  Шок   

D.  Напад ядухи   

E.  Тромбоемболія   

 

 138. Пацієнтові призначено 20 ОД інсуліну підшкірно. Доза інсуліну 100 ОД в одному мл.   

 Медична сестра виконує ін’єкцію інсуліну за 30 хвилин до сніданку, набравши в інсуліновий 

шприц: 

A.  *0,2 мл    

B.  0,3 мл   

C.  0,4 мл   

D.  0,5 мл   

E.  0,6 мл   

 

139. Медична сестра процедурного кабінету контролює термін придатності стерильних  

 розчинів. Стерильні розчини, виготовлені в аптеці і закупорені корками під обкатку,  

 зберігаються:   

A.  *Не більше 10 діб 

B.  Не більше 3 діб   

C.  Не більше 2 діб   

D.  Не більше 7 діб   

E.  Не більше місяця   

 

140. Медична сестра виконує внутрішньом’язову ін’єкцію у передньо-зовнішню поверхню  

 стегна, захоплює шкіру лівою рукою у складку, голку вводить під кутом:   

A.  *70° 

B.  40°   

C.  90°   

D.  45°   

E.  30°   

 

141. Пацієнту з нирковою колькою медична сестра відпускає гарячу ванну. Вкажіть  

 температуру води та тривалість ванни:   

A.  *Температура води 40° С, тривалість 10-15 хв 

B.  Температура води 34-36° С, тривалість 20 хв   

C.  Температура води 36-39 ° С, тривалість 20-30 хв   

D.  Температура води 28-30° С, тривалість 3-5 хв   

E.  Температура води 24-27 ° С, тривалість 1-3 хв   

 

142. Пацієнт знаходиться в стані гарячки, скаржиться на відчуття жару, загальну слабкість,  

 сухість у роті. Шкіра обличчя червона, гаряча на дотик, губи вкриті кірками. Медична  

 сестра, здійснюючи догляд за пацієнтом, прикладає холодний компрес до чола в першу  

 чергу з такою метою: 

A.  *Посилення тепловіддачі 

B.  Зменшення тепловіддачі 

C.  Зменшення головного болю   

D.  Зменшення запального процесу   

E.  Збільшення кровонаповнення судин 

 

143. У пацієнта діагностована пневмонія, йому призначено цефтріаксон. Пацієнт має 

схильність 

 до алергійних реакцій на знеболюючі препарати. Для проведення проби на чутливість до 

цефтріаксону медсестра з метою розведення антибіотика використає такий розчин: 
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A.  *0,9 % розчин натрію хлориду 

B.  10 % розчин натрію хлориду 

C.  Воду для ін’єкцій   

D.  0,25 % розчин новокаїну 

E.  1 % розчин новокаїну 

 

 144. Медсестра проводить інгаляцію кисню пацієнту через носовий катетер від 

централізованої подачі. Для запобігання розвитку пролежнів слизової оболонки носових  

A.  *Змінювати положення катетера в носових ходах кожні 30-40 хвилин    

B.  Забезпечити концентрацію кисню в повітрі до 30 - 40%    

C.  Відрегулювати оптимальну дозу кисню 4-6 л за хвилину   

D.  Зволожувати кисень через апарат Боброва водою   

E.  Змочувати катетер стерильним ізотонічним розчином натрію хлориду і вводити на  

 глибину 15 см    

 

145. Медична сестра досліджує пульс пацієнта, у якого визначено високий артеріальний тиск.  

 Вона з’ясувала, що пульс твердий. Це свідчить про порушення такої властивості пульсу:   

A.  *Напруження 

B.  Ритм    

C.  Частота    

D.  Наповнення    

E.  Дефіцит    

 

146. У пацієнта серцево-судинна патологія. Він не знає, скільки можна вживати рідини на  

 добу, боїться виникнення набряків. Медсестра навчає пацієнта контролювати добовий  

 діурез та кількість вжитої рідини, пояснює їх нормальне співвідношення. В нормі добовий   

 діурез становить:   

A.  *70-80 % від усієї вжитої рідини 

B.  60-75 % від усієї вжитої рідини 

C.  55 – 60 % від усієї вжитої рідини 

D.  45 – 50 % від усієї вжитої рідини 

E.  85 – 90 % від усієї вжитої рідини 

 

147. Пацієнтка похилого віку страждає стійкими закрепами, випорожнення відсутні більше 4  

 діб, відсутній ефект від очисної та послаблюючих клізм, медсестра готує пацієнтку до  

 сифонної клізми. Механізм дії сифонної клізми такий:    

A.  *Механічно вимиває кал, справляє подразнюючу дію на стінки кишок, активізує  

 перистальтику 

B.  Обволікає кал, полегшує його виділення, нормалізує перистальтику    

C.  Розріджує та вилучає калові маси з нижніх відділів товстої кишки    

D.  Сприяє інтенсивному надходженню міжклітинної рідини до  товстої  кишки, розріджує  

 кал, активізує перистальтику    

E.  Справляє місцеву протизапальну та обволікальну дію на слизову оболонку товстої  

 кишки    

 

148. Медична сестра проводить медсестринське обстеження пацієнта, використовує  

 суб’єктивні та об’єктивні методи дослідження, результати додаткових обстежень. Мета  

 обстеження: створити інформаційну базу даних про стан пацієнта. Зібрані дані  

 медсестра запише до:   

A.  *Сестринської історії здоров'я 

B.  Плану сестринського догляду   

C.  Листа первинної оцінки стану пацієнта   

D.  Амбулаторної карти пацієнта   

E.  Медичної карти стаціонарного хворого   
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 149. Медична сестра аналізує отримані дані про пацієнта, визначає всі наявні або потенційні  

 відхилення від комфортного гармонійного стану, встановлює, що найбільш обтяжує  

 пацієнта на цей момент, формулює сестринський діагноз. Це етап сестринського  

 процесу:   

A.  *ІІ етап 

B.  І етап   

C.  ІІІ етап   

D.  ІV етап   

E.  V етап    

 

 150. Пацієнту з серцевою недостатністю проведено кровопускання. Медична сестра здійснює 

  контроль за пульсом, артеріальним тиском та рекомендує йому дотримуватись  

 суворого ліжкового режиму з метою попередження такого ускладнення, як:   

A.  *Ортостатичний колапс 

B.  Непритомність   

C.  Шок   

D.  Напад ядухи   

E.  Тромбоемболія   

 

 151. Пацієнт, що страждає на серцеву недостатність, скаржиться медсестрі на задишку при  

 фізичному навантаженні та виділення більшої кількості сечі вночі ніж вдень. Це заважає  

 йому відпочивати. Таке явище називається:   

A.  *Ніктурія 

B.  Олігурія   

C.  Поліурія   

D.  Анурія   

E.  Ішурія   

 

 152. Досліджуючи основні параметри пульсу, медсестра з певною силою притискає артерію  

 до внутрішньої поверхні променевої кіски для припинення пульсації. Яку властивість  

 пульсу визначає медсестра? 

A.  *Напруження 

B.  Частоту   

C.  Ритм   

D.  Глибину   

E.  Наповнення   

 

153. Внаслідок можливого дефекту виготовлення ін’єкційна голка під час її введення у м’які  

 тканини може раптово відламатися від муфти. З метою профілактики даного  

 ускладнення голку необхідно вводити:   

A.  *На 2/3 довжини 

B.  На 1/2 довжини 

C.  На 1/4 довжини 

D.  На 2/5 довжини 

E.  На 1/3 довжини 

 

154. У маніпуляційному кабінеті після в/нутрішньом'язового введення антибіотика (500 000 

ОД  бензилпеніцеліну натрієвої солі) пацієнт раптово відчув різку загальну слабкість, напад  

 кашлю, ядуху, серцебиття. Артеріальний тиск 85/50 мм рт. ст. Назвіть ускладнення, що  

 виникло: 

A.  *Анафілактичний шок 

B.  Токсико-інфекційний шок   

C.  Кардіогенний шок   

D.  Колапс   

E.  Непритомність   
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155. Назвіть біологічно активну речовину, що міститься у секреті слинних залоз п’явки і має  

 здатність гальмувати процеси згортання крові:    

A.  *Гірудин 

B.  Лізоцим   

C.  Мірозин    

D.  Дестабілаза   

E.  Гепарин   

 

156. До медичної сестри фізіотерапевтичного кабінету звернувся пацієнт, якому лікар  

 призначив сеанси УФ-опромінення поперекової ділянки. Що повинна зробити медична  

 сестра перед початком проведення процедури?    

A.  *Визначити біодозу опромінення 

B.  Визначити частоту пульсу   

C.  Визначити артеріальний тиск   

D.  Виміряти температуру тіла   

E.  Оглянути шкіру пацієнта   

 

157. Раціональне харчування базується на багатьох законах. Що передбачає закон  

 адекватності харчування? 

A.  *Повноцінне постачання організму різними харчовими речовинами 

B.  Дотримання режиму харчування 

C.  Вживання санітарно доброякісної їжі 

D.  Відповідність хімічного складу їжі особливостям обмінних процесів конкретної людини 

E.  Вживання достатньої кількості вітамінів 

 

 

 158. Медична сестра реанімаційного відділення працює з наркотичними анальгетиками.  

 Назвіть номер наказу МОЗ України "Про затвердження порядку обігу наркотичних засобів, 

  психотропних речовин та прекурсорів у державних і комунальних закладах охорони  

 здоров’я України": 

A.  *356 

B.  740   

C.  234   

D.  223   

E.  38   

 

 159. При проведенні ін'єкцій медична сестра використовує медичні вироби одноразового  

 використання.  Назвіть основний метод промислової стерилізації медичних виробів  

 (шприців) одноразового використання: 

A.  *Променевий 

B.  Хімічний   

C.  Газовий   

D.  Термічний   

E.  Механічний   

 

160. Для індивідуального захисту від внутрішньолікарняної інфекції використовують маски.  

 Вкажіть термін захисної дії маски. 

A.  *3 год. 

B.  2 год.   

C.  1 год.   

D.  4 год.   

E.  5 год.   

 

 161. Виконуючи внутрішньовенну ін’єкцію, медсестра вкололася голкою. Вона негайно зняла  
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 рукавички, ретельно вимила руки милом під проточною водою, ушкоджене місце обробила 

70 % розчином етилового спирту, наклала пластир та одягла напальчник. Вкажіть номер 

чинного наказу МОЗ України відповідно до якого діяла медсестра: 

A.  *120 

B.  234   

C.  408   

D.  720   

E.  181   

 

 162. З метою профілактики пролежнів медсестра розмістила пацієнта в положенні Сімса.  

 Охарактеризуйте дане положення:   

A.  *Проміжне між положенням на животі та на боку 

B.  Положення на животі   

C.  Положення на боку   

D.  Положення на спині   

E.  Напівсидяче положення   

 

 163. Медична сестра, здійснюючи медсестринський процес, докуметує отримані дані.   

 Виберіть документ, в якому фіксується ІІІ етап медсестринського процесу. 

A.  *План сестринського догляду 

B.  Медична карта стаціонарного хворого   

C.  Медична карта амбулаторного хворого    

D.  Лист лікарських призначень   

E.  Температурний лист   

 

164. У відділенні міської лікарні перебуває хвора, якій призначено взяття крові з вени для  

 лабораторного дослідження. Назвіть види сестринського втручання, які виконує медична  

 сестра на підставі розпоряджень лікаря. 

A.  *Залежні 

B.  Незалежні    

C.  Взаємозалежні   

D.  Мед сестринські   

E.  Лікарські   

 

165. Пацієнту Г., 67 р., що лікується стаціонарно з приводу тромбофлебіту, вводять гепарин  

 підшкірно. Гепарин не вводять внутрішньом'язово через ризик виникнення: 

A.  *Гематоми 

B.  Тромбофлебіта   

C.  Ліподистрофії   

D.  Анафілактичного шоку   

E.  Набряку   

 

166. Пацієнту П., що лікується стаціонарно з приводу крупозної пневмонії, лікар призначив  

 внутрішньом’язово цефтріаксон по 1,0 г. Назвіть анатомічну ділянку, яку частіше  

 вибирають для даної ін’єкції? 

A.  *Верхньозовнішній квадрант сідниці 

B.  Зовнішню поверхню стегна   

C.  Нижньозовнішній квадрант сідниці   

D.  Внутрішню поверхню стегна   

E.  Верхньовнутрішній квадрант сідниці   

167. В реанімаційному відділенні медична сестра при дослідженні пульсу у тяжкохворого  

 виявила, що частота пульсу складає 40 уд/ хв. Як оцінити такий пульс? 

A.  *Брадикардія 

B.  Тахікардія   

C.  Аритмія   
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D.  Пароксизмальна тахікардія   

E.  Ниткоподібний   

 

168. Пацієнт 60 років знаходиться в пульмонологічному відділенні з приводу бронхіальної  

 астми, його турбує задишка. Яке відповідне положення необхідно надати пацієнту при  

 реалізації плану медсестринських втручань? 

A.  *Напівсидячи 

B.  Лежачи   

C.  З опущеним ніжним кінцем функціонального ліжка   

D.  З опущеним головним кінцем функціонального ліжка    

E.  З підвищеним ніжнім кінцем функціонального ліжка   

 

169. У пацієнта 28 років неприємні відчуття в надчеревній ділянці, блювання, яке приносить  

 тимчасове полегшення. Він пов’язує свій стан із споживанням недоброякісної їжі. Яке  

 залежне медсестринське втручання необхідно здійснити медичній сестрі в першу чергу? 

A.  *Промити шлунок 

B.  Дати антациди   

C.  Направити на УЗД   

D.  Покласти міхур з льодом на епігастрій   

E.  Дати проносні   

 

170. Ви працюєте постовою медичною сестрою в хірургічному відділенні. Пацієнтці дві доби  

 тому  зроблена операція холецистектомії. Вона скаржиться на біль в животі, здуття його,  

 невідходження газів. Яке залежне медсестринське втручання необхідно здійснити  

 медичній сестрі на даному етапі? 

A.  *Ввести газовідвідну трубку 

B.  Ввести спазмолітини   

C.  Викликати лікаря   

D.  Покласти міхур з льодом на живіт   

E.  Ввести знеболюючі   

 

171. Для проведення контролю стерилізації повітряним методом медична сестра приготувала  

 пробірку з сахарозою.  Зазначте, при якому режимі буде проводитися стерилізація. 

A.  *180°С – 1 година 

B.  180°С - 2,5 години   

C.  160°С - 2,5 години   

D.  132°С – 1 година   

E.  120°С – 2 години   

 

 172. Основою лікувально-охоронного режиму є суворе дотримання розпорядку дня. Коли  

 медична сестра повинна проводити термометрію хворим у стаціонарі? 

A.  *Два рази на день: до ранкового туалету і після денного відпочинку 

B.  Після сніданку та ввечері    

C.  Один раз після обіду   

D.  Після ранкового туалету   

E.  Три рази на день   

 

173. Пацієнту О., 68 років, який скаржиться на появу червоної крові у випорожненях протягом  

 місяця і слабкість, призначено ендоксопічне дослідження прямої кишки. До якого  

 дослідження повинна підготувати пацієнта медична сестра? 

A.  *Ректороманоскопії 

B.  Рентгенографії шлунка 

C.  Фіброгастроскопії 

D.  Іригоскопії 

E.  Колоноскопії 
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174. Пацієнт Н., 58 років, здає сечу за Зимницьким. Що визначають у кожній з 8-ми порцій  

 сечі за Зимницьким? 

A.  *Об’єм і відносну густину 

B.  Кількість еритроцитів і циліндрів   

C.  Кількість лейкоцитів, циліндрів   

D.  Наявність білка і пігментів   

E.  Наявність цукру і кетонових тіл   

 

175. Медична сестра повинна відключити систему після введення інфузійних розчинів  

 пацієнту. Для цього необхідно в першу чергу:    

A.  *Перекрити тік рідини затискачем 

B.  Видалити голку з вени   

C.  Видалити верхню голку системи з флакона   

D.  Видалити голку – повітровід з флакона   

E.  Прикласти стерильний ватний тампон до місця пункції.   

 

176. В нічний час постова медсестра була викликана до хворого, який поскаржився на  

 задишку. Який із заходів найпростішої фізіотерапії медсестра повинна застосувати?   

A.  *Оксигенотерапію 

B.  Вакуумтерапію   

C.  Гірудотерапію   

D.  Бальнеотерапію   

E.  Аутогемотерапію   

 

177. Медична сестра навчає пацієта принципам здорового способу життя. Який метод 

формування здорового способу життя належить до засобів фізичного впливу на здоров’я? 

A.  *Ходьба 

B.  Аутотренінг   

C.  Санація вогнищ хронічної інфекції   

D.  Особиста гігієна   

E.  Раціональне харчування   

 

178. За призначенням лікаря медична сестра готує пацієнта до обстеження шлунка. Визначте  

 найбільш інформативний метод діагностики при захворюваннях шлунка. 

A.  *Фіброгастродуоденоскопія 

B.  Рентгенографія шлунка   

C.  Аналіз кала на приховану кров   

D.  Зондування шлунка   

E.  РН - метрія   

 

 179. У пацієнтки Т., 60 років, масою тіла 105 кг відмічається повна нерухомість (стан коми),  

 нетримання сечі, калу. Яку мінімальну кількість балів за шкалою Нортон отримає  

 пацієнтка: 

A.  *5 балів 

B.  8 балів   

C.  10 балів   

D.  12 балів   

E.  15 балів   

 

180. Медична сестра інфекційної лікарні навчає пацієнта К., 65 років, з діагнозом "гострий  

 гепатит" основам дієтичного харчування в домашніх умовах. На якому етапі  

 медсестринського процесу вона це здійснює? 

A.  * ІV    

B.  І   



 115 

C.  V   

D.  ІІ   

E.  ІІІ   

 

181. Медична сестра  встановила наявні та потенційні проблеми у пацієнта, що знаходиться  

 на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні з приводу інфаркту міокарда.  

 Який етап медсестринського процесу вона здійснила?   

A.  * ІІ   

B.  ІV   

C.  V   

D.  І   

E.  ІІІ   

 

182. Пацієнт визнає факт наявних змін у стані свого здоров'я із врахуванням медичного  

 висновку і співпрацює з медичним персоналом для отримання позитивного результату.  

 Який вид ставлення у пацієнта до хвороби?    

A.  * Адекватне    

B.  Негативне   

C.  Зверхнє   

D.  Позитивне   

E.  Байдуже   

 

183. Медична сестра здійснює оцінку психічного стану пацієнта. До вербальних форм  

 поведінки належать: 

A.  * Голос, манера говорити, логіка   

B.  Зоровий контакт   

C.  Міміка   

D.  Поза   

E.  Жести   

 

184. Після дорожньо-транспортної пригоди до реанімаційного відділення машиною швидкої  

 допомоги доставлений пацієнт К., 52 р. в непритомному стані. Фізичний стан пацієнта  

 дуже важкий, пацієнт лежачий, рухомість відсутня, ступор, постійне нетримання сечі та  

 калу. Як оцінити у балах ризик розвитку пролежнів у пацієнта за шкалою Нортон? 

A.  * 5   

B.  12   

C.  14   

D.  10   

E.  20   

   

 185. Дієтична медична сестра складає харчовий раціон на пацієнтів у відділенні, враховуючи  

 енергетичну цінність їжі. Скільки кілокалорій утворюється при згоранні 1 г жиру?   

A.  *9,3    

B.  4,1   

C.  2,5   

D.  4,6   

E.  8,4   

 

186.  Під час проведення передстерилізаційної обробки інструментів медична сестра ЦСВ  

 приготувала реактив бензидину та нанесла 3 краплі на підготовлені інструменти. Що  

 визначає медична сестра за допомогою даної проби? 

A.  * Залишки крові   

B.  Залишки миючого засобу   

C.  Залишки ліків   

D.  Залишки дезінфікуючого розчину   
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E.  Залишки олії   

 

187. У пацієнта К, 53 р., який знаходиться на лікуванні у неврологічному відділенні з приводу  

 тяжкого  розладу мозкового кровообігу з’явилося рівномірне за глибиною дихання з  

 паузами до 30 сек. Який патологічний тип дихання спостерігається у пацієнта? 

A.  * Біота   

B.  Куссмауля   

C.  Чейна-Стокса   

D.  Астма   

E.  Ядуха   

 

188. Пацієнта Н. 42 р., госпіталізовано на стаціонарне лікування інфекційної лікарні з приводу  

 вірусного гепатиту В. Який вид дезінфекції необхідно здійснити у помешканні пацієнта? 

A.  * Вогнищеву заключну   

B.  Профілактичну   

C.  Повітряну    

D.  Парову    

E.  Вогнищеву поточну   

 

189. Під час підмивання пацієнтки з надмірною вагою, медична сестра виявила гіперемію у  

 ділянці пахових складок. Подальша тактика медичної сестри під час догляду за  

 пацієнткою передбачає: 

A.  * Застосування присипки 

B.  Застосування  пластира 

C.  Застосування  пасти 

D.  Застосування бовтанки 

E.  Обробка 70 % етиловим спиртом 

 

190. Медична сестра терапевтичного відділення здійснила пацієнтці М. 54 р.  

 ввнутрішньовення краплинне введення 0,9 % розчину натрію хлориду, використовуючи  

 одноразову систему. Який метод дезінфекції доцільно застосувати? 

A.  *Пропускання через систему дезрозчину з наступним замочуванням в дезрозчині і  

 промивання водою 

B.  Занурення в дезрозчин   

C.  Пропускання через систему дезрозчину   

D.  Промивання під проточною водою    

E.  Протирання одним із дезрозчинів   

 

 

 191. Пацієнту терапевтичного відділення П., 65 р., зі стійким закрепом, лікар призначив  

 здійснити гіпертонічну клізму. Для виконання маніпуляції медична сестра повинна  

 приготувати: 

A.  *10 % розчин натрію хлориду 

B.  2 % розчин натрію гідрокарбонату 

C.  0,9 % розчин натрію хлориду 

D.  4 % розчин калію хлориду 

E.  1 % розчину кальцію хлориду 

 

192. Після оперативного втручання з приводу гострого холециститу у пацієнтки В., 43 р.,  

 спостерігається затримка сечовиділення понад 12 годин. Яке залежне медсестринське  

 втручання повинна виконати медична сестра? 

A.  *Здійснити катетеризацію  сечового міхура 

B.  Ввести спазмолітичні  препарати   

C.  Дати сечогінні препарати   

D.  Дати тепле пиття   
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E.  Почекати самостійне сечовиділення   

 

193. Медична сестра ЦСВ готує до стерилізації гумові рукавички. Вкажіть відповідний режим  

 стерилізації гумових виробів паровим методом. 

A.  *Тиск 1,1 атм. t 120?С, 45 хв. 

B.  Тиск 2 атм. t 132?С, 20 хв.   

C.  Тиск 1,5 атм. t 130?С, 20 хв.   

D.  Тиск 1, 5 атм. t 132?С, 25 хв.   

E.  Тиск 0,5 атм. t 110?С, 45 хв.   

 

194. У пацієнта К., 60 р. який знаходиться на тривалому суворому постільному режимі,  

 внаслідок чого є ризик виникнення пролежнів в ділянці крижової кістки. З метою  

 профілактики пролежнів ділянку тіла доцільно обробляти: 

A.  *10 % розчином камфорного спирту 

B.  96 % етиловим спиртом 

C.  1 % розчином діамантового зеленого 

D.  5 % розчином йоду спиртового 

E.  10 % синтоміциновою маззю 

 

195. У приймальному відділенні під час огляду волосистої частини голови у пацієнта Р., 40 р.  

 виявлено педикульоз. Який дезіксенційний засіб варто застосовувати?   

A.  *Педилін 

B.  5 % борну мазь 

C.  0,1 % розчин дезоксону 

D.  10 % розчин оцтової кислоти 

E.  2 % розчин натрію гідрокарбонату 

 

196. Після проведення внутрішньовенної ін’єкції пацієнт П., 28 р., скаржиться на біль у місці  

 ін’єкції, почервоніння і припухлість по ходу вени. Це ускладнення має назву: 

A.  *Флебіт 

B.  Емболія   

C.  Сепсис    

D.  Колапс   

E.  Інфільтрат    

 

 197. Пацієнту В., 42 р., з діагнозом "хронічний гастрит" призначено ендоскопічне 

дослідження  

 шлунка і дванадцятипалої кишки. Це дослідження має назву: 

A.  *Езофагогастродуоденоскопія 

B.  Іригоскопія    

C.  Цистоскопія   

D.  Бронхоскопія   

E.  Ректороманоскопія    

 

 198. Медична сестра навчає молодшу медичну сестру готувати робочий розчин хлораміну.  

 Для приготування 3 л 3 % р-ну хлораміну необхідно взяти: 

A.  *90 г хлораміну і 2910 мл води    

B.  9 г хлораміну і 2991 мл води   

C.  30 г хлораміну і 2970 мл води   

D.  300 г хлораміну і 2700 мл води   

E.  3 г хлораміну і 2997 мл води   

 

199. Медична сестра пояснює пацієнтці правила збирання сечі для загального клінічного  

 дослідження. Перед збиранням сечі жінка повинна здійснити туалет зовнішіх статевих  

 органів. Яку порцію сечі із сечовипускання необхідно зібрати? 
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A.  *Середню порцію   

B.  Першу порцію   

C.  Останню порцію   

D.  Всю сечу   

E.  Тільки вранішню   

 

200. При інгаляції лікарські препарати вводить в організм у дрібно розсіяному аерозолі або  

 газоподібному станах. Назвіть спосіб застосування ліків? 

A.  *Зовнішній   

B.  Внутрішній   

C.  Парентеральний   

D.  Сублінгвальний   

E.  Пероральний   

 

201. Старша медична сестра відділення для отримання ліків з аптеки виписує  

 вимогу-накладну. Найменування яких лікарських засобів обов’язково необхідно писати  

 латинською мовою? 

A.  *Наркотичних анальгетиків   

B.  Екстемпоральних   

C.  Внутрішнього застосування   

D.  Парентерального введення   

E.  Заводського виготовлення   

 

202. Пацієнту К. 42 років в урологічному відділенні лікар призначив обстеження 

концентраційної і фільтраційної здатності нирок. Який метод дослідження сечі визначає ці 

функції нирок?    

A.  *За Зимницьким 

B.  За Нечипоренко 

C.  За Аддіс-Каковським 

D.  За Амбурже 

E.  Аналіз сечі на діастазу 

 

203. Медична сестра проводить навчання з пацієнтом, який хворий на цукровий діабет. Вона  

 пояснює йому техніку введення інсуліну інсуліновим шприцом та голкою довжиною 1,5 см. 

  Під яким кутом необхідно вводити голку? 

A.  *90 градусів 

B.  60 градусів 

C.  50 градусів 

D.  45 градусів 

E.  35 градусів 

 

 204. Пацієнт Р., 54 р., знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні з  

 приводу механічної кишкової непрохідності. Яке залежне медсестринське втручання  

 необхідно здійснити медичній сестрі для передопераційної підготовки? 

A.  * Сифонну клізму 

B.  Очисну клізму 

C.  Олійну клізму 

D.  Гіпертонічну клізму 

E.  Медикаментозну клізму 

 

205. Медична сестра поставила хворому олійну клізму. Вона повинна попередити, що  

 проносний ефект настає через:   

A.  *10-12 годин 

B.  10-12 хвилин   

C.  20-30 хвилин   
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D.  5-7 годин   

E.  1-2 години  

206. Сімейна медична сестра при здійсненні медсестринського процесу навчає пацієнта та  

 його родичі техніці визначення водного балансу в домашніх умовах. При визначенні   

 водного балансу необхідно підрахувати: 

A.  * Співвідношення кількості виділеної сечі до кількості вжитої рідини за добу   

B.  Тільки кількість вжитої рідини за добу   

C.  Тільки кількість виділеної сечі за добу   

D.  Тільки кількість рідини, введеної парентерально   

E.  Тільки кількість сечі, виділеної за день   

 

 207. Пацієнт Д., 59 років, лікується в кардіологічному відділенні з приводу хронічної серцевої  

 недостатності. Лікар призначив щоденний контроль артеріального тиску. Медична сестра 

  накладає манжетку на ділянку плеча. Як перевірити правильність накладання манжетки? 

A.  *Перевірити, щоб між манжеткою і тілом проходив тільки один палець.   

B.  Знайти пульсацію плечової артерії.   

C.  Закрити вентиль на груші за годинниковою стрілкою.   

D.  Прикласти фонендоскоп до місця пульсації і нагнітати повітря у манжетку.   

E.  Перевірити положення стрілки монометра відносно нульової поділки.    

 

 208. В кардіологічному відділенні лікується пацієнт Д., 50 років з приводу гіпертонічної 

кризи. У температурному листку зазначено:"Випорожнення кишківника відсутні протягом 

трьох  діб". До постановки якої клізми повинна підготуватись медична сестра? 

A.  *Гіпертонічної   

B.  Емульсійної   

C.  Сифонної   

D.  Очисної   

E.  Олійної   

 

 209. Скільки грамів дезактину медична сестра повинна зважити на аналітичних вагах для  

 приготування 3-х літрів 0,2 % розчину дезактину? 

A.  *6 г   

B.  0,2 г   

C.  0,6 г    

D.  20 г    

E.  60 г    

 

 210. Медична сестра гастроентерологічного відділення виконує залежне сестринське  

 втручання пацієнту К., 35 років із загостренням хронічного ентероколіту – медикаментозну 

  мікроклізму з 50 мл відвару ромашки. На яку глибину у пряму кишку вона повинна ввести  

 газовивідну трубку? 

A.  *12-15 см   

B.  5 – 7 см   

C.  7 -10 см    

D.  20 – 30 см    

E.  30 – 40 см   

 

 211. Медична сестра готує інструменти до стерилізації у сухожаровій шафі. Яку речовину  

 використовують для контролю температурного режиму 180о С при повітряному методі  

 стерилізації? 

A.  *Тіосечовина   

B.  Винна кислота   

C.  Розчин фенолу   

D.  Нікотинамід   

E.  Азопірам   
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212. Пацієнтка Л., у віці 76 р. госпіталізована у неврологічне відділення з гострим 

порушенням мозкового кровообігу. У пацієнтки паралізована ліва частина тіла. Під час огляду  

 пацієнтки: маса тіла вище середньої, шкіра суха, нетримання калу й сечі, рухливість  

 обмежена, апетит поганий. Оцініть ризик розвитку пролежнів за шкалою B. rA. D. E. n? 

A.  *Високий ризик   

B.  Низький ризик   

C.  Помірний ризик   

D.  Середній ризик   

E.  Недостатній ризик   

 

213. Пацієнту К. 45 років лікар призначив закапування в очі 30 % розчину сульфацил-натрію.  

 Медична сестра закапала пацієнту в очі по 2 краплі лікарської речовини. Чому не  

 доцільно вводити в очі не більше 1-2 крапель лікарської речовини ? 

A.  *У кон’юктивальному мішку вміщається лише 1 краплина розчину   

B.  Очні краплі містять сильнодіючі речовини   

C.  Велика кількість рідини негативно вплине на стан кон’юнктиви   

D.  Більша кількість лікарського розчину спричинить запальний процес на слизовій ока   

E.  Велика кількість розчину нерівномірно розподіляється в слизовій ока   

 

214. Пацієнт А., 22 р., лікується з приводу ревматичної хвороби. За призначенням лікаря  

 медична сестра повинна ввести пацієнту біцилін-5. Назвіть правила введення біциліну. 

A.  *Шприц місткістю 10 мл, голка з широким просвітом, внутрішньом’язево двомоментно   

B.  Використовують як розчинник 2% розчин новокаїну   

C.  Шприц місткістю 2 мл, підшкірно   

D.  Перед набиранням флакон з ліками підігрівають на водяній бані до температури 25-300С   

E.  Вміст флакона розчиняють за 30 хв. до введення   

 

 215. Пацієнту 52 років, який хворіє на інфекційний міокардит, уперше призначено введення  

 бензилпеніциліну. Медична сестра проводить пробу на індивідуальну чутливість до  

 антибіотика. Яку голку вона використає для проведення внутрішньошкірної ін’єкції ?   

A.  *Завдовжки 15 мм, діаметром 0,4 мм   

B.  Завдовжки 20 мм, діаметром 0,6 мм   

C.  Завдовжки 40 мм, діаметром 0,8 мм   

D.  Завдовжки 50 мм, діаметром 0,3 мм   

E.  Завдовжки 60 мм, діаметром 0,8 мм   

 

216. Медична сестра приймального відділення проводить обстеження пацієнта, визначає  

 функціональні показники: температуру тіла, АТ, ЧСС, ЧДР, зріст, масу тіла. Який етап  

 медсестринського процесу вона здійснює? 

A.  *І   

B.  ІІ   

C.  ІІІ   

D.  ІV   

E.  V   

 

217. Медична сестра готує пацієнта до УЗД органів черевної порожнини. Яке незалежне  

 медсестринське втручання вона здійснює? 

A.  *Бесіда про необхідність дослідження й навчання підготовки до нього   

B.  Проведення очисної клізми   

C.  Введення заспокійливих препаратів   

D.  Вимірювання артеріального тиску   

E.  Проведення проби на чутливість до контрастної речовини   

 

218. Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД 
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йдеться  

 в наказі №: 

A.  *120   

B.  288   

C.  408   

D.  720   

E.  38   

 

219. Пацієнтка К. 38 років, скаржиться на слабкість, відсутність апетиту, нудоту, печію, біль в  

 епігастральній ділянці, метеоризм. Лікар призначив дієту №1. Пацієнтка звернулася до  

 медичної сестри з проханням пояснити їй мету призначеної дієти та порадити перелік  

 продуктів, які вона може вживати. Назвіть пріоритетну проблему пацієнтки? 

A.  *Дефіцит знань про призначену дієту   

B.  Біль в епігастральній області   

C.  Метеоризм   

D.  Відсутність апетиту   

E.  Слабість   

 

220. Пацієнт І. 53 років, госпіталізований у кардіологічне відділення. Медична сестра 

здійснює перший етап медсестринського процесу, визначає АТ, ЧДР пацієнта, досліджує його  

 пульс, вимірює температуру тіла.  Який документ використовують для запису результатів 

  первинної медсестринської оцінки? 

A.  *Листок медсестринської оцінки стану пацієнта   

B.  План медсестринського догляду   

C.  Індивідуальну картку стаціонарного хворого   

D.  Картку спостереження за пацієнтом   

E.  Індивідуальну картку амбулаторного хворого   

 

221. Пацієнт лежить у тому положенні, яке йому надали, не може самостійно повертатись,  

 піднімати голову, верхні та нижні кінцівки. Яке положення в ліжку займає пацієнт?   

A.  *Пасивне   

B.  Вимушене   

C.  Вимушене пасивне   

D.  Активне   

E.  Вимушене активне   

 

222. Під час здійснення ІІІ етапу медсестринського процесу медична сестра має на меті: 

A.  *Скласти план медсестринських втручань 

B.  Виявити та сформулювати проблеми пацієнта   

C.  Визначити мету медсестринських втручань   

D.  Здійснити суб’єктивне та об’єктивне обстеження пацієнта   

E.  Оцінити отримані результати   

 

223. Пацієнт, 63 роки, чотири тижні тому потрапив в нейрохірургічне відділення після тяжкої  

 черепно-мозкової травми. Хворому призначено суворий ліжковий режим. В області  

 лопаток, хребта, ліктів та п’яток відмічається неглибоке порушення цілостності шкіри,  

 стійка гіперемія, відшарування епідермісу, мокнуття. Який засіб необхідно застосувати  

 для обробки шкіри в уражених місцях? 

A.  *5 % розчин калію перманганату. 

B.  Змащування 40 % розчином етилового спирту. 

C.  Змащування 70 % розчином етилового спирту. 

D.  1 % розчин діамантового зеленого. 

E.  Саліциловий спирт.   

 

224. У манiпуляцiйному кабiнетi пiсля внутрiшньом’язового введення антибiотика (500000 ОД 
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бензилпенiцилiну натрiєвої солi) пацiєнт раптово вiдчув рiзку загальну слабкiсть, напад 

кашлю, ядуху, серцебиття. Артерiальний тиск - 75/40 мм рт.ст. Назвiть ускладнення, що 

виникло: 

A. * Анафiлактичний шок 

B. Iнфекцiйно-токсичний шок 

C. Кардiогенний шок 

D. Колапс 

E. Непритомнiсть 

 

225. При органiзацiї харчування в санаторiї ”Роща” дiєтичною сестрою було встановлено, що 

вiдпочиваючi забезпеченi 4-х разовим харчуванням. Яку частину добової енергетичної 

цiнностi повинен складати їх снiданок? 

A.* 25% 

B. 30% 

C. 35% 

D. 40% 

E. 45% 

 

226. У пацiєнта в дiлянцi лопаток, хребта, лiктiв, п’яток поверхневе (неглибоке) порушення 

цiлiсностi шкiри з поширенням на пiдшкiрну основу. Стiйка гiперемiя, вiдшарування 

епiдермiсу. Як характеризувати стан пацiєнта? 

A. *Пролежнi II ступеня 

B. Ризик розвитку пролежнiв 

C. Пролежнi I ступеня 

D. Пролежнi III ступеня 

E. Пролежнi IV ступеня 

 

227. Показанням до використання олiйної клiзми є: 

A.* Запальнi та виразковi процеси в товстiй кишцi 

B. Унiверсальнi набряки 

C. Кишкова непрохiднiсть 

D. Пiдготовка родiллi до пологiв 

E. Випадiння прямої кишки 

 

228. Медична сестра пульмонологiчного вiддiлення здiйснює медсестринський процес 

у хворого з гарячкою. III етап медсестринського процесу вона документує у: 

A.* План догляду за пацiєнтом 

B. Iсторiю хвороби 

C. Листок медсестринського обстеження пацiєнта 

D. Листок оцiнки якостi догляду 

E. Карту спостереження за хворим 

 

229. Пацiєнту 32-х рокiв медсестра вводила за призначенням лiкаря внутрiшньовенно 10% 

розчин кальцiю хлориду, пацiєнт вiдмiтив пекучий бiль в мiсцi iн’єкцiї. Яке ускладнення 

повинна запiдозрити медсестра в мiсцi iн’єкцiї? 

A. * Некроз тканини 

B. Гематома 

C. Флебiт 

D. Емболiя 

E. Тромбофлебiт 

 

230. Хворiй виконали внутрiшньом’язову iн’єкцiю, пiсля чого в мiсцi введення виник 

iнфiльтрат. Який з фiзiотерапевтичних заходiв доцiльно застосувати? 

A.* Зiгрiвальний компрес 

B. Гiрчичники 
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C. Грiлка 

D. Мiхур з льодом 

E. Нiжна ванна 

 

231. Ви працюєте медичною сестрою стерилiзацiйного вiддiлення. Проводячи передстерилiза-

цiйну обробку iнструментiв, Вам необхiдно перевiрити їх на наявнiсть залишкiв миючих 

засобiв. Який реактив Ви для цього застосуєте? 

A. *Фенолфталеїновий 

B. Амiдопiриновий 

C. Бензидиновий 

D. Гемотест М 

E. Ортотолуїдиновий 

 

232. Пацiєнтовi призначено збирання сечi з метою визначення функцiональної здатностi 

нирок. До якого дослiдження сечi пiдготує медична сестра пацiєнта? 

A. *За методом Зимницького 

B. За методом Нечипоренка 

C. За методом Аддiса-Каковського 

D. До бактерiологiчного дослiдження 

E. За методом Амбурже 

 

233. Назвiть дослiдження калу, при пiдготовцi до якого за 3-5 днiв пацiєнтовi забороняється 

вживання препаратiв залiза, йоду та призначається безгемоглобiнова дiєта: 

A.* Кал на наявнiсть прихованої кровi 

B. Кал на виявлення ентеробiозу 

C. Кал на яйця гельмiнтiв 

D. Кал для копрологiчного дослiдження 

E. Кал для бактерiологiчного дослiдження 

 

234. У ендокринологiчне вiддiлення доставлений пацiєнт у якого спостерiгається повiльне (6-8 

дихальних рухiв за 1 хв.), шумне, утруднене i глибоке дихання, ”дихання загнаного звiра”. 

Визначте патологiчний тип дихання: 

A. *Дихання Куссмауля 

B. Дихання Бiота 

C. Дихання Чейна-Стокса 

D. Задишка 

E. Брадiпное 

 

235. Студентка медичного коледжу пiд час проходження практики заповнювала систему 

одноразового використання для введення iнфузiйного розчину. Манiпуляцiйна медсестра 

зробила зауваження, що необхiдно ретельно видалити все повiтря, iнакше може виникнути 

таке ускладнення: 

A. *Повiтряна емболiя 

B. Медикаментозна емболiя 

C. Пошкодження нервового стовбура 

D. Некроз тканини 

E. Iнфiльтрат 

 

236.  Пацiєнт лiкується у гастроентерологiчному вiддiленнi з дiагнозом спастичний колiт. 

Впродовж трьох днiв не мав випорожнень. Йому призначено очисну клiзму. Що має 

приготувати медсестра для цiєї процедури? 

A. * Кухоль Есмарха, вода 1,5 л 39oC.  

B. Шприц Жане, гумова трубка, вода 200 мл 30oC.  

C. Гумовий балончик, гумова трубка, вода 300 мл 35oC.  

D. Гумовий зонд довжиною 1,5 м з лiйкою, вода 5 л 24oC.  
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E. Кухоль Есмарха, вода 1,5 л 24oC.  

 

237. Медична сестра виконує внутрiшньовенне струминне введення лiкiв. Коли медична 

сестра повинна зняти джгут? 

A. * Пiсля потрапляння голки у вену 

B. Пiсля оброблення спиртом мiсця iн’єкцiї 

C. Пiд час уведення лiкiв 

D. Пiсля введення лiкiв 

E. Пiсля видалення голки з вени 

238. Хворому було введено внутрiшньом’язово 5 мл 25% розчину магнiю сульфату. Перед 

повторним введенням препарату наступного дня медична сестра шляхом пальпацiї виявила 

ущiльнення, набряк, почервонiння в мiсцi попередньої iн’єкцiї. Яке ускладнення можна 

запiдозрити у хворого? 

A. *Постiн’єкцiйний iнфiльтрат 

B. Постiн’єкцiйний тромбофлебiт 

C. Гематому 

D. Алергiйну реакцiю 

E. Некроз тканин 

 

239. Бригадою швидкої допомоги до приймального вiддiлення доставлений пацiєнт iз гострим 

отруєнням. За призначенням лiкаря медична сестра промиває шлунок пацiєнту. Промивання 

шлунка припиняється тодi, коли: 

A. *З’явилися чистi промивнi води 

B. Використано 3-4 л промивної рiдини 

C. Використано 5-6 л промивної рiдини 

D. Виведено увесь токсин 

E. Виведено бiльшу частину токсину 

 

240. Старша медична сестра пояснює санiтарцi, що метод, при якому знищуються 

патогеннi i умовно - патогеннi мiкрооранiзми в середовищi, яке оточує людину, це: 

A. *Дезiнфекцiя 

B. Дезiнсекцiя 

C. Дератизацiя 

D. Стерилiзацiя 

E. Антисептика 

 

241. У пацiєнта з пневмонiєю, пiсля прийняття жарознижуючих препаратiв, спостерiгається 

погiршення стану: з’явилися загальна слабкiсть, холодний липкий пiт, артерiальний тиск (АТ) 

знизився, пульс ниткоподiбний. Яке ускладнення виникло у пацiєнта? 

A.* Колапс 

B. Шок 

C. Непритомнiсть 

D. Гiпертонiчний криз 

E. Гiпотонiчний криз 

 

242. Пацiєнт 42-х рокiв знаходиться на стацiонарному лiкуваннi в хiрургiчному вiддiленнi. 

Вiдмiчаючи в температурному листку показники температури тiла, медсестра побачила, що 

протягом 4-х днiв у пацiєнта рiзниця мiж ранковою та вечiрньою температурою складає 4oC. 

Назвiть вид гарячки: 

A.* Гектична 

B. Атипова 

C. Хвилеподiбна 

D. Постiйного типу 

E. Послаблювальна 
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243. Хворому 25-ти рокiв, який лiкується в ендокринологiчному вiддiленнi з приводу 

цукрового дiабету лiкар призначив введення 40 ОД iнсулiну за 30 хвилин до снiданку (1 мл 

мiстить  

100 ОД). Яку кiлькiсть препарату необхiдно набрати в шприц ємнiстю 2 мл? 

A. *0,4 мл 

B. 0,5 мл 

C. 0,6 мл 

D. 0,7 мл 

E. 0,8 мл 

 

244. Доглядаючи за тяжкохворим, медична сестра двiчi на день обробляє шкiру в мiсцях 

можливого утворення пролежнiв. Який розчин вона має використати в даному випадку? 

A. *10% розчин камфорного спирту 

B. 70% розчин етилового спирту 

C. 3% розчин перекису водню 

D. 96% розчин етилового спирту 

E. 0,9% розчин натрiю хлориду 

 

245. Медична сестра ревматологiчного вiддiлення, за призначенням лiкаря, накладає водний 

зiгрiвальний компрес на лiктьовий суглоб. Термiн накладання компресу становить: 

A. *8-10 годин 

B. 1-2 години 

C. 3-4 години 

D. 0,5-1 година 

E. 4-5 годин 

 

246. Хворий 53-х рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на схуднення, рiдкi випорожнення (7-8 

разiв на добу), бiль внизу живота. Був запiдозрений хронiчний колiт. Який ендоскопiчний 

метод дiагностики призначить лiкар? 

A. *Колоноскопiя 

B. Фiброгастродуоденоскопiя 

C. Цистоскопiя 

D. Рентгенографiя органiв травного каналу 

E. Ультразвукове дослiдження органiв черевної порожнини 

 

247. Медична сестра за призначенням лiкаря проводить аутогемотерапiю. Вона здiйснила 

забiр кровi з вени. Взяту кров необхiдно ввести: 

A. *Внутрiшньом’язово у верхньозовнiшнiй квадрант сiдницi 

B. Пiдшкiрно в зовнiшню поверхню плеча 

C. Пiдшкiрно в зовнiшню поверхню стегна 

D. Внутрiшньом’язово у передньозовнiшнюповерхню стегна 

E. Внутрiшньом’язово в пiдлопаткову дiлянку 

 

248. Як називається положення пацієнта під час нападу ядухи при бронхіальній астмі?   

A.  *Вимушене   

B.  Активне   

C.  Пасивне   

D.  Положення Сімса   

E.  Положення Фаулера   

 

249. Пацієнту на цукровий діабет лікар призначив зібрати сечу на дослідження вмісту цукру. 

Як медична сестра виконає це призначення? 

A.  *Збере сечу за добу   

B.  Збере сечу за 10 год.   

C.  Збере ранішню сечу   
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D.  Збере сечу за 8 год.   

E.  Збере середню порцію сечі   

 

250. Медична сестра у школі провела пробу Манту. Через який проміжок часу оцінюється  

 проба Манту у пацієнта:   

A.  *72 год.   

B.  20-30 хв.   

C.  1 год.   

D.  24 год.   

E.  48 год.   

 

251. Медсестрі сімейної дільниці за призначенням лікаря необхідно провести пацієнту 

реакцію 

 Манту. Для цього використовують:   

A.  *Туберкулін   

B.  Вакцину БЦЖ   

C.  Вакцину АКДП   

D.  Фтивазид   

E.  Ізоніазид  

 

252. Медична сестра провела обробку шкіри хворого коростою 25% кремом бензилбензоату.  

 На який день лікування втирання необхідно повторити? 

A.  *4   

B.  2   

C.  3   

D.  5   

E.  6   

 

253. Медсестра під час обстеження пацієнта виявила, що його календарний вік випереджує  

 біологічний. Який це вид старіння?   

A.  *Сповільнене   

B.  Передчасне   

C.  Прискорене   

D.  Фізіологічне   

E.  -   

 

 254.  Медсестра під час обстеження пацієнтки виявила, що її біологічний вік випереджує  

 календарний. Який це вид старіння?   

A.  *Передчасне   

B.  Сповільнене   

C.  Ретардоване   

D.  Фізіологічне   

E.  -   

 

255. В приймальне відділення доставлено пацієнта з вираженою задишкою, ціанозом, 

набряками на гомілках. Яким способом медсестра повинна транспортувати його у відділення?   

A.  *На кріслі-каталці   

B.  Повільно пішки у супроводі медсестри   

C.  На ношах 

D.  На каталці 

E.  Повільно пішки у супроводі двох санітарок 

 

256. Який прилад застосує медична сестра для визначення рівня глюкози в крові експрес-

методом? 

A.  *Глюкометр   
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B.  Тонометр    

C.  Спірометр    

D.  Спірограф    

E.  - 

 

257. У терапевтичному відділенні перебуває пацієнт 45-ти років з хронічною недостатністю 

кровообігу. Визначивши кількість виділеної сечі за добу (добовий діурез) та порівнявши її із 

кількістю випитої 

рідини та введеної парентерально, медична сестра визначила, що пацієнт виділив 

більше сечі, ніж отримав рідини. Як називається цей діурез? 

A. *Позитивний 

B. Незбалансований 

C. Негативний 

D. Нормальний 

Е. Від’ємний 

 

258. До хірургічного відділення госпіталізовано хворого 35-ти років з гострим апендицитом. 

Операція виконуватиметься під інгаляційним наркозом. Хворий вдома поїв. Як у цьому 

випадку медична сестра повинна підготувати травний канал пацієнта? 

A. Відсмоктати шлунковий вміст через зонд 

B.  Зробити премедикацію. 

C. Дати проносні засоби 

D. Зробити очисну клізму 

Е. Зробити сифонну клізму 

 

259. Лікар призначив лежачому хворому, який перебуває в стаціонарі олійну клізму. Що з 

запропонованого є показанням до використання олійної клізми? 

A. Запальні та виразкові процеси в товстій кишці 

B. Універсальні набряки 

C. Випадіння прямої кишки 

D. Парез кишок після хірургічних втручань на органах черевної порожнини 

Е. Гострі запальні процеси в ділянці заднього проходу 

 

260. Виснаженому хворому призначено харчування з підвищеною енергетичною цінністю.  

 Який з дієтичних столів відповідає цій вимозі:   

A. *№11 

B. №1   
C. №5   
D. №9   
E. №10   

 

261. Пацієнт С., 63 років, знаходиться на лікуванні в гастроентерологічному відділенні з  

діагнозом: хронічний гастрит із зниженою секрецією. Дотримування якої дієти повинна 

контролювати палатна медсестра ? 

A. * № 2   
B.  № 1   
C.  № 3   
D.  № 4   
E.  № 5   
 

262. Пацієнтці з діагнозом: ожиріння ІІ ст., яке не пов’язане із захворюваннями серцево-

судинної та ендокринної систем, призначено дієтичне лікування. Дотримання якої дієти буде 

контролювати медична сестра? 

A.  * № 8 
B.  № 11     
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C.  № 10     
D.  № 7   
E.  № 5   

 

263.В ендокринологічному відділенні лікується пацієнт Б., 53 р. з діагнозом "цукровий 

діабет". Медична сестра навчає пацієнта принципам дієти. Про яку дієту йдеться? 
A.  *№ 9 
B.  № 10   
C.  № 5   
D.  № 7   
E.  № 8   
 

Медсестринство в педіатрії 

 1. Медична сестра закінчує промивання шлунка дитині 2 місяців. Який прийом можна  

 використати для попередження аспірації шлункового вмісту під час виймання зонда?   

A. *Перетиснути зонд    

B. Повернути голову на бік   

C. Закинути голову назад   

D. Швидко вийняти зонд   

E. Повільно виймати зонд   

 

 2. Частота випорожнень у здорової дитини, яка знаходиться на грудному вигодовуванні  

 може становити:    

A.  *5-7 разів  на добу   

B. 10-12 разів на добу   

C. 12-15 разів на добу   

D. 15-17 разів на добу   

E. 17-20разів на добу   

 

  3. Для визначення добового діурезу у дітей старше одного року використовують формулу:   

A. *600+100х (n-1) 

B. 500+100х (n-1) 

C. 600-100х (n-1) 

D. 400+100х (n-1) 

E. 500-100х (n-1) 

 

  4. Дитині 5р. виставлено діагноз – дифтерія. Лікар призначив введення протидифтерійної 

сироватки за методом Безредка.  Яким шляхом вводиться пробна доза сироватки?   

A. *Внутрішньошкірно   

B. Підшкірно   

C. Внутрішньом’язево   

D. Внутрішньовенно   

E. Інгаляційно   

 

  5. У дівчинки 7 років скарги на періодичний ниючий біль в поперековій ділянці, часте 

болюче 

 сечовипускання. В загальному аналізі сечі кількість лейкоцитів становить 16 в полі зору.  

 Яку патологію нирок можна запідозрити в даному випадку?   

A. *Інфекцію сечовивідних шляхів   

B. Гострий проктит   

C. Гострий гломерулонефрит   

D. Гострий вагініт   

E. Нічний енурез   
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  6.  При проведенні екскреторної урографії контрастна речовина вводиться: 

A. *Внутрішньовенно   

B. Підшкірно   

C. Сечовий міхур   

D. Внутрішньом’язово    

E. Стегнову артерію   

 

  7.  Мале тім’ячко у новонароджених дітей розташовано між кістками: 

A. *Потиличними та тім’яними   

B. Лобними та тім’яними   

C. Лобними   

D. Скроневими та тім’яними   

E. Лобними та скроневими    

                                                                                                                                                                    

8.  Мати проводить підготовку дитини до грудного вигодовування і виявила затруднене  

носове      дихання, пов'язаного з великою кількістю слизу. Яким розчином потрібно промити  

носові ходи?   

A. *Фізіологічним  розчином    

B. Нафтізином    

C. Галазоліном    

D. Ефедрином    

E. Алое    

 

  9.  У плода мале коло кровообігу:   

A. *Не функціонує   

B. Функціонує   

C. Функціонує з 32 тижня вагітності   

D. Функціонує з 35 тижня вагітності   

E. Функціонує з 28 тижня вагітності    

 

  10. Бокові тім’ячка, які розташовані між потиличною, тім’яною та скроневою кістками 

закриваються у доношеної здорової дитини:    

A. *До народження   

B. 2-3 місяця життя    

C. 8-10 місяців життя   

D. 4-5 місяців життя   

E. 5-8 місяців життя   

 

 11. Дитині 3 місяці, знаходиться на грудному вигодовуванні. Мати звернулась до медичної  

сестри із скаргами на зменшення кількості сечовипускань у дитини, неспокій після  годування, 

втрату маси тіла. Дані симптоми дозволяють запідозрити:    

A. *Недогодовування   

B. Перегодовування   

C. Кишковий токсикоз   

D. Просту диспепсію   

E. Парентеральну диспепсію   

 

  12. Дівчинці 11 років, страждає на ревматизм та знаходиться на стаціонарному лікуванні у 

дитячий лікарні. Яке дієтичне харчування призначається дитині?     

A. *Стіл № 10     

B. Стіл № 5     

C. Стіл №7     

D. Стіл № 9     

E. Стіл № 11   
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13.  Який режим годування доцільно призначити здоровій доношеній дитині віком 5 днів?     

A. *По вимозі дитини   

B. Кожні 4 години     

C. Кожні 5 годин     

D. Кожні 3,5 годин   

E. Кожні 6 годин   

 

 14.  Дитині віком до 6 місяців необхідно проводити гігієнічну ванну:   

A. *Щодня   

B. Через день    

C. Раз у 4 дні   

D. Раз у 5 днів   

E. Раз у 7 днів   

 

 

   

15. Дитині виповнилося 11 місяців. Медична сестра повинна запросити матір з дитиною для  

 профщеплення проти кору, паротиту та краснухи, коли дитині виповниться:   

A. *12 місяців   

B. 18 місяців    

C. 1,5 року   

D. 20 місяців   

E. 2 роки   

   

16. Дитина 3 років захворіла декілька годин тому. З’явилися  загальна слабкість, підвищення 

температури тіла до 38,2°С, біль у  надчеревній ділянці, нудота, блювання. 

Випорожненнянадмірні, пінисті, містять велику кількість слизу, зелені. Яку  з проблем слід 

очікувати протягом  перших  3-ох діб:   

A. *Токсикоз з ексикозом   

B. Інфекційно – токсичний шок   

C. Порушення функції підшлункової залози   

D. Анемія   

E. Гостра ниркова недостатність   

 

17. До інфекційної лікарні поступила дитина 12 років. Скарги на біль в горлі під час ковтання,  

 підвищення температури тіла. При огляді набряк мигдаликів і піднебінних дужок, гіперемія 

  з ціанотичним відтінком. На поверхні мигдаликів фібринозний наліт білуватого кольору.  

 Лікар запідозрив дифтерію ротоглотки. В план медсестринських втручань медична  

 сестра включить: 

A. *Ліжковий режим з повним фізичним та психічним спокоєм   

B. Загальний режим   

C. Напівліжковий режим   

D. Дієта №15   

E. Масаж, гімнастика   

  

 18. Дитині 14 років, хворіє  на епідемічний паротит  5 добу. Вранці знову підвищилася 

температура тіла. Скарги на  біль в ділянці калитки і яєчка, біль під час сечовипускання. 

Вкажіть найбільш ймовірний діагноз: 

A. *Орхіт   

B. Гострий цистит   

C. Гострий пієлонефрит   

D. Гостра затримка сечі   

E. Гідронефроз   

  

19. Медична сестра дитячого садочку помітила, що у дитини підвищилася температура тіла, на 
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шкірі обличчя, тулуба з’явився висип у вигляді рожевих плям, які перетворюються на 

везикули. Які першочергові протиепідемічні заходи має здійснити  медична  сестра? 

A. *Ізолювати дитину 

B. Госпіталізація до інфекційного  відділення   

C. Залишити в групі до приходу матері   

D. Обробити висипи  діамантовим зеленим   

E. Викликати швидку допомогу   

 

 20. Мати дитини 2 років питає у медичної сестри:  “Скільки молочних зубів повинно бути у її  

 дитини?”   

A. *20 

B. 12   

C. 30   

D. 8   

E. 32   

 

21. Дитина 7 місяців відмовляється від овочевого пюре та фруктових соків. Мати  стурбована 

з приводу  розвитку анемії у дитини. На який діагностичний критерій повинна звернути  

увагу медична сестра при здійсненні медсестринського обстеження? 

A. *Блідість шкіри та слизових оболонок   

B. Себорейні лусочки   

C. Молочний струп   

D. Кишкові розлади   

E. Попрілості   

   

22. Здоровій доношеній новонародженій дитині потрібно провести  імунопрофілактику 

туберкульозу. Яку дозу препарату необхідно ввести дитині?   

A. *0,05 мг вакцини БЦЖ 

B. 0,1 мг вакцини БЦЖ   

C. 0,1 мл туберкуліну   

D. 0,5 мл туберкуліну   

E. 0,1 мг туберкуліну   

 

23. Дитяча медична сестра, навчає матір новонародженої дитини щодо догляду за пуповинним 

залишком (пупковою ранкою).  Виберіть найбільш доцільну рекомендацію:   

A. *Підтримувати пуповинний залишок (пупкову ранку)  завжди сухим та чистим   

B. Накривати пуповинний залишок (пупкову ранку) підгузниками   

C. Обробляти пуповинний залишок (пупкову панку) 1% р- м   діамантового зеленого   

D. Накладати стерильну пов’язку   

E. Обробляти пуповинний залишок (пупкову ранку) 96° розчином спирту етилового   

 

  24. Хвора дівчинка 7 років. Скарги на часте болісне сечовипускання. Біль в животі у 

поперековій ділянці, підвищення t° тіла до 37,7°С. При огляді: шкіра і слизові оболонки  бліді. 

Сеча каламутна. При мікроскопії осаду сечі:  лейкоцити 40-50 в полі зору;  протеїнурія. На 

етапі реалізації медсестринських втручань забезпечення якого  дієтичного харчування 

потребує дитина? 

A. *Дієтичного стола № 5   

B. Дієтичного стола № 7   

C. Дієтичного стола № 1   

D. Дієтичного стола № 9   

E. Дієтичного стола № 10   

   

25. Перед ревакцинацією БЦЖ в підготовчій групі дитячого садка зробили пробу Манту. У 

однієї дитини реакція виявлена гіперергічною. Тактика медичної сестри стосовно дитини з 

гіперергічною реакцією   
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A. *Направити дитину до фтізіопедіатра   

B. Зробити рентгенологічне обстеження   

C. Повторно ввести туберкулін   

D. Призначити загальний аналіз крові, сечі   

E. Провести хіміопрофілактику   

  

 26. У дитини 5 років протягом 2-х тижнів спостерігається кашель, який посилюється вночі і 

не піддається симптоматичному лікуванню. Поступово кашель набув нападоподібного 

характеру  з репризами. Лікарем діагностовано кашлюк. Яке обстеження доцільно внести до 

плану  медсестринських втручань? 

A. *Бактеріологічне обстеження слизу із  носової частини глотки   

B. Аналіз крові на біохімічне дослідження   

C. Загальний аналіз сечі   

D. Взяти змиви  із носоглотки на  вірусологічне дослідження   

E. Рентгенологічне обстеження   

  

27. У дитини 5 років підвищена втомлюваність, пітливість, зниження апетиту, тривалий 

субфебрилітет. Шкіра бліда, лімфатичні вузли збільшені, м’якої консистенції, безболісні. У 

загальному аналізі  крові лейкоцитоз, збільшення ШОЕ. В анамнезі – контакт з хворим на 

активну форму туберкульозу. При плануванні медсестринських втручань найбільш доцільним 

в обстеженні пацієнта буде: 

A. *Проведення проби  Манту 

B. Біохімічне дослідження крові   

C. Бактеріологічне дослідження мокротиння 

D. Рентгенологічне обстеження органів грудної клітини   

E. Бактеріологічне дослідження сечі   

  

 28.  Дитина народилася з вагою 1700г, від першої ускладненої вагітності. Профілактику  

якого захворювання слід передбачити медичній сестрі при  реалізації плану догляду  щодо   

виходжування недоношеної дитини? 

A. *Анемії   

B. Алергічного діатезу   

C. Гострих розладів травлення   

D. Гемолітичної хвороби 

E. Спазмофілії   

   

29. У дитини 5 років лікар діагностував кір. При плануванні медсестринських втручань 

необхідно передбачити: 

A. *Догляд за слизовими  оболонками носових ходів, очей, ротової порожнини   

B. Взяття мазків із зіва  і носа   

C. Загальний аналіз крові, біохімічне дослідження крові   

D. Загальний аналіз сечі   

E. Кал на копрограму   

 

30. Ви медсестра дитячого дошкільного закладу,  в якому стався випадок захворювання  

дитини на скарлатину. Що необхідно включити медсестрі до плану  профілактичних заходів 

після госпіталізації дитини? 

A. *Карантин на контактних у групі на 7 днів з медсестринським спостереженням   

B. Проведення заключної дезінфекції 

C. Проведення специфічної профілактики вакциною   

D. Введення контактним дітям імуноглобуліну   

E. Ізоляція контактних дітей на дому   

  

31. У дитини 5 міс. на тім’яній ділянці голови з’явилися себорейні лусочки, на шкірі щік 

явища молочного струпа. При реалізації плану медсестринських втручань медсестра  порадить  
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матері:   

A. *Змащувати  елементи   стерильною олією за 30 хв.  до гігієнічної ванни   

B. Включити до раціону  дитини ягідні, морквяні, цитрусові соки   

C. Змащувати лусочки декілька разів на добу діамантовим зеленим 

D. Давати дитині за  призначенням лікаря препарати заліза   

E. Регулярно проводити дитині масаж, гімнастику   

 

32. Хвора дитина 12 років скаржиться на  підвищення t° тіла до 38°С, біль в колінних суглобах 

та в ділянці серця. В анамнезі часті ангіни. Об’єктивно виявлено припухлість і різку 

болючість, гіперемію шкіри колінних та гомілковостопних суглобів. При здійсненні другого 

етапу медсестринського процесу медсестра виявить, що дані проблеми у пацієнта пов’язані з 

захворюванням на: 

A. *Ревматизм   

B. Скарлатину   

C. Лейкоз   

D. Геморагічний васкуліт   

E. Гломерулонефрит   

 

33. Дитині 6 років. Сидить у вимушеному положенні,  фіксуючи плечовий пояс. У неї  

виражений  акроціаноз,  сухий кашель, частота дихання 70/хв. При здійснені І етапу  

медсестринського процесу медсестра виявить: 

A. *Експіраторну задишку   

B. Серцевий горб,  розлитий серцевий поштовх   

C. Геморагії на шкірі   

D. Деформацію  грудної клітки   

E. Збільшення аксилярних   лімфатичних вузлів   

   

34. Де знаходиться кільце пупкового канатика у доношеної новонародженої дитини?   

A. *Посередині між лоном та мечоподібним відростком 

B. У нижній третині живота   

C. У верхній третині живота   

D. Біля лона   

E. Біля мечоподібного відростка   

 

  35. Якої маси тіла повинна досягти недоношена дитина, щоб їй було зроблено щеплення  

 проти туберкульозу?   

A. *2000 г 

B. 2200 г 

C. 1500 г 

D. 1800 г 

E. 3000 г   

 

  36. Нетрадиційний метод догляду за немовлятами з малою масою тіла – це метод “мати-

кенгуру”, який здійснюється забезпеченням:   

A. *Постійного контакту “шкіра до шкіри” між матір’ю і дитиною 

B. Контакту “шкіра до шкіри”, який  підтримується тільки світовий день   

C. Контакту “шкіра до шкіри”, який  підтримується тільки вночі   

D. Контакту “шкіра до шкіри” на протязі 10 годин на добу   

E. Контакту “шкіра до шкіри” на протязі 15 годин на добу   

 

  37. Ранній неонатальний період  становить:   

A. *Перші 7 днів життя дитини 

B. Перші 3 дні життя дитини   

C. Перші 5 днів життя дитини   

D. Перші 10 днів життя дитини   
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E. Перші 14 днів життя дитини   

   

38. Як довго Ви будете користуватися формулою Фінкільштейна для розрахунку добової  

кількості молока дитині?   

A. *Перші 10 днів життя дитини 

B. Перші 7дні життя дитини   

C. Перші 3 тижні життя дитини 

D. Перший місяць життя дитини   

E. На протязі перших двох  місяців життя дитини   

   

39. У 6-річної дівчинки після прийому ампіоксу гостро розвинулися ознаки медикаментозної 

алергії у вигляді кропив’янки та набряку Квінке. З яких препаратів слід розпочати 

 інтенсивну терапію?   

A. *Глюкокортикостероїди 

B. Діуретики   

C. Вітаміни 

D. Седативні   

E. Кальцію глюконат   

   

40. У хлопчика 4-х місяців через 15 хвилин після другого щеплення вакциною АКДП були 

зафіксовані ознаки набряку Квінке. Який препарат ви використаєте для надання дитині 

невідкладної допомоги?   

A. *Преднізолон 

B. Седуксен   

C. Гепарин   

D. Кофеїн 

E. Фуросемід   

 

 41. Мати звернулась до медичної сестри зі скаргами на те, що її 3-х місячний малюк має 

недостатній зріст. Зріст при народжені 50 см, у 3 місяці – 52 см. При огляді: дитина млява, 

сонлива, пастозність обличчя, язик трохи висунутий, перенісся широке, шкіра бліда, 

суха,холодна на дотик. Яку патологію запідозрить медична сестра? 

A. *Гіпотиреоз 

B. Рахіт    

C. Гіпертіреоз   

D. Лімфатико-гіпопластичний діатез 

E. Хвороба Дауна   

 

  42. Дитина з хворобою Шенляйна-Геноха (геморагічний васкуліт) поступила до  

гематологічного відділення з абдомінально-шкірним синдромом. Було призначено  

преднізолон, гепарин.  Назвіть спосіб введення гепарину? 

A. *Підшкірно 

B. Внутрішньовенно   

C. Внутрішньом’язово   

D. Внутрішкірно   

E. Парентерально   

 

 43. Хлопчик 12 років скаржиться на біль у хребті та суглобах, загальну слабкість. В 

загальному аналізі крові: бластні клітини. Про яке захворювання можна думати? 

A. *Гострий лейкоз 

B. Ревматоїдний артрит   

C. Системний червоний вівчак   

D. Геморагічний васкуліт   

E. Туберкульоз   
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44. Дитині 10 років, скаржиться на підвищення t тіла до 39,5oС, порушення загального стану, 

біль в кістках та суглобах. Під час об’єктивного обстеження виявлено: мигдалики  збільшені, 

червоні, їх поверхня горбиста, в підслизовому прошарку мигдаликів є гнійники у вигляді 

крапок. Для якого захворювання характерні вказані симптоми? 

A. *Фолікулярна ангіна 

B. Кір   

C. Катаральна ангіна   

D. Скарлатина   

E. Дифтерія   

 

  45. У хлопчика 6 років з ПВС (тетрада Фалло) розвинувся задухо-ціанотичний напад. Яке 

положення слід надати дитині для покращення її стану?   

A. *Колінно-грудне (навпочіпки)   

B. Лежаче з підвищеним головним кінцем   

C. Напівсидяче   

D. Сидяче   

E. Горизонтальне    

 

  46. У хлопчика 8 років, що хворіє на гемофілію, виникла носова кровотеча. Що необхідно 

зробити медичній сестрі у першу чергу?   

A. *Посадити дитину, нахилити голову вперед і притиснути крила носа 

B. Покласти лежачи з підвищеним головним кінцем   

C. Покласти міхур з льодом на потилицю   

D. На перенісся покласти марлеву серветку змочену у холодній воді   

E. Ввести у відповідну половину носа ватний тампон, змочений 3% розчином перекису  

        водню   

  

 47. Дівчинка 13 років має обтяжений анамнез з цукрового діабету. Яка з проблем може  

виникнути у дитини в період переддіабету?   

A. *Підвищення цукру в крові після цукрового навантаження   

B. Поліурія, поліфагія, полідипсія    

C. Глюкозурія, гіперглікемія натще   

D. Спрага, сонливість, головний біль, блювання   

E. Підвищення м’язового тонусу, загальний тремор, зниження АТ, пітливість   

   

48. У хлопчика 6-ти  років через 2 тижні після щеплення виник геморагічний васкуліт, шкірна  

форма. Визначте переважну локалізацію висипу в типовому випадку.   

A. *На нижніх кінцівках, в ділянках колінних та гомілкових суглобів   

B. На шкірі тулуба, обличчя   

C. На слизових оболонках   

D. На внутрішній поверхні стегон, сідницях   

E. На внутрішній поверхні стегон, статевих органах, сідницях   

 

49. Первинна профілактика гострої ревматичної лихоманки (ревматизму) в першу чергу 

включає: 

A. *Санацію хронічних вогнищ стрептококової інфекції   

B. Застосування продуктів з підвищеним вмістом калію   

C. Заняття фізичною підготовкою та спортом   

D. Загартовування організму з використанням повітряних та сонячних ванн 

E. Призначення курсу вітамінів і мікроелементів   

 

 50. Дитині 6 місяців. Здорова. Знаходиться на природному вигодовуванні. В якому віці і який  

 прикорм треба ввести дитині?   

A. *З 6 місяців, овочеве пюре   

B. З 6 місяців, 20% манна каша   
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C. З 6 місяців, кефір   

D. З 4 місяців, овочеве пюре 

E. З 5 місяців, сік фруктовий   

 

51. Народилася здорова доношена дитина. Оцінка за шкалою Апгар 9 балів. Вкажіть 

тривалість контакту “шкіра до шкіри” у пологовій залі.   

A. *Не менше 2 годин   

B. 40 хвилин   

C. 1 година   

D. 3 години   

E. Постійно   

 

 52. Дитині 1 місяць. На природному вигодовуванні. При плановому огляді мама скаржиться  

 на періодичне занепокоєння дитини. Вкажіть достовірні ознаки недостатнього отримання  

 дитиною грудного молока.   

A. *Приріст маси менше 500 г за місяць і кількість сечовипускань менше 6 раз за добу    

B. Приріст маси 600 г за місяць   

C. Приріст маси 800 г за місяць   

D. Кількість сечовипускань менше 20-25 разів за добу   

E. Приріст масси 750 г за місяць   

 

  53. Дитині 9 місяців. Знаходиться на грудному вигодовуванні, прикорми введені своєчасно.  

 Мати запитує медичну сестру: “До якого віку бажано годувати дитину груддю?”   

A. *До двох років    

B. До 1 року   

C. До 9 місяців   

D. До 6 місяців   

E. До 7 місяців   

 

 54. Дитині 5 днів. Виписана з пологового будинку з діагнозом “здорова”. В який термін 

медичній сестрі необхідно провести первинний  патронаж? 

A. *Через день після огляду дитини лікарем   

B. У 2 тижні   

C. У 3 тижні   

D. В 1 місяць   

E. Протягом 1 тижня 

 

 55. На профілактичному огляді дитина віком 3 тижні. Дитина здорова. Скарг немає. Мати 

запитала медичну сестру: “З якого віку можна користуватися сосками і пустушками”?    

A. *Не використовувати взагалі 

B. З 1 місяця   

C. З 6 місяців   

D. З 2 місяців   

E. З 3 місяців    

   

56. Дитині 10 днів. Здорова. Мати скаржиться на періодичне зригування після годування 

груддю. Яка анатомо-фізіологічна особливість сприяє цьому стану?   

A. *Слабкість кардіального сфінктера шлунка   

B. Підвищена секреторна активність шлунка   

C. Знижена секреторна активність шлунка   

D. Недостатній розвиток пілоричного сфінктера шлунка   

E. Підвищена перистальтика шлунка    

 

57. Після переохолодження у дитини 12 років з’явилися часті болісні сечовипускання, біль у 

попереку, блювання, t -38,5oС. Що входить до реалізації плану лікування даного стану?   
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A. *Застосування уроантисептиків, антибіотиків, фітотерапія; дієта №5   

B. Застосування діуретиків та вітамінів; дієта №9 

C. Застосування кортикостероїдів та діуретиків; дієта №10 

D. Застосування антигістамінних препаратів, кортикостероїдів; дієта №11   

E. Застосування фітотерапії; стіл №1 

  

58. Дитина 10 років знаходиться на стаціонарному лікуванні з діагнозом “Кір”. На фоні 

проведеного догляду і терапії на 8 день від початку захворювання, на обличчі з’явилась 

світло-коричнева пігментація з  незначним свербінням. Стан дитини задовільний,  t-36,5oС, 

дихання везикулярне, ЧД – 20/хв. Чи є пігментація проявом неадекватного догляду за 

дитиною?    

A. *Ні, пігментація - це прояв типового перебігу кору (ІІ період)   

B. Так, пігментація - є ускладненням кору   

C. Так, пігментація - це алергічна реакція на ліки   

D. Так, пігментація  є проявом порушення гігієнічного режиму   

E. Ні, пігментація - це прояв ексудативно-катарального діатезу   

 

59. Дитина М., 3 роки, з проявами атопічного дерматиту в анамнезі, захворіла на ГРВІ. Після  

застосування гірчичного обгортання з лікувальною метою стан дитини погіршився: кашель 

став частішим, переймоподібним, виникла задишка з утрудненим і подовженим видихом. 

Визначте тип задишки у дитини.   

A. *Експіраторний   

B. Інспіраторний   

C. Змішаний   

D. Дихання Біота   

E. Дихання Куссмауля   

 

  60. У дитини на момент обстеження є ознаки холециститу. Вкажіть наявну проблему дитини  

 при цій хворобі.   

A. *Біль у правій підреберній ділянці    

B. Біль у лівій підреберній ділянці    

C. Біль у поперековій ділянці   

D. Біль у правій здухвинній ділянці   

E. Біль навколо пупка   

  

61. Медична сестра при огляді півторамісячної дитини виявила відкрите мале тім’ячко. 

Дитина від нормально протікаючої доношеної вагітності. Народилася здоровою на грудному 

вигодовуванні. Вкажіть термін закриття малого тім’ячка у немовлят.   

A. *До 3-х місяців. 

B. До 1-го місяця.   

C. До 2-х місяців.   

D. До 6-ти місяців.   

E. До 1-го року.   

 

  62. Дитина 4-х місяців на грудному вигодовуванні, нервово-психічний та фізичний розвиток  

 відповідає вікові. З якого віку слід ввести дитині перший прикорм?    

A. *З 6-ти місяців.   

B. З 4-х місяців.   

C. З 3-ти місяців. 

D. З 7-ми  місяців   

E. З 8-ми місяців   

 

  63. Які харчові продукти слід ввести в раціон дитини 1-го року життя з метою корекції 

потреби у вітамінах?    

A. *Фруктові та овочеві соки 
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B. Молочно-зернові каші   

C. Овочеві відвари   

D. Білок курячого яйця   

E. М’ясний фарш   

   

64. Дитина 8-ми місяців має ознаки рахіту. Медична сестра повинна навчити маму проводити     

лікувальну ванну. Яку із нижче перерахованих ванн вона обере?    

A. *З додаванням морської солі   

B. З додаванням відвару ромашки   

C. З додаванням відвару дубової кори   

D. З додаванням крохмалю   

E. З додаванням відвару череди   

 

65. Палатна медсестра доглядає за новонародженою дитиною з ознаками гемолітичної 

хвороби на грунті резус – конфлікту. Вкажіть, який метод із перерахованих нижче входить до 

комплексу лікування даної патології?    

A. *Фототерапія 

B. Відволікаюча терапія   

C. Оральна дегідратація   

D. Лікувальні ванни   

E. Боротьба з дисбактеріозом   

 

 

 66. Дитина 8-ми років лікується з приводу гострого гломерулонефриту. У дитини 

спостерігаються набряки, стійке підвищення артеріального тиску. Який режим відмітить 

медична сестра при складанні плану догляду за цим хворим?    

A. *Суворий ліжковий режим   

B. Ліжковий режим   

C. Напівліжковий режим   

D. Палатний режим   

E. Загальний режим   

 

67. Дитині 3,5 місяці призначено проведення очисної клізми. Яку кількість рідини повинна 

набрати у гумовий балончик медична сестра?    

A. *50 мл   

B. 10 мл   

C. 30 мл   

D. 100 мл   

E. 150 мл   

 

68. Медична сестра повинна провести забір матеріалу з носоглотки на чашку Петрі для 

виявлення палички Борде-Жангу. При якому захворюванні проводиться таке  дослідження? 

A. *При кашлюку   

B. При туберкульозі   

C. При дифтерії   

D. При менінгококовій інфекції 

E. При скарлатині   

 

69. При антропометричному дослідженні новонародженого хлопчика встановлено такі 

показники: маса тіла 3600 г, зріст 54 см, обвід голови 42 см, обвід грудної клітини 34 см. 

Температура тіла 36,8oС. Який показник не відповідає нормі?   

A. *Обвід голови 

B. Зріст   

C. Маса тіла   

D. Обвід грудної клітини   
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E. Температура тіла   

 

70. При проведенні ранкового туалету в лікарняній палаті медична сестра проводила 

підмивання 2-х річної дівчинки в напрямку від лобка до анального отвору. Якою анатомічною 

особливістю сечовивідних шляхів можна пояснити дії медсестри? 

A. *Сечовий канал короткий та широкий 

B. Слизова оболонка сечового міхура ніжна і пухка   

C. Стінка сечоводів атонічна    

D. М’язові волокна сфінктерів сечоводів недорозвинені   

E. Еластичні волокна мисок недорозвинені   

   

71. Під час першого патронажу мати поскаржилась на збільшення і нагрубання грудних залоз 

у дитини, появу з них білуватого секрету. Збільшення симетричне, шкіра над грудними 

залозами не змінена. Загальний стан дитини не змінений. Яке втручання повинна здійснити 

медична сестра? 

A. *Накласти стерильну суху пов’язку 

B. Вичавити секрет   

C. Зробити масаж грудних залоз   

D. Накласти напівспиртовий компрес   

E. Накласти олійний компрес   

 

72. На профілактичному огляді дитина 6-и місяців, яка знаходиться на грудному 

вигодовуванні. Треба провести консультування матері з вигодовування та харчування  дитини. 

Яку страву можна порекомендувати для введення в раціон цієї дитини?   

A. *Картопляне пюре 

B. Фарш з курятини   

C. Фарш з річкової форелі   

D. Яєчний жовток   

E. Яблучний сік   

 

73. На профілактичному огляді дитина 9-и місяців. Із анамнезу відомо, що дитина 

вигодовувалась молочними сумішами, які мати постійно замінювала. Із прикормів дитина 

отримує тільки манну кашу. Яке дослідження треба обов’язково запланувати цій дитині з 

метою виявлення анемії?   

A. *Аналіз крові загальний 

B. Аналіз сечі загальний   

C. Копрограму   

D. Зіскоб на ентеробіоз   

E. Мазок із зіва на флору   

 

74.  Під час спілкування з матір’ю новонародженого медсестра повідомила їй, що дитину  

 тимчасово планується годувати через назогастральний зонд. Який рефлекс відсутній у  

 цієї дитини?   

A. *Ковтальний рефлекс 

B. Захисний рефлекс   

C. Пошуковий рефлекс   

D. Хапальний рефлекс   

E. Рефлекс повзання   

 

75. Під час профілактичного антропометричного обстеження дитини 5-и місяців з’ясувалось, 

що за місяць вона набрала 500г маси тіла. Мати також, поскаржилась що дитина останнім 

часом стала неспокійною, погано спить. Яке додаткове обстеження треба провести цій дитині 

під час профілактичного огляду?   

A. *Контрольне годування 

B. Вимірювання зросту   
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C. Вимірювання обводу голови   

D. Вимірювання обводу грудної клітини   

E. Вимірювання температури тіла   

 

76. Дитині 7 років з діагнозом “Гострий гастрит” призначена водно-чайна дієта. Яким 

розчином треба її проводити?   

A. *Регідроном 

B. Фруктовим соком   

C. Солодким газованим напоєм   

D. Смектою   

E. Реосорбілактом   

 

77. Дитині 12 років з діагнозом “Хронічний гастрит” призначено інструментальне обстеження.  

До якого обстеження треба готувати цю дитину?   

A. *Фіброгастродуоденоскопії 

B. Дуоденального зондування 

C. Ультразвукового дослідження органів черевної порожнини 

D. Рентгенографії 

E. Колоноскопії 

   

78. Під час медичного огляду новонародженого мати поскаржилась на почервоніння сідниць. 

При огляді медична сестра помітила різке почервоніння з ерозіями. Дитина постійно 

знаходиться в “памперсах”, шкірні складки обробляються присипкою тільки після гігієнічної 

ванни. Про яке захворювання можна подумати?   

A. *Попрілість 

B. Пітниця   

C. Піодермія    

D. Фізіологічна еритема   

E. Токсична еритема   

 

79. Під час профілактичного огляду дитини 1-го місяця, мати поскаржилась на неспокій, 

поганий сон, почервоніння та лущення шкіри щік, появу жовтих лусочок на тім’яній ділянці 

голови, схильність до нестійких випорожнень. Для якого захворювання характерні ці 

симптоми? 

A. *Алергічний діатез 

B. Анемія    

C. Гіпотрофія   

D. Рахіт   

E. Пітниця   

 

80. У дитини 10-ти років після фізичного навантаження з’явились загальна слабкість, 

тремтіння кінцівок, поверхневе дихання, підсилене потовиділення, відчуття голоду. Із 

анамнезу відомо, що дитина хворіє на цукровий діабет, отримує ін’єкції інсуліну за 

індивідуальною схемою.    Які першочергові дії медсестри в цьому випадку?   

A. *Дати дитині перорально будь-які “швидкі” вуглеводи 

B. Дати випити води   

C. Дати понюхати нашатирний спирт   

D. Провести оксигенотерапію   

E. Покласти дитину на кушетку   

   

81. Під час патронажу до дитини 2-х місяців медична сестра оглянула місце ведення   БЦЖ-

вакцини. Яка реакція на місці введення БЦЖ-вакцини вважається нормальною у дитини цього 

віку?   

A. *Інфільтрат 5-10 мм з кірочкою у центрі 

B. Інфільтрат 10-15 мм   
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C. Виразка 10 мм    

D. Рожевий рубчик 4-6 мм   

E. Деепітелізований рубчик   

 

  82. В ізоляторі дитячого будинку знаходиться дитина 3-х років з діагнозом “Вітряна віспа”.  

 На який термін треба цю дитину ізолювати від колективу?   

A. *5 днів від останнього висипання 

B. 5 днів від початку захворювання   

C. 5 днів від початку появи висипання   

D. 10 днів від початку захворювання 

E. 22 дні від початку захворювання   

 

83. В ізоляторі оздоровчого табору знаходиться дитина 12-и років з діагнозом “Фолікулярна 

ангіна”. Яке обстеження треба провести протягом 72-х годин від встановлення цього діагнозу?   

A. *Мазок із зіва та носа на бацилу Леффлера 

B. Мазок із зіва на бактеріальну флору і чутливість до антибіотиків   

C. Змив із носоглотки на наявність вірусів   

D. Загальний аналіз крові   

E. Загальний аналіз сечі   

 

84. В ізоляторі оздоровчого табору знаходиться дитина 10 років з діагнозом “Кишкова 

інфекція”. Яке обстеження треба провести протягом 72-х годин від встановлення цього 

діагнозу?   

A. *Бактеріологічне дослідження калу 

B. Аналіз калу на яйця гельмінтів   

C. Зіскоб на ентеробіоз   

D. Колоноскопія   

E. Копрограма   

   

85. Одним з критеріїв виписування дитини, народженої з малою масою тіла, з пологового 

будинку є маса тіла, що дорівнює або більша:   

A. *2000 г    

B. 3500 г   

C. 1500 г   

D. 2500 г   

E. 3000 г   

 

  86. Медсестра радить матері використовувати метод “мати-кенгуру” при вазі дитини більше:   

A. *1000 г   

B. 800 г   

C. 1500 г   

D. 2500 г   

E. 2000 г   

 

  87. Глюкагон вводиться при :   

A. *Гіпоглікемічній комі   

B. Гіперглікемічній комі   

C. Судомному синдромі   

D. Набряку легень   

E. Астматичному стані   

 

88. Медична сестра слідкує, щоб температура навколишнього середовища в палаті спільного 

перебування матері та дитини становила:   

A. *22 – 25оС   

B. 20 – 22оС    
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C. 18 – 20оС  

D. 25 – 28оС    

E. 19 – 22оС    

 

  89. На прийом в кабінет здорової дитини прийшла мама з дитиною 1-го місяця. Зі слів матері 

дівчинка не витримує перерви між годуваннями, неспокійна, рідко мочиться,зцідити молоко 

після годування матері не вдається. Тактика медичної сестри в даному випадку? 

A. *Провести контрольне зважування   

B. Догодовувати дитину сумішшю   

C. Зменшити час між годуваннями   

D. Поїти дитину між годуваннями водою   

E. більшити час годування   

 

  90. Вкажіть, яку місткість становить шлунок в новонародженого?    

A. *30 – 35 мл   

B. 85 – 100 мл   

C. 200 – 250 мл   

D. 250 – 300 мл   

E. 100 – 150 мл   

   

91. Коли повинно бути перше прикладання новонародженої здорової дитини до грудей в 

пологовому будинку?   

A. *В перші 30 хв після народження. 

B. Через 2,5 год.   

C. Через 40 хв. 

D. Через 3 год.   

E. Через 3,5 год.   

 

92. Який основний метод годування недоношених новонароджених з терміном гестації до  

30 тижнів?   

A. *Через зонд   

B. Годування грудьми   

C. З чашки   

D. Годування грудьми або з чашки   

E. З ложечки   

 

  93. Вакцинацію проти гепатиту В починають у віці:   

A. *В 1-ий день життя 

B. 3 місяці   

C. 4 місяці   

D. На 3-4 добу   

E. 1 рік   

 

94. Який вид вигодовування здорової доношеної дитини на 1-му році життя вважається 

сучасним та найоптимальнішим:   

A. *Вільне грудне вигодовування   

B. Штучне вигодовування за режимом    

C. Грудне вигодовування за режимом   

D. Вільне штучне вигодовування    

E. Змішане вигодовування за режимом   

 

95. В гематологическом отделении на лечении находится ребенок с диагнозом гемофилия  А.  

Какие препараты, в первую очередь, применяются для лечения данного заболевания?   

A. *Антигемофильная плазма, антигемофильный глобулин, криопреципитат 

B. Антибактериальные препараты   
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C. Витамины   

D. Инсулин   

E. Тавегил, супрастин   

 

  96. Ребенок с врожденным пороком сердца, находится на стационарном лечении в 

кардиологическои отделении, в связи с ухудшением состояния и появленим отеков. Какие 

действия медсестры будут первоочередными при данной патологии?   

A. *Проводить подсчет выпитой и выделенной жидкости 

B. Подсчитывать ЧСС   

C. Подсчитывать частоту дыхания   

D. Измерять температуру тела   

E. Организовать настольные игры   

 

  97. На осмотре у педиатра ребенок 1 года. Проводится медсестринское обследование. Какие 

условия необходимо соблюдать определяя тип и частоту дыхания?   

A. *Подсчитать дыхательные движения строго за 1 мин. в состоянии покоя 

B. Подсчитать дыхательные движения за 30 сек. в состоянии покоя   

C. Подсчитать дыхательные движения за 1 мин. во время кормления ребенка   

D. Подсчитать дыхательные движения за 1 мин. во время игры с ребенком   

E. Подсчитать дыхательные движения за 15 сек.    

 

98. На прием в поликлинику пришла мама с ребенком 7 мес., на профилактический осмотр.  

Какое медсестринское обследование необходимо провести  для оценки физического состояния 

ребенка?   

A. *Определить рост, массу, окружность головы и грудной клетки   

B. Общий анализ крови и мочи   

C. Определить массу, окружность головы   

D. Определить массу и рост   

E. Электрокардиограмма, рентгенография органов грудной клетки   

 

99. При осмотре новорожденного ребенка медсестра обнаружила гиперемию в области 

подмышечных и паховых складок, опрелости І степени. Состояние ребенка 

удовлетворительное.  Что предусматривает план медсестринских вмешательств при  

данном состоянии?   

A. *Воздушные ванны, обработка пораженных участков стерильным растительным  

маслом 

B. Не обрабатывать пораженные участки   

C. Измерять температуру тела   

D. Подсчитывать ЧСС, ЧД   

E. Обработка пораженных учвастков 2% раствором бриллиантового зеленого   

 

100. Ребенок 10 лет. Поставлен диагноз “Сахарный диабет”. Назначено ежедневное введение 

инсулина. Какие проблемы могут возникнуть у ребенка и его родителей?   

A. *Незнание правил и методики введения инсулина   

B. Возможность повышения температуры   

C. Возможность развития приступа удушья   

D. Беспокойный сон   

E. Возможность повышения артериального давления   

   

101. Вы проводите медсестринское обследование ребенка. Какие проблемы сопровождают  

 железодефицитную анемию у детей?   

A. *Бледность кожных покровов, слабость, адинамия, искажение вкуса 

B. Гиперплазия околоногтевого валика   

C. Нарушение осанки   

D. Гипертрофия сосочков языка   
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E. Булимия   

 

102. На 3-й день после рождения у новорожденного ребенка отмечается транзиторная  

лихорадка, повышение температуры тела до 38,0oС, которая сохраняется в течении  

нескольких часов.  Что предусматривает план медсестринских вмешательств при данном 

состоянии?   

A. *Частое прикладывание к груди. Проведение физических методов охлаждения 

B. Назначить общий анализ крови и мочи   

C. Срочно госпитализировать в инфекционное отделение   

D. Согревать ребенка   

E. Подать экстренное извещение в СЭС   

 

  103. Реализация плана сестринских вмешательств по уходу за кожей ребенка при ветряной  

оспе предусматривает:   

A. *Обработка элементов сыпи 1% спиртовым раствором бриллиантового зеленого 

B. Элементы сыпи не обрабатывать   

C. Элементы сыпи обрабатывать детским кремом   

D. Вскрывать элементы сыпи   

E. Элементы сыпи обрабатывать 3% раствором перекиси водорода   

 

  104. О чем должна предупредить медсестра родителей ребенка перед исследованием на 

энтеробиоз? 

A. *Ребенка не подмывать 

B. Подмыть ребенка 

C. За 1 час до исследования дать выпить ребенку 300 мл. воды   

D. Собрать кал из нескольких разных участков шпателем   

E. Собрать мочу в течении суток   

 

105. В средней группе детского сада выявлен случай коклюша. Какие мероприятия должна 

провести медсестра в очаге инфекции? 

A. *Установить карантин на 14 дней. Выявить контактных и организовать наблюдение   

B. Установить карантин на 30 дней. Выявить контактных   

C. Карантин не устанавливать   

D. Всех контактных обследовать на BL   

E. Установить карантин на 21 день   

 

106. Ребенок 3-х лет страдает аллергией на пищевые продукты. Медсестра дает рекомендации 

как выявить аллерген.  Что посоветовать родителям?   

A. *Ежедневное ведение пищевого дневника 

B. Исключить мясные продукты   

C. Обильное питье   

D. Контролировать температуру тела   

E. Подмывать ребенка   

   

107. У ребенка 9-ти месяцев, который лечится по поводу дисбактериоза наблюдается  вздутие  

живота, урчание кишок, сучит ножками. Какая приоритетная проблема в данном случае?   

A. *Метеоризм   

B. Гипертермия   

C. Эксикоз   

D. Рвота   

E. Жидкий стул   

 

108. Врач назначил курсовый метод профилактики  рахита доношенному здоровому ребёнку. 

В какие месяцы первого года жизни ребёнка медсестра внесет в план сестринских 

вмешательств  дачу витамина Д? 
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A. *На 2,6,10 месяцах жизни 

B. На 3, 4 месяце жизни   

C. На 4, 5 месяце жизни   

D. На 3, 4, 5 месяце жизни   

E. На 2, 4 месяце жизни   

 

  109. Які обов’язкові  обстеження проводять новонародженій дитині в пологовому будинку:   

A. *На фенілкетонурію   

B. Загальний аналіз крові   

C. На непрямий білірубін   

D. Загальний аналіз сечі   

E. Бактеріологічне дослідження калу   

 

110. Дитині 12 років. Хворіє на ревматичну лихоманку з проявами  гострого ревматичного 

міокардиту та поліартриту.  Для ревматичного поліартриту характерно:   

A. *Множинність, симетричність ураження суглобів   

B. Лейкоцитопенія   

C. Наявність залишкових деформацій   

D. Вранішня скутість 

E. Лимфоцитопенія   

 

111. Дитині 5 років. Скарги на біль  у горлі  під час ковтання, припухлість шиї, підвищення 

температури тіла до 39оС. Хворіє три доби. Під час огляду:   стан дитини тяжкий, шкіра бліда. 

Мигдалики майже змикаються , вкриті сіруватим нальотом. На шиї  у ділянці нижньої щелепи 

-  м’яка неболюча припухлість, яка спускається до ключиці. Ці симптоми характерні для:    

A. *Токсична форма дифтерії зіву  ІІ ступеня   

B. Дифтерія гортані   

C. Інфекційний мононуклеоз   

D. Токсична форма дифтерії зіву ІІІ ст.   

E. Паратонзиліт   

 

112. Дитині 5 років. Скарги на блідість шкірного покриву, зниження  апетиту, втомлюваність.  

В аналізі крові:  Нв – 90 г/л  Е 3,2 х1012/л, к.п. – 0,8. Призначення яких ліків  найбільш 

раціональне:   

A. *Препаратів заліза    

B. Вітаміну А   

C. Вітаміну Д   

D. Глюконату кальцію   

E. Алохолу   

 

113. Як довго триває диспансерний  нагляд за дитиною, що  виписана зі стаціонару  з 

діагнозом гострий  гломерулонефрит:   

A. *Протягом 5 років    

B. Протягом 3 років   

C. Залежно від варіанта перебігу  гломерулонефриту   

D. Протягом 1 року    

E. Диспансеризація не планується    

 

  114. Хлопчик 14 років знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу  виразкової хвороби  

 шлунка. Який метод діагностики виразкової хвороби шлунка  є  головним:   

A. *Фіброгастродуоденоскопія   

B. Фракційне зондування   

C. Рентгенологічний   

D. Копрологічний   

E. Дуоденальне зондування   
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  115. Дитині 5 років. При огляді на долонях  спостерігається пластинчате лущення. Для якого 

захворювання характерні такі симптоми: 

A. *Скарлатина    

B. Вітряна віспа   

C. Краснуха   

D. Кір   

E. Паротитна інфекція    

 

  116. Специфічна профілактика туберкульозу включає:   

A. *Введення вакцини БЦЖ   

B. Введення туберкуліну   

C. Введення вакцини АКДП   

D. Проведення заключної дезінфекції   

E. Спостереження  за контактними   

 

  117. Дитина 6 років  хворіє на кір. Вкажіть ускладнення, які найчастіше трапляються при 

кору: 

A. *Пневмонія   

B. Орхіт   

C. Ангіна   

D. Міокардит   

E. Ураження печінки   

 

 118. Який із вказаних симптомів характерний для клінічної  картини гострого пієлонефриту у 

дітей: 

A. *Піурія   

B. Глюкозурія   

C. Ціаноз шкіри   

D. Макрогематурія   

E. Петехіальні висипи на шкірі   

 

  119. При огляді дитини 4 років на шкірі  тулуба, обличчя  виявили  папули, везикули, рожеві 

плями. Для якого захворювання  характерна наявність цих елементів:    

A. *Вітряна віспа   

B. Кір   

C. Краснуха   

D. Менінгококова інфекція   

E. Скарлатина   

 

  120. Яка причина появи у немовлят на кінчику, крилах носа та на щоках жовто-білих цяток:   

A. *Накопичення секрету в протоках сальних залоз 

B. Нагромадження секрету у протоках потових залоз   

C. Гнейс   

D. Прояви алергічного діатезу   

E. Молочний струп   

 

  121. Визначить першочергові дії у разі харчової токсикоінфекції у дітей на догоспітальному 

етапі:   

A. *Промити шлунок та кишечник 

B. Напоїти гарячим чаєм   

C. Розпочати дезінтоксикаційну терапію   

D. Призначити послаблювальні препарати   

E. Зробити очисну клізму   
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  122. Для клінічної картини тромбоцитопенічної пурпури у дітей характерне:   

A. *Підшкірні крововиливи, петехіальні висипи на шкірі тулуба   

B. Симетричність уражень суглобів   

C. Підвищення артеріального тиску   

D. Набряки на тулубі   

E. Молочний струп   

 

  123. У дворічної дитини температура 38оС, млявість, розлад сну, тахікардія, вологий кашель,  

 задишка змішаного типу. Шкіра бліда, периоральний ціаноз. Такі симптоми вказують на: 

A. *Гостру пневмонію 

B. Назофарингіт 

C. Гострий бронхіт 

D. Гострий ларингіт 

E. Бронхіальну астму 

 

  124. Для якого захворювання характерний стійкий та тривалий біль в епігастральній ділянці,  

 що виникає натще, може бути нічним або через дві години після їжі:   

A. *Виразкова хвороба 

B. Гострий гастрит   

C. Гострий панкреатит   

D. Холецистит   

E. Хронічний коліт   

 

125. У дитини захворювання почалося гостро з підвищення температури тіла та появи набряку 

в ділянці привушної слинної залози з однієї сторони. Ці симптоми вказують на: 

A. *Паротитну інфекцію 

B. Скарлатину 

C. Менінгококову інфекцію 

D. Дифтерію 

E. Кір   

 

126. До вас звернулася дитина 10-ти років зі скаргами на ядуху, нападоподібний настирливий 

кашель, які найчастіше посилюються уночі. Об'єктивно – емфізематозне здуття грудної 

клітки; аускультативно – різнокаліберні сухі свистячі хрипи. Ви запідозрили бронхіальну 

астму. Які додаткові методи обстеження допоможуть оцінити функцію зовнішнього дихання?      

A. *Спірометрія 

B. Рентгенологічне обстеження органів грудної клітки   

C. Загальний аналіз крові   

D. Бронхоскопія   

E. Загальний клінічний аналіз мокротиння   

 

  127. У дитини 10-ти років на основі скарг на печію, відрижку кислим, блювання, нудоту, біль  

 натще справа від пупка діагостовано виразкову хворобу 12-типалої кишки. Призначено  

 дієту № 1а. Що входить до складу цієї дієти?   

A. *Слизисті супи, овочеві відвари, рідке картопляне пюре. 

B. Тефтелі, білі сухарі, парові котлети   

C. Відварена та печена картопля, білий черствий хліб   

D. Жирний курячий бульйон, ковбаса   

E. Консерви, тістечка, кава   

 

  128. Ви медсестра палати новонароджених. У дитини   3-х днів на основі наявності на шкірі 

дрібних гнійничкових висипань діагностовано везикулопустульоз. Яке ще захворювання 

належить до гнійних запалень шкіри новонароджених дітей?   

A. *Пухирчатка новонароджених 

B. Вітряна віспа    
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C. Кір   

D. Краснуха   

E. Ексудативно – катаральний діатез   

 

129. У новонародженої дитини з'явилися пухирці різної величини [0,5 – 2 см ] із червоною 

облямівкою, які наповнені серозно – гнійною рідиною. Дитина млява, погано спить. 

Діагностовано пухирчатку. Які заходи слід запланувати для запобігання поширенню інфекції? 

A. *Ізоляція дитини, виділення для догляду за нею окремого персоналу   

B. Карантин на 21 день   

C. Ізольовувати дитину не потрібно   

D. Провести щеплення проти пухирчатки   

E. Вологе прибирання без дезінфікуючих засобів   

 

130. У дитини 11-ти років  запідозрено ревматизм. Для підтвердження діагнозу призначені  

додаткові методи обстеження.  Ви оцінюєте результати ревмопроб.  Який показник 

підтвердить даний діагноз? 

A. *Поява С – реактивного протеїну 

B. Тромбоцитопенія   

C. Гіперглікемія   

D. Гематурія   

E. Підвищення рівня білірубіну в крові   

 

131. У новонародженої дитини діагностовано гіпотиреоз: потворне набрякле обличчя з 

товстими губами, збільшеним язиком, вузькі очні щілини, широке перенісся, велика голова, 

коротка товста шия; шкіра дуже суха, холодна на дотик. Що спричинює розвиток даного 

захворювання?   

A. *Знижена продукція тиреоїдних гормонів щитоподібної залози 

B. Підвищена продукція тиреоїдних гормонів   

C. Підвищена функція кори наднирників   

D. Дефіцит інсуліну   

E. Знижена функція кори наднирників   

 

132. Ви - медсестра кабінету профщеплень дитячої поліклініки плануєте свою роботу, 

складаєте план профілактичних щеплень. Яким має бути інтервал між проведенням проби 

Манту і вакцинацією БЦЖ?   

A. *Не менше 3 днів і не більше 2 тижнів 

B. 2 дні   

C. Не менше 1 і не більше 2 місяців   

D. 21 день   

E. 2 місяці   

 

133. Після огляду здорової новонародженої дитини першого дня життя лікар призначив 

проведення щеплення проти гепатиту В. Мама дитини поцікавилась, які ще щеплення 

проводять новонародженим у пологовому будинку?   

A. *БЦЖ на 3-5-й день   

B. Проти кору, краснухи на 3-й день   

C. Проти поліоміеліту на 3-й день   

D. Проти дифтерії на 2-й день   

E. Проти епідемічного паротиту в 1-й день   

 

134. Ви - медсестра палати новонароджених. Дитина Л. народилася доношеною з масою 3450 

г, зростом – 52 см, знаходиться на грудному вигодовуванні. На третій день життя маса тіла 

знизилась до 3300 г. Ви мамі пояснили, що це фізіологічна втрата маси тіла. Мама 

поцікавилась, коли відновиться маса тіла? 

A. *Кінець 1-го - початок 2-го тижня життя 
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B. На 5-й день   

C. На 15-й день   

D. До кінця першого місяця життя   

E. До кінця третього тижня життя   

   

135. Ви - дільнична медсестра проводите патронажне відвідування новонародженої дитини,  

даєте рекомендації мамі щодо грудного вигодовування. Що з нижчеперерахованого належить 

до принципів успішного грудного вигодовування?   

A. *Заохочуване грудне вигодовування на вимогу дитини 

B. Новонародженим обов'язково слід давати штучні засоби, які імітують груди   

C. Новонароджених годують 5 разів на добу   

D. Вночі новонароджених дітей не годують [перерва 8 годин]   

E. Інформування вагітних і породіль про переваги штучного вигодовування   

 

136. Ви - медсестра дитячої поліклініки проводите антропометрію дитині 5 місяців. На скільки  

сантиметрів збільшиться зріст за 5-й місяць життя? 

A. *2,5 см   

B. 3 см   

C. 4 см   

D. 1,5 см    

E. 0,5 см   

 

137. Назвіть основний метод лікування залізодефіцитної анемії.   

A. *Прийом препаратів заліза 

B. Вітамінотерапія   

C. Переливання крові   

D. Введення плазми   

E. Гормональна терапія   

F.  

138. Визначить строк І ревакцинації проти туберкульозу.   

A. *7 років   

B. 5 років   

C. 10 років   

D. 12 років   

E. 14 років   

 

  139. Назвіть термін проведення  ІІ ревакцинації поліомієлітною вакциною.   

A. *3 роки 

B. 6 років   

C. 18 міс.   

D. 14 років   

E. 8 міс.   

 

140. Гемофілія належить до захворювань:    

A. *Спадкових 

B. Інфекційних   

C. Алергійних   

D. Інфекційно -  алергійних   

E. Ендокринних   

 

141. Яке ефективніше лікування природжених вад серця у дітей на сучасному етапі?   

A. *Хірургічне 

B. Антибіотикотерапія   

C. Антигістамінні препарати   

D. Вітамінотерапія   
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E. Пробіотикотерапія    

 

142. Реабілітація хворого на гостру пневмонію віком 3-х  років у поліклініці здійснюється:   

A. *Протягом 3 місяців 

B. Протягом 1 року   

C. Протягом 1,5 року   

D. Протягом 4 місяців   

E. Протягом 5 місяців   

 

143. Сліпі зондування проводяться при :   

A. *Дискінезії жовчних шляхів   

B. Ревматизмі    

C. Вроджених вадах серця   

D. Захворюваннях крові   

E. Алергічних діатезах   

 

144. При огляді дитини 1,5 місяців медсестра оцінює стан шкіри лівого плеча. Яка місцева  

специфічна реакція з’являється на місці  введення БЦЖ у первинно вакцинованих дітей  

через 4 -6 тижнів?   

A. *Інфільтрат 

B. Пустула    

C. Папула   

D. Виразка   

E. Рубчик   

 

145. У дитини напади кашлю складаються з серії видихальних кашльових поштовхів, 

відокремлених репризами, які повторюються до 10 разів на добу. Для якої хвороби характерні 

ці прояви? 

A. *Кашлюк   

B. Ларингіт    

C. Напад бронхіальної астми.   

D. Кір 

E. Пневмонія    

 

146. Медична сестра доглядає дитину, хвору на краснуху. Вкажіть максимальний 

інкубаційний  

період.   

A. *21 день   

B. 14 днів   

C. 7 днів   

D. 2 дні   

E. 5 днів   

 

147. Який характерний симптом спостерігають на 3 – ій день висипання у разі захворювання  

на вітряну віспу?   

A. *Поліморфізм висипу   

B. Плями Бєльського-Філатова-Копліка  

C. Симптом Філатова   

D. Палаючий зів    

E. Афонія голосу   

 

  148. Який зріст має дитина в 1 рік?   

A. *75 см    

B. 50см   

C. 90см   
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D. 85см   

E. 100 см   

 

149. Визначіть масу тіла дитини віком 3 місяці, якщо вона народилася з масою тіла 3100 г. 

A. *5300 г   

B. 7900 г   

C. 6500 г   

D. 9100 г    

E. 8500 г   

 

150. На третю добу у новонародженої дитини шкіра пожовтіла, але стан не погіршився. Це  

пояснюється :    

A. *Фізіологічною жовтяницею 

B. Сечокислим інфарктом   

C. Токсичною еритемою 

D. Гемолітичною хворобою   

E. Статевим кризом   

 

151. Яка частота дихання у новонародженої дитини?   

A. *40 – 60 за 1 хв.   

B. 30 – 35 за 1 хв.   

C. 20 – 25 за 1 хв.   

D. 35 – 45 за 1 хв.   

E. 16 – 18 за 1 хв.   

 

152. Медична сестра оцінює фізичний розвиток дитини 2-х місяців. Які показники прибавки 

маси і зросту за другий місяць здорової дитини?   

A. *800 г, 3см   

B. 700г, 3см   

C. 700г, 2см   

D. 800 г ,2см   

E. 750г;2,5см   

  

153. У дитини 12 років спостерігаються: млявість, головний біль, гіркота в роті, відрижка, 

блідість шкіри, болючість у правому підребер'ї. Медична сестра здійснює підготовку дитини 

до ультразвукового дослідження органів травлення. Вкажіть препарат, який найдоцільніше 

дати дитині протягом трьох днів для зменшення метеоризму.   

A. *Карболен   

B. Ентеросептол   

C. Фталазол   

D. Левоміцетин   

E. Бактрим   

 

  154. При обстеженні в дівчинки 9 років спостерігаються: головний біль, біль у горлі під час 

ковтання, t° – 38,6оС. На шкірі дрібнокраплинний, яскраво-рожевий висип на 

гіперемійованому тлі шкіри, крім носо-губного трикутника; язик яскраво-червоний, сосочки 

гіпертрофовані. Слизові оболонки передніх піднебінних дужок м'якого піднебіння, язичка 

яскраво гіперемійовані. Вкажіть найхарактернішу наявну проблему пацієнта, яка буде 

виявлена з боку шкіри при обстеженні через тиждень від появи шкірних симптомів.   

A. *Лущення   

B. Пігментація   

C. Висип   

D. Везикули   

E. Плями   
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155. Хлопчик 5 років перебуває на стаціонарному лікуванні в дитячій лікарні. При обстеженні 

дитини спостерігаються: плаксивість, дратівливість, порушення сну, гіперкінези, порушення 

координації рухів. Вкажіть першочергові дії медсестри.   

A. *Забезпечити ліжковий режим   

B. Застосувати серцеві глікозиди   

C. Постійно проводити оксигенотерапію   

D. Визначити властивості пульсу   

E. Призначити збалансоване харчування  

 

156. У дівчинки 2 років спостерігаються: загальна слабкість, головний біль, дратівливість, 

стійкий свербіж та неприємні відчуття печії в ділянці ануса. При обстеженні виявлені 

гострики. Заплановані дії медсестри щодо дотримання санітарно-гігієнічних заходів та 

медикаментозного лікування проведені. Для оцінки результатів медсестринських втручань 

вкажіть контрольний метод лабораторної діагностики для даної дитини. 

A. *Зіскоб на ентеробіоз   

B. Загальний аналіз крові   

C. Загальний аналіз сечі   

D. Дослідження калу на яйця гельмінтів   

E. Копрологічне дослідження   

 

157. Під час ранкового огляду дітей у дитячому садочку медична сестра помітила в 4 річної 

дівчинки на шкірі обличчя, на волосяній частині голови плями, дрібні папули та везикули. 

Везикули мають овальну форму, розміщені на неінфільтрованій основі. Навколо везикули є 

вузька смужка гіперемії. Визначте наступний елемент висипу, який буде виявлений при 

обстеженні.   

A. *Кірочки   

B. Горбики   

C. Лущення   

D. Вузлики   

E. Пустули   

 

158. У хлопчика 4 років самопочуття погане, виражена слабкість, рухова активність знижена, 

шкірні покриви бліді. На шкірі і видимих слизових оболонках наявні петехеї та екхімози, 

поодинокі крововиливи, розташовані асиметрично, безболісні, тахікардія, Ps – 100/ хв., АТ – 

80/40 мм рт.ст. Вкажіть основну причину наявних проблем дитини.   

A. *Зниження рівня тромбоцитів   

B. Зниження рівня гемоглобіну   

C. Запалення дрібних судин   

D. Дефіцит ІХ фактора   

E. Підвищена швидкість осідання еритроцитів  

  

159. Дитина 6,5 місяців знаходиться на природному вигодовуванні, маса при народженні 3150 

г, отримує 10% молочну кашу, сік. Для введення дитині наступного пригодовування  медична 

сестра навчає матір готувати овочеве пюре. Вкажіть овочі, які найдоцільніше  

використовувати для приготування даної страви.   

A. *Картопля, капуста, морква   

B. Буряк, морква, капуста   

C. Капуста, картопля, помідори   

D. Картопля, перець, буряк   

E. Морква, цибуля, баклажани 

 

160. При огляді в дитини 4 років спостерігаються: шкіра обличчя бліда з ціанотичним  

відтінком, переляк в очах, експіраторна задишка, з дистанційними свистячими хрипами.  

Хрипи чути на відстані. Грудна клітка здута. Вкажіть захворювання, для якого є характерними 

пріоритетні проблеми пацієнта.   
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A. *Бронхіальна астма   

B. Крупозна пневмонія   

C. Гострий бронхіт   

D. Стафілококова пневмонія   

E. Хронічний бронхіт   

 

161. Хлопчик 6 місяців знаходиться на природному вигодовуванні, маса при народженні 3600 

г.,  проживає з батьками в сільській місцевості. У плані медсестринського догляду медсестра 

планує введення соку поступово зі збільшенням його об’єму. Вкажіть сік, який  найдоцільніше 

давати вперше даній дитині:   

A. *Яблучний   

B. Банановий   

C. Гранатовий   

D. Томатний   

E. Апельсиновий   

 

  162. У дівчинки 12-ти років спостерігаються: порушення сну, головний біль, біль у попереку, 

болісні часті сечовиділення малими порціями. Симптом Пастернацького – позитивний справа, 

відсутні набряки. При складанні плану сестринського догляду медична сестра приділяє увагу 

дієті. Вкажіть дієту, рекомендовану даній дитині.   

A. *№ 5   

B. № 1   

C. № 9   

D. № 10   

E. № 15   

   

163. Дитині 3 місяці, знаходиться на штучному вигодовуванні. Після вживання вперше 60 мл 

виноградного соку через 20 хв. у дитини спостерігалися: блювання, рідкі неоднорідні 

випорожнення з невеликою кількістю слизу та неперетравленою їжею з білими грудочками, 7 

разів протягом доби. Для обстеження призначено копрологічне дослідження. Вкажіть 

лабораторію, до якої необхідно відправити дане обстеження   

A. *Клінічна   

B. Біохімічна   

C. Бактеріологічна   

D. Імунологічна   

E. Вірусологічна  

 

  164. У хлопчика 4 років після споживання недозрілих абрикос стан погіршився. При 

обстеження дитини спостерігаються: слабкість, млявість, головний біль, відчуття важкості в 

надчеревній ямці, нудота, блювання, біль у животі. Випорожнення нестійкі. Вкажіть 

першочергову дію медсестри.   

A. *Промити шлунок   

B. Дати тепле пиття   

C. Здійснити санацію ротової порожнини   

D. Призачити лікувальну дієту   

E. Дати знеболювальні препарати   

 

165. Дитині 2 місяці, знаходиться на природному вигодовуванні, годування проводиться за 

вимогою дитини. Після хвороби в матері з'явилися перші симптоми гіпогалактії. Вкажіть 

найдоцільніші дії медсестри.   

A. *Провести контрольне зважування   

B. Перевести на змішане вигодовування   

C. Призначити матері пролактин   

D. Догодовувати молочною сумішшю   

E. Почати вводити пригодовування  
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166. Дитина народилася від І вагітності, фізіологічних пологів з масою тіла 2800 г., з ростом 

48см. За шкалою Апгар – 8 б. При огляді: здорова, t° – 36,5оС. Планується специфічна 

профілактика інфекційних хвороб згідно з календарем щеплень. Визначте обов’язкові 

щеплення, які необхідно провести даній дитині в пологовому стаціонарі.   

A. *Проти гепатиту В, туберкульозу   

B. Проти кашлюку, дифтерії   

C. Проти поліомієліту, гемофільної інфекції   

D. Проти кору, краснухи   

E. Проти правцю, паротитної інфекції  

 

167. Дитина народилася від ІІ вагітності при терміні гестації 35 тижнів з масою тіла 1800 г. 

Через 24 години після годування дитини грудним молоком провели обстеження на 

фенілкетонурію. Результат негативний. Вкажіть обов’язкове скринінгове обстеження, яке 

потрібно провести дитині до виписування з пологового стаціонару.    

A. *На вроджений гіпотиреоз   

B. На цукровий діабет   

C. На алергічний діатез   

D. На гіпофізарний нанізм   

E. На аномалії розвитку   

 

168. Дитина народжена ВІЛ – інфікованою матір’ю, ВІЛ – статус дитини не визначено. 

Медична сестра планує проведення специфічної профілактики проти інфекційних 

захворювань до уточнення ВІЛ – статусу. Вкажіть вакцину, яку можна планувати вводити 

даній дитині.   

A. *АКДП   

B. БЦЖ   

C. Корову   

D. Паротитну   

E. Поліомієлітну оральну   

   

169. Дитина 6 місяців, яка народилася від ІІ вагітності, фізіологічних пологів, з масою тіла 

2800 г., з ростом 46 см., знаходиться на природному вигодовуванні; має 2 нижні медіальні 

різці, готується до вакцинації, знаходиться на прийомі в дитячій поліклініці. Вкажіть  

найінформативніше обстеження для оцінки фізичного розвитку дитини.   

A. *Виміряти зріст дитини   

B. Підрахувати частоту пульсу   

C. Виміряти артеріальний тиск   

D. Підрахувати кількість дихальних рухів   

E. Виміряти температуру тіла.   

 

170. У дитини 4-х років з’явились лихоманка до 39°С, пронос, повторне блювання, головний 

біль, сонливість, анорексія. Кількість дефекацій 15 разів на добу, випорожнення зі слизом, 

прожилками крові. Виражені тенезми і біль у животі, сигмо видна кишка палькується у 

вигляді тонкого тяжа. Про яке захворювання можна думати?   

A. *Дизентерія    

B. Сальмонельоз   

C. Ешерихіоз   

D. Токсична диспепсія   

E. Холера    

 

  171. Вкажіть номер наказу МОЗ України, який регламентує календар щеплень дітей:    

A. *№ 48   

B. № 152   

C. № 120   
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D. № 318   

E. № 434   

 

172. Визначте вік дітей, підлеглих ревакцинації проти кору, паротиту, краснухи    

A. *6 років   

B. 7 років   

C. 14 років   

D. 15 років   

E. 18 років   

 

  173. Хлопчику, який страждає на часті носові кровотечі встановлено діагноз – гемофілія. 

Мама й тато дитини практично здорові. Вкажіть причину виникнення даного захворювання?   

A. *Спадковість   

B. Харчові алергени   

C. Вакцинація   

D. Низька інсоляція   

E. Перегрівання   

   

174. Дитина 4-х років хворіє другий день. Хвороба розпочалась гостро з підвищення  

температури тіла до 38оС. Скаржиться на біль у горлі, зниження апетиту, порушення сну.  

Об’єктивно: гіпертрофія мигдаликів, гній в лакунах, язик з сіруватим нальотом. На помірно 

гіперемованій шкірі дрібно крапкова яскраво червона висипка, яка згущується в природніх 

складках, носогубний трикутник блідий. Про яке захворювання має подумати медична сестра?   

A. *Скарлатина   

B. Вітряна віспа   

C. Краснуха   

D. Кір   

E. Менінгококова інфекція   

 

  175 Ви сімейна медична сестра. Коли ви вперше порекомендуєте ввести в раціон дитини 

фруктовий сік?   

A. *6 місяців   

B. 3 місяці   

C. 1 місяць   

D. 8 місяців   

E. 4 місяці   

 

176. Ви сімейна медична сестра, проводите патронаж до новонародженої дитини. Мама 

скаржиться на зменшення лактації. Ваші рекомендації.   

A. *Часте прикладання до грудей   

B. Перевести на штучне вигодовування   

C. Догодовувати адаптованими молочними сумішами   

D. Догодовувати розведеним коров’ячим молоком   

E. Догодовувати молочною кашею   

 

 177. Дитина 7 місяців, знаходиться на обліку у сімейного лікаря з приводу залізодефіцитної  

анемії. Який продукт прикорму з підвищеним вмістом заліза ви порекомендуєте мамі ввести?   

A. *М’ясний фарш   

B. Сир   

C. Кефір    

D. Манна каша   

E. Риба   

 

  178. На амбулаторному прийомі у сімейного лікаря дитина 4 місяців, яка знаходиться на 

штучному вигодовуванні та з 2 місяців отримує суміш „ Малиш ”. При огляді на щоках 
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виявлено гіперемію, лущення. Яку суміш, на вашу думку необхідно порекомендувати мамі 

замість попередньої?   

A. *НАН – гіпоалергенний   

B. Деталакт   

C. Нутролон   

D. Нестожен   

E. Малютка   

   

179. В інфекційному відділенні знаходиться дитина з діагнозом ГРВІ. Гіпертермічний 

синдром. При обстеженні виявлено: t° 39,4оС, шкіра бліда, мармурова, кінцівки холодні на 

дотик.  

Який препарат потрібно ввести дитині за призначенням лікаря для зменшення спазму судин:   

A. *Папаверину гідрохлорид   

B. Седуксен   

C. Супрастін   

D. Магнію сульфат   

E. Глюконат кальцію   

 

180. Родичі новонародженої дитини запитують у медсестри, яку масу тіла має дитина. Надайте 

відповідь, коли дитину будуть зважувати:   

A. *Через 2 години після народження   

B. Через півгодини після народження   

C. Через 1 годину після народження   

D. Через 3 години після народження   

E. Через 4 години після народження   

 

181. Дитині 18 міс., зроблено  щеплення вакциною АКДП. Через 20 хв. стан різко погіршився.  

На шкірі тулуба з’явився висип,  дитина знепритомніла. Які лікарські препарати потрібно  

приготувати негайно?   

A. *0,1% розчин адреналіну   

B. 1% розчин лазіксу   

C. 0,06% розчин корглікону   

D. 2% розчин еуфіліну   

E. 0,5% розчин седуксену   

  

182. Медсестра  оглянула дитину 4-х років на 3-й день захворювання. Діагноз, встановлений 

лікарем: ГРВІ, кір? Який симптом може підтвердити діагноз кору.   

A. *Дрібні білі плями на слизовій щік   

B. Свербіж шкіри   

C. Збільшення задньошийних лімфовузлів    

D. Плівки на мигдаликах    

E. Везикульозний висип на шкірі    

 

183. Дитина 10 міс. госпіталізована в інфекційне відділення з Ds: менінгококцемія. На який 

висип, що підтвердить діагноз, зверне увагу медсестра при догляді за дитиною?   

A. *Геморагічний   

B. Везикульозний   

C. Папульозний    

D. Плямисто-папульозний   

E. Розеольозний    

   

184. Медсестра оглядає хлопчика 5 років. Під час огляду дитина закашлялась. Кашель 

нападоподібний з глибоким свистячим вдихом, закінчився відходженням в’язкого мокротиння  

і блюванням. Про яке захворювання може подумати медсестра?    

A. *Кашлюк    
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B. Парагрип    

C. Бронхіт    

D. Ларинготрахеїт    

E. Пневмонія    

   

185. У дитини 7 років, яка хворіє на епід.паротит, на 6-й день захворювання підвищилась 

температура тіла до 39оС, з’явився переймоподібний, оперізувальний біль в животі, нудота, 

повторне блювання. Ураження якої ендокринної залози може запідозрити медсестра?     

A. *Підшлункової   

B. Надниркової   

C. Щитоподібної    

D. Загрудинної    

E. Статевої    

 

186. У дитини 1 року раптово виникла короткочасна зупинка дихання, гучний крик “півнячий  

крик”. При огляді шкіра ціанотична, вкрита липким потом, дитина злякана, має прояви рахіту. 

Якої невідкладної допомоги потребує дитина?   

A. *Надавити на корінь язика   

B. Подразнити шкіру вздовж хребта   

C. Подразнити підошву ударами по п’ятці    

D. Бити по сідницях   

E. Стискувати грудну клітку   

 

187. Дитині 8 років. Скаржиться на млявість, незначний нежить та кашель. Загальний стан не 

порушений. Під час огляду звертає на себе увагу дрібноплямиста висипка на чистому тлі 

шкіри, переважно на розгинальних поверхнях кінцівок, на спині, сідницях. Збільшення 

потиличних, завушних і задньошийних лімфовузлів, які ущільнені та болючі при пальпації. 

Яке захворювання можна запідозрити?   

A. *Краснуха   

B. Кір   

C. Скарлатина   

D. Геморагічний васкуліт   

E. Атопічний дерматит   

 

188. У дитини віком 6-ти років при огляді шкіри медична сестра виявила папули та 

однокамерні везикули по всьому тілі, включаючи волосисту частину голови. Вкажіть який 

медичний препарат для обробки елементів висипки з метою попередження їх інфікування 

повинна застосувати медична сестра?   

A. *1% спиртовий розчин діамантового зеленого   

B. 30% розчин сульфацилу натрію   

C. 1% розчин дімедролу   

D. 50% розчин анальгіну   

E. 5% розчин йоду   

 

189. В поліклініці на прийомі матір з дитиною 5 міс. скаржиться на слинотечу у дитини і 

цікавиться, в якому віці повинні прорізатись перші зуби?   

A. *6 – 8 міс.    

B. 2 – 4 міс.   

C. 4 – 5 міс.   

D. 10 – 11 міс.   

E. 11 – 12 міс.   

 

190. В пологовому будинку після огляду лікарем новонародженої дитини віком 3 дні 

заплановано щеплення проти туберкульозу. Яким способом медсестра введе вакцину БЦЖ?   

A. *Внутрішньошкірно   
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B. Внутрішньом’язово   

C. Внутрішньовенно   

D. Підшкірно   

E. Через рот   

 

  191. Які харчові продукти не рекомендується вживати дітям дошкільного віку?   

A. *Натуральну каву   

B. Йогурт   

C. Яйця   

D. Морську рибу   

E. Сир   

 

 192. Дітей якого віку дільнична медсестра запланує на проведення І вакцинації проти 

поліомієліту?   

A. *3 міс.   

B. 4 міс.   

C. 5 міс.   

D. 6 міс.   

E. 7 міс.   

 

193. При обстеженні дитини 2 років, хворої залізодефіцитною анемією, медсестра виявить 

скаргу на:   

A. *Спотворений апетит   

B. Підвищений апетит   

C. Спрагу   

D. Пронос   

E. Нічне нетримання сечі   

F.  

194. Дитина 7 років хворіє бронхіальною астмою. Які зміни  характеру дихання виявить 

медсестра під час обстеження?   

A. *Експіраторну задишку   

B. Інспіраторну задишку   

C. Тахіпное   

D. Брадіпное   

E. Апное   

 

195. З яким збудником найчастіше пов’язують виникнення хронічного гастриту?   

A. *Гелікобактером пілорі   

B. Стафілококом   

C. Стрептококом   

D. Протеєм   

E. Сальмонелою   

 

196. Медсестра дитячої дошкільної установи планує проведення діагностичної проби Манту.  

Яким препаратом вона буде виконувати дану маніпуляцію?   

A. *Туберкуліном   

B. Гістаглобуліном   

C. Дизентериком   

D. Вакциною БЦЖ   

E. Вакциною КПК   

 

197. Дитина 6 років перебуває на лікуванні в стаціонарі з приводу гострої пневмонії. Яку 

проблему визначить медсестра як провідну?   

A. *Кашель   

B. Нежить   
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C. Зниження апетиту   

D. Порушення сну   

E. Підвищену пітливість   

   

198. В інфекційному відділенні на лікуванні перебуває дитина першого року життя, хвора на  

 кашлюк. Яку проблему, як основну, виділить медсестра?   

A. *Спазматичний нападоподібний кашель   

B. Нежить   

C. Блювання   

D. Гарячка   

E. Самовільне сечовипускання   

   

199. Дільнична медсестра навчає матір дитини 7 років, хворої на кір, догляду – промиванню 

очей. Який розчин вона рекомендує використовувати?   

A. *р-н фурациліну 1:5000   

B. 30% р-н сульфацил-натрію    

C. 0,1% р-н формаліну   

D. р-н димексиду   

E. 0,5% р-н глюкози   

 

  200. Який діагноз поставить медсестра при обстеженні дитини, хворої на епідемічний 

паротит?   

A. *Припухлість та болісність привушних слинних залоз   

B. Нежить   

C. Кашель   

D. Висипка   

E. Судоми   

 

201. Яку висипку виявить медсестра під час обстеження дитини 6 років, хворої на скарлатину?  

A. *Дрібну на гіперемованій шкірі   

B. Зіркоподібну геморагічну   

C. Плямисто-папульозну   

D. Плямисто-папульозно-везикульозну   

E. Пустульозну   

 

202. Реалізуючи план втручань, медсестра допомагає дитині 10 років, хворій на вірусний 

гепатит А, в дієтичному харчуванні. Які страви необхідно виключити з раціону?   

A. *Смажені страви   

B. Знежирений сир   

C. Парові котлети   

D. Кисломолочні продукти   

E. Кисіль   

   

203. Дитина 1-го року життя перебуває в інфекційному відділенні на лікуванні з приводу колі-

інфекції. Які випорожнення характерні для даного захворювання?   

A. *Водянисті оранжевого кольору   

B. Пінисті темно-зеленого кольору   

C. У вигляді „січеного яйця”   

D. Кров’янисто-слизові   

E. У вигляді  рисового відвару   

 

204.Реалізуючи план втручань, медсестра здійснює систематичний контроль за 

випорожненнями дитини 8 років, хворої на сальмонельоз. Які показники вона повинна 

відмітити в листі спостережень?   

A. *Наявність патологічних домішок в калі   
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B. Частоту сечовипускань   

C. Колір сечі   

D. Консистенцію сечі   

E. Наявність патологічних домішок с сечі   

  

205. Дитина 3 років перебуває на лікуванні в інфекційному відділенні з приводу дизентерії. 

Яку найбільш типову ознаку виявить медсестра при обстеженні хворого?   

A. *Тенезми   

B. Блідість шкіри   

C. Сухість слизових оболонок   

D. Відсутність апетиту   

E. Нудоту   

 

206. Визначте ферментативні препарати, які використовують у разі розладів травлення:   

A. *Панкреатин   

B. Ретаболіл   

C. Пиридоксин   

D. Ретинол   

E. Карсіл   

 

  207. Діагностуйте вид коми, якщо дитина знепритомніла, риси обличчя загострені, шкірні 

покриви і слизові оболонки сухі, дихання глибоке шумне, відчувається запах ацетону: 

A. *Гіперглікемічна   

B. Гіпоглікемічна   

C. Печінкова   

D. Азотемічна   

E. Уремічна   

 

208. У дитини, яка перехворіла на аскаридоз, спостерігаються незначний біль у животі, 

послаблення стільця, інколи нудота. Для відновлення нормального біоценозу кишківника 

важливо застосувати:   

A. *Біфідобактерин   

B. Пентоксил   

C. Тіамін   

D. Панкреатин   

E. Карсіл   

 

209. У дитини, що перенесла внутрішньочерепну пологову травму, розпочалися судими. 

Медична сестра для зняття судом повинна взяти першочергово: 

A. *Седуксен   

B. Анальгін   

C. Димедрол   

D. Парацетамол   

E. Спазмалгон   

 

  210. Дитині віком 1 місяць з метою профілактики рахіту призначають:   

A. *Аквадетрім   

B. Аскорутін   

C. Фестал   

D. Пантенол   

E. Фарінгосепт   

 

211. Медсестра під час патронажу до новонародженого рекомендує щоденні гігієнічні ванни 

та дотримування правил гігієни при догляді. Недостатність якої із функцій шкіри це 

обумовлює? 
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A. *Захисної   

B. Терморегуляторної   

C. Дихальної   

D. Потовидільної   

E. Утворення вітамінів   

   

212. При огляді ротової порожнини дитини медсестра відмітила наявність 8 різців та 4 малих  

корінних зубів. Для якого віку дитини це характерно?   

A. *16 місяців   

B. 20 місяців   

C. 22 місяців   

D. 12 місяців   

E. 8 місяців   

 

213. При огляді 2 місячної дитини в кабінеті здорової дитини поліклініки медсестра відмітила  

наявність фізіологічного вигину хребта. Який фізіологічний вигин повинен бути в цьому віці?   

A. *Шийний лордоз   

B. Поперековий лордоз   

C. Грудний кіфоз   

D. Грудний лордоз   

E. Шийний кіфоз   

 

214. Вік дитини 1 рік. Медсестра виміряла зріст дитини. На скільки сантиметрів виросла 

дитина за перший рік?   

A. *25 см   

B. 10 см   

C. 15 см   

D. 20 см   

E. 30 см   

 

215. Який з симптомів ядерної енцефалопатії медсестра обере як першочерговий для 

планування медсестринських втручань у новонародженого з гемолітичною хворобою 

новонародженого? 

A. *Судоми   

B. Набряк тканин   

C. Жовтяниця   

D. Блідість шкіри та слизових оболонок   

E. В'ялість при смоктанні грудей   

 

 216. В якому віці і якому контингенту дітей проводиться друга ревакцинація проти краснухи    

A. *В 15 років дівчатам   

B. В 1 рік всім дітям   

C. В 6 років всім дітям   

D. В 7 років всім дітям   

E. В 15 років хлопцям   

 

217. Яка вага при народженні є протипоказом для введення вакцини БЦЖ на 3 добу життя  

дитини 

A. *До 2000 г  

B. 2300 г   

C. 2500 г   

D. 3000 г    

E. 3500 г   

 

218. Які вакцини не можна вводити ВІЛ – інфікованій дитині   
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A. *Проти туберкульозу    

B. Протри гемофільної інфекції    

C. Проти поліомієліту інактивовану   

D. Проти гепатиту В   

E. Проти дифтерії, кашлюку, правця   

 

 219. Які медсестринські втручання доцільні при захворюванні на вітряну віспу 

A. *Проводити обробку везикул 1% розчином діамантового зеленого   

B. Прикладати сухе тепло на ділянку привушних залоз   

C. Забезпечити палату затемненням при світлобоязні   

D. Спостереження за кількістю та характером випорожнень   

E. Проведення промивання шлунку   

 

220. Патронажна медична сестра проводить обстеження 12-місячної дитини. Що з 

перерахованого відповідає даному віку?   

A.  *Закриття великого тім’ячка    

B. Сплющення потилиці   

C. Розвиток тім’яних горбів   

D. “Браслети” на передпліччях   

E. Розгорнутість країв грудної клітки   

 

221. Під час огляду новонародженої дитини палатна медична сестра визначила, що в акті  

дихання бере участь діафрагма. Чим можна пояснити діафрагмове дихання у 

новонародженого:   

A. *Горизонтальним розташуванням ребер   

B. Недостатня м'язова активність   

C. Функціональною незрілістю дихального центру    

D. Зменшенням просвіту дихальних шляхів   

E. Дозріванням дихальних альвеол   

 

222. Немовля народилося від п’ятої вагітності (попередні переривалися у першому триместрі), 

що перебігала з токсикозом, анемією. Мати працює на хімічному комбінаті, що виробляє  

хімічні речовини. У дитини визначається вроджена вада серця. Яка імовірна причина  

вродженої вади?   

A. *Вплив професійної шкідливості   

B. Пізній токсикоз вагітності    

C. Анемія вагітних   

D. Ранній токсикоз   

E. Хромосомні аномалії   

 

223. Дівчинка добре бере іграшку, повертається зі спини на бік, чітко реагує на звук, впізнає 

маму, голосно сміється у відповідь на емоційне звернення. Для якого віку характерні такі 

ознаки?   

A. *4 місяці   

B. 5 місяців   

C. 6 місяців   

D. 2 місяці   

E. 7 місяців   

   

224. До патронажної медсестри звернулася мати 5-ти місячної дитини з питанням – який тип  

 дихання притаманний  даному віку?   

A. *Змішаний   

B. Діафрагмальний    

C. Черевний    

D. Грудний    
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E. Аритмічний    

 

225. Дитину 2 місяців необхідно раптово перевести на штучне вигодовування. Яку суміш в 

даному випадку медичній сестрі доцільно порекомендувати  матері?   

A. *Адаптовану   

B. Неадаптовану   

C. Солодку   

D. Кисломолочну    

E. Цільне коров’яче молоко    

 

  226. В пологовому будинку медичній сестрі необхідно провести обстеження новонародженої  

 дитини на фенілкетонурію. Вкажіть місце забору матеріалу для даного обстеження:   

A. *Латеральна  поверхня  п’ятки  між  IV і V пальцем   

B. Медіальна поверхня п’ятки   

C. З пупкової вени   

D. З вени   

E. З пальця   

 

227. Народилася здорова доношена дівчинка. Під час проведення першого туалету 

новонародженого потрібно провести профілактику офтальмії. Чим проводять  профілактику 

офтальмії?   

A. *0,5%  еритроміциновою  маззю   

B. 30%  розчином сульфацилу натрію   

C. 0,02%  розчином фурациліну   

D. Фізіологічним розчином   

E. Краплі  Софрадекс   

 

228. Дитині 7 років. Щеплення не проводились. В класі є випадки кору. Які характерні 

симптоми може виявити медсестра в продромальному періоді?   

A. *Плями Бельського-Філатова-Копліка   

B. Плямисто-папульозне висипання   

C. Пігментація висипань   

D. Дрібнокрапкове висипання   

E. Плямисто-папульозне-везикульозне висипання   

 

229. Дитині 6 місяців. Госпіталізована в інфекційне відділення Скарги: випорожнення рідкі-15 

разів на добу, блювання - 3 рази на добу. Шкіра, слизові оболонки сухі, бліді. Знижений 

тургор, еластичність шкіри, тім’ячко запале. У випорожненнях слиз, прожилки крові, втрата 

маси тіла 500 г. Поставте медсестринський діагноз?   

A. *Ексикоз   

B. Перегодовування   

C. Порушення трофіки шкіри   

D. Зменшення маси тіла   

E. Знижена толерантність до їжі   

 

 230. Хлопчику 12 років. Скарги на підвищену втомлюваність, пітливість, погіршення 

апетиту, пам’яті, t - 37,3°С. Результати проби Манту - 6 мм. Для якого захворювання 

характерні ці  

 симптоми?   

A. *Рання туберкульозна інтоксикація   

B. Хронічна туберкульозна інтоксикація   

C. Первинний туберкульозний комплекс   

D. Туберкульоз внутрішньо грудних лімфовузлів   

E. Вогнищевий туберкульоз легень   
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  231. Дитині 5 років. Лікується з приводу паротитної інфекції. Скарги на підвищення  t - 

37,2°С,  

 біль в привушній ділянці при відкриванні рота, жуванні. Яке медсестринське втручання  

 найбільш доцільне?   

A. *Сухе тепло на ділянку привушних залоз   

B. Напівспиртовий компрес   

C. Прикласти міхур з льодом на ділянку привушних залоз   

D. Холод на магістральні судини   

E. Накласти гірчичники   

 

232. На прийом в дитячу поліклініку прийшла дівчинка 15 років. Всі щеплення їй проведено 

згідно Наказу МОЗ України №48. Профілактику якого захворювання здійснить медсестра  в 

цьому віці?   

A. *Краснухи   

B. Кору   

C. Дифтерії   

D. Паротиту   

E. Поліомієліту   

 

233. Дитині 3 місяці. Проведено щеплення проти дифтерії, кашлюку, правця. Профілактику 

якого захворювання повинна була запланувати медсестра в цьому віці?   

A. *Поліомієліту   

B. Кору   

C. Краснухи   

D. Гепатиту В   

E. Паротитної інфекції   

 

234. При відвідуванні хворої дитини 3-х років медсестра виявила, що температура тіла 38,3оС, 

геморагічний висип з елементами зіркоподібної   форми на тілі, блювота,  ригідність м’язів 

потилиці. Яке захворювання можна запідозрити?     

A. *Менінгококцемію   

B. Геморагічний васкуліт     

C. Тромбоцитопенічну пурпуру   

D. Туберкульозний менінгіт   

E. Гострий лейкоз   

 

235. Ви – дільнича медсестра, прийшли на активний  патронаж до новонародженої дитини 10 

днів. На шкірі з’явилась  пітниця.  Які симптоми на це вкажуть?    

A. *Дрібні, червоного кольору висипи на обличчі та грудях   

B. Блідість шкіри    

C. Акроцианоз     

D. Гіперемія в складках    

E. Затруднене носове дихання     

 

236. Дитині 3 місяці, знаходиться на грудному вигодовуванні. Мати звернулась до медичної  

сестри із скаргами на зменшення кількості сечовипускань у дитини, неспокій після годування, 

втрату маси тіла. Дані симптоми дозволяють запідозрити:    

A. *Недогодовування   

B. Перегодовування   

C. Кишковий токсикоз   

D. Просту диспепсію   

E. Парентеральну диспепсію   

 

237. Ви медсестра сільської дільниці.Вас викликали до дівчинки 7 років з t 39.5 С , ознобом, 

пітливістю , болями у животі і при сечовипусканні , сеча мутна.Про що впершу чергу ви  
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подумаєте ?   

A. *Пієлонефрит   

B. Ниркова колька   

C. Цистит   

D. Гломерулонефрит   

E. Гостра ниркова недостатність   

 

238. Дитині 12 років, захворіла гостро t 38,0оС, слабкість, біль у животі та попереку, дизуричні  

прояви. Сеча мутна. Два тижні тому перенесла лакунарну ангіну. З якого аналізу  доцільніше 

починати обстеження дитини? 

A. *Загальний аналіз сечі   

B. Аналіз сечі по Нечипоренко   

C. Аналіз сечі по Земницькому   

D. Посіву сечі на стерильність   

E. Аналізу сечі на цукор    

 

239. Мати дитини 2-х днів, яка народилася від нормальної вагітності і І фізіологічних пологів, 

звернулась  до м/с зі скаргою на наявність пухлини на голові у дитини. При огляді 

пухлинам’якої консистенції, ознак запалення немає. Які пояснення Ви дасте матері? 

A. *Це набряк підшкірної клітковини   

B. Це піднадкісничний крововилив   

C. Краще проконсультуватись у лікаря   

D. На мій погляд, необхідна консультація хірурга.   

E. Необхідна рентгенографія черепа .   

  

240. Дитина 10 років пониженого живлення, скаржиться на періодичний гострий біль в 

епігастральній ділянці та справа від пупка  частіше натще або після їжі, печію, відрижку 

кислим. Дані проблеми характерні для:   

A. *Гастриту 

B. Холециститу   

C. Панкреатиту   

D. Дискінезії жовчовивідних шляхів    

E. Хронічний гастрит   

 

241. При огляді новонародженої дитини на 3-ю добу життя виявлено зменшення маси тіла 

дитини. Загальний стан дитини задовільний. З чим пов’язана дана проблема?   

A. *Фізіологічна втрата маси тіла   

B. Статева криза   

C. Сечокислий інфаркт нирок   

D. Транзиторний дисбактеріоз   

E. Токсична еритема   

 

242. При відвідуванні на дому медичною сестрою дитини 4-х місяців, мама поскаржилася на  

блювання дитини неперевареною їжею; випорожнення рідкі зеленуваті, з білими  грудочками 

до 6-8 разів на добу. При огляді: to тіла 36,6oC, язик сухий з білим нальотом. Два дні тому 

мама самостійно ввела І прикорм.  Що з дитиною? 

A. *Проста диспепсія 

B. Кишковий токсикоз   

C. Гіпокальціємічний синдром   

D. Кишкова інфекція   

E. Токсична диспепсія 

 

243. Під час огляду зіву у дитини 12 років медсестра звернула увагу, що мигдалики  

гіперемовані, навколо лакун білуватий наліт, який легко знімається ватними тампоном. З яким 

захворюванням треба провести дифдіагностику? 
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A. *Дифтерія   

B. ГРВІ   

C. Бронхіт   

D. Краснуха   

E. Хронічний тонзиліт   

 

244. На прийомі дитина 7 років із скаргами на сухий кашель, нежить, задишку, лихоманку. 

Лікар запідозрив гостру пневмонію. Який метод медсестринського обстеження дитини  буде 

найбільш інформативним у даному випадку?   

A. *Підрахунок частоти дихальних рухів   

B. Підрахунок частоти пульсу   

C. Вимірювання артеріального тиску   

D. Вимірювання температури тіла   

E. Пальпація периферичних лімфатичних вузлів   

 

245. У дитини 6 років після порушення дієти гостро погіршився стан: спостерігається нудота,  

біль у епігастральній ділянці, дворазове блювання. Яку рідину потрібно використати  

медичній сестрі для промивання шлунка у дитини?    

A. *Переварену воду   

B. Розчин фурациліну   

C. Розчин бікарбонату натрію   

D. Дистильовану воду   

E. Відвар квітів ромашки лікарської   

 

246. У дворічної дитини гостро розвився набряк по всьому тулубу. Артеріальний тиск - 120/80 

мм рт.ст. Діурез знижений. Кількість білка в сечі 4,5%, мікрогематурія. Для якого  

захворювання характерні такі проблеми? 

A.  *Гострий гломерулонефрит, нефротична форма 

B. Гострий панкреатит    

C. Ізольований сечовий синдром   

D. Пієлонефрит   

E. Хронічна ниркова недостатність   

 

247. Медична сестра під час нічного чергування доглядала за дитиною, яка хворіє на ГРВІ.  

Вночі стан дитини різко погіршився. З’явились симптоми, які характерні для стенозу гортані.  

Укажіть ці симптоми.   

A. *Гавкаючий кашель та інспіраторна задишка   

B. Спастичний кашель, апное   

C. Блювання та температура до 39,8oС   

D. Зниження АТ, брадикардія   

E. Задишка експіраторного характеру   

 

248. Під час патронажу дитини, яка народилась 5 днів тому, медична сестра помітила легкий  

акроціаноз губ і кінцівок, що посилюється під час смоктання грудей. У матері дитини  перші 

місяці вагітності діагностовано токсоплазмоз. Яка хвороба можуе бути у дитини?   

A. *Природжена вада серця   

B. Пневмонія   

C. Спазмофілія   

D. Рахіт   

E. Асфіксія   

 

249. Мати з здоровою дитиною 4 місяців після огляду дільничнім педіатром прийшла в 

кабінет щеплень на планове щеплення. Проти яких інфекцій медична сестра буде робити 

профілактичні щеплення дитині?    

A. *Дифтерії, кашлюку, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції   
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B. Дифтерії, кашлюку, правця, кору, червоної висипки   

C. Дифтерії, гепатиту В, туберкульозу, поліомієліту, гемофільної інфекції   

D. Правця, поліомієліту, червоної висипки, паротиту, кору   

E. Паротиту, кору, поліомієліту, гемофільної інфекції, туберкульозу   

 

250.  У дитини 5 років спостерігається набряк мигдаликів, незначне білувате нашарування,  

збільшення регіональних лімфовузлів. Лікар запідозрив дифтерію та призначив з метою   

підтвердження діагнозу бактеріологічне дослідження мазка. Із яких ділянок необхідно 

провести мазок?   

A. *Із зіва та носа   

B. Із задньої стінки горла  

C.  Із зіва    

D. З-під язика   

E. Із носогорла   

 

251. Мати двохмісячної дитини звернулася до патронажної медсестри зі скаргами на неспокій  

дитини, поганий сон, невелику кількість випорожнень, рідкі сечовипускання, уповільнення  

прибавки маси тіла. Затримки виділення молока в молочній залозі немає. При  контрольних 

зважуваннях  встановлено, що дитина недоoтримує 50% молока при  кожному годуванні.  

Ці ознаки характерні для:   

A. *Гіпогалактії   

B. Агалактії   

C. Лактостазу   

D. Галактореї   

E. Маститу     

 

252. Ви прийшли на патронаж до новонародженої дитини 8 днів, мати поскаржилась на те, що  

у неї мало молока і дитина не витримує 3-х годинні перерви між годуваннями, зцідити  молоко 

після годування не вдається. Ви порекомендуєте матері:   

A. *Провести контрольне годування   

B. Провести водно-чайну паузу   

C. Частіше брати дитину на руки   

D. Зменшити час між годуваннями   

E. Збільшити кількість годувань   

 

253. Дівчинка 14 років скаржиться на неспокій, плаксивість, пітливість, підвищений апетит,  

схуднення, При огляді: tо тіла - 37,5оС, вологі долоні, тремтіння повік і язика, тахікардія,  

екзофтальм, блиск очей. Про яке захворювання йдеться? 

A. *Дифузний токсичний зоб   

B. Вегето-судинна дисфункція   

C. Гіпофізарний нанізм 

D. Цукровий діабет   

E. Гіпотиреоз   

   

254. Хлопчик 9 років звернувся до медичної сестри школи з проблемою: біль в ділянці шиї, що 

 посилюється при жуванні та ковтанні. Об’єктивно: температура тіла 37,7оС, спостерігається  

 припухлість ямки між гілками нижньої щелепи та соскоподібним відростком з обох сторін, 

 шкіра незмінена, напружена, блискуча. Яку пріоритетну проблему повинна вирішити медична  

 сестра?   

A. *Ізоляція хворої дитини   

B. Повідомити лікаря   

C. Дати дитині жарознижуючі середники   

D. Накласти зігрівальний компрес на шию   

E. Ввести знеболюючі препарати   
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255. Дитина народжена ВІЛ-інфікованою матір’ю, ВІЛ-статус дитини не визначено. Медична 

сестра планує проведення специфічної профілактики проти інфекційних захворювань до 

уточнення ВІЛ-статусу. Вкажіть вакцину, яку можна планувати вводити даній дитині:   

A. *АКДП   

B. БЦЖ   

C. Корову   

D. Паротитну   

E. Поліомієлітну оральну   

 

256. Дитина 6-ти місяців, яка народилася від ІІ вагітності, фізіологічних пологів, з масою тіла  

2800 г, з ростом 46 см, знаходиться на природному вигодовуванні; має 2 нижні медіальні різці, 

готується до вакцинації, знаходиться на прийомі в дитячій поліклініці. Вкажіть 

найінформативніше обстеження для оцінки фізичного розвитку дитини:   

A. *Виміряти зріст дитини   

B. Підрахувати частоту пульсу   

C. Виміряти артеріальний тиск   

D. Підрахувати кількість дихальних рухів   

E. Виміряти температуру тіла   

 

257. У дитини 4-х років з’явились лихоманка до 39°С, пронос, повторне блювання, головний 

біль, сонливість, анорексія. Кількість дефекацій 15 разів на добу, випорожнення зі слизом, 

прожилками крові. Виражені тенезми і біль у животі, сигмоподібна кишка пальпується у 

вигляді тонкого тяжа. Про яке захворювання можна думати?   

A. *Дизентерія    

B. Сальмонельоз   

C. Ешерихіоз   

D. Токсична диспепсія   

E. Холера   

 

258. Ви сімейна медична сестра, проводите патронаж до новонародженої дитини. Мама 

скаржиться на зменшення лактації. Ваші рекомендації:   

A. *Часте прикладання до грудей   

B. Перевести на штучне вигодовування   

C. Догодовувати адаптованими молочними сумішами   

D. Догодовувати розведеним коров’ячим молоком   

E. Догодовувати молочною кашею   

 

259. Дитині 1 місяць. На 2-му тижні життя з’явилось блювання. Останній тиждень блювання 

виникає після кожного годування у вигляді “фонтану”. Об’єм блювотних мас перевищує об’єм 

висмоктаного молока. Дефіцит маси тіла - 8%. Про яке захворювання можна подумати?   

A. *Пілоростеноз   

B. Пілороспазм   

C. Гіпотрофія   

D. Проста диспепсія   

E. Кишковий токсикоз   

 

260. У дитини виникла носова кровотеча. На дошпитальному етапі для зупинки кровотечі  

необхідно застосувати:    

A. *Холод на перенісся   

B. Холод на підборіддя   

C. Тепло на перенісся   

D. Холод на п’яти   

E. Холод на грудину   

 

261. Дитина 5 років при взятті крові із пальця зомліла. Якого положення дитині повинна 
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надати медична сестра:   

A. *Лежачи, голова нижче тулуба   

B. Лежачи, голова на рівні тулуба   

C. Лежачи, голова вище тулуба   

D. Сидячи, голова закинута назад     

E. Сидячи, голова нахилена вперед     

 

262. Бригада швидкої допомоги виїхала на виклик до дитини 7 років. Об’єктивно: дитина без  

свідомості, дихання та серцебиття відсутні, шкіра ціанотична. Які заходи в першу чергу  

 необхідно провести:   

A. *Покласти на тверду рівну поверхню   

B. Провести штучну вентиляцію легень   

C. Звільнити дихальні шляхи   

D. Провести непрямий масаж серця   

E. Ввести лікарські препарати   

 

 263. У дитини 3 років виникла зупинка дихання. З якою частотою (кількість вдихів за 

хвилину) необхідно проводити штучне дихання?   

A. *20-25   

B. 80-100   

C. 100-120   

D. 10-15   

E. 25-30   

   

264. Дитина віком 11 місяців поступила у відділення інтенсивної терапії з вираженим 

зневодненням, акроціанозом. Який інфузійний розчин можна вводити до з’ясування  причини 

та встановлення типу зневоднення?   

A. *0,9% розчин натрію хлориду 

B. 10% розчин глюкози   

C. 5% розчин глюкози   

D. 5% натрію хлориду   

E. 3% розчин калію хлориду   

   

265. Дитина випила 9% розчин оцту. Через кілька хвилин виникло відчуття важкості в  

епігастрії, нудота, блювання, біль у животі. Який розчин доцільно використати для  

промивання шлунка у даному випадку?   

A. *1% розчин гідрокарбонату натрію 

B. 0,9% розчин хлориду натрію   

C. Кип’ячену воду   

D. 10% розчин хлориду натрію   

E. 5% розчин перманганату калію   

 

266. Дитині 12 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° - 38,5°С. Першочергові 

дії медсестри:   

A. *Заспокоїти дитину, узяти на руки   

B. Протерти шкіру напівспиртовим розчином   

C. Поставити гірчичники   

D. Зробити  масаж грудної клітини   

E. Ввести  антибіотики   

 

267. Дитина 12 місяців хвора на рахіт. Під час гри раптово з’явились: витрішкуватість, зляк на 

обличчі, ціаноз навколо рота і носа зупинилося дихання. Через декілька секунд з’явився 

гучний вдих - “півнячий крик”. Яку першочергову невідкладну допомогу треба надати дитині?   
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A. *Негайно надавити на корінь язика і покропити обличчя холодною водою   

B. Госпіталізувати пацієнта   

C. Призначити вітамін Дз   

D. Ввести проти судомні препарати   

E. Застосувати гормональні препарати   

   

268. Дитина 10 років страждає на цукровий діабет І типу. Після ін’єкції інсуліну дитина не 

поїла. На другому уроці раптово з’явилось відчуття голоду, тремтіння в кінцівках, шкіра стала 

вологою. З чого необхідно почати надання невідкладної допомоги дитині на догоспітальному 

етапі?   

A. *Дати дитині цукерку, солодкий чай   

B. Госпіталізувати   

C. Ввести  п/шкірно 0,1% розчин адреналіну   

D. Ввести в/венно преднізолон   

E. Ввести в/м’язово 25% розчин магнію сульфату   

 

269. У трирічної дитини після укусу бджоли з’явився різкий біль у ділянці укусу, відчуття 

жару, невистачання повітря та запаморочення. При огляді: шкіра бліда, кінцівки холодні, 

холодний  липкий піт на тулубі. З чого необхідно розпочати надання невідкладної допомоги 

на до госпітальному етапі? 

A. *Видалити жало прикласти міхур з льодом, негайно підшкірно ввести 0,1% розчин  

адреналіну (0,3-0,5 мл) 

B.   Госпіталізувати до стаціонару   

C. Зробити примочку на місце укусу   

D. Місце укусу обколоти 0,3 мл 0,1% розчину адреналіну в 3 мл 0,9% розчину натрію 

хлориду   

E. Ввести в/венно струминно преднізолон   

 

 270. На яку глибину необхідно здійснювати натискування грудної клітки при проведенні  

 непрямого масажу серця дитині 2 років?   

A. *На 1-2 см 

B. До 1 см   

C. На 3-4 см   

D. На 5-6 см   

E. На 7-8 см   

 

  271. Дитина трьох років. Після внутрішньом’язового введення пеніциліну з’явилась 

слабкість, 

  нудота, блідість, холодний піт. Які невідкладні заходи ви проведете в першу чергу? 

A. *Місце ін’єкції обколоти 0,1% розчином адреналіну 

B. Парентерально ввести еуфілін   

C. Промити  шлунок   

D. Призначити  церукал   

E. Дати понюхати нашатирний спирт   

 

272. У дівчинки 14 років, що хворіє на цукровий діабет, у школі на контрольній роботі  

з’явилась пітливість, підвищений м’язовий тонус, загальний тремор, слабкий пульс, зниження 

АТ.  Які дії медсестри є першочерговими у даному випадку?   

A. *Дати випити солодкий чай   

B. Провести оксигенотерапію   

C. Застосувати серцеві глікозиди   

D. Ввести 0,5% глюкагон 0,1 мл   

E. Ввести 0,5% розчин седуксену 1 мг/кг   

 

273. Дитині 9 років з діагнозом: ГРВІ. Гіпертермічний синдром, була введена літична суміш.  
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Через 40 хвилин дитина різко встала з ліжка і впала. Об’єктивно: to - 35,2oС, шкіра бліда, 

вкрита холодним липким потом, тахікардія, АТ - 70/40 мм рт.ст. Оцінити стан дитини та 

ефективність проведеного догляду.   

A. *Гостра судинна недостатність, колапс; порушення ліжкового режиму   

B. Гостра судинна недостатність, зомління; відсутність фізичних методів охолодження   

C. Анафілактичний шок; швидке введення препаратів   

D. Медикаментозне отруєння; порушення ліжкового режиму   

E. Гіпоглікемічна кома; порушення дієти   

   

274. Засобом першого вибору в стратегіі лікування  судомогого  синдрому у дітей являється: 

A. *Седуксен 

B. Люмінал   

C. Дімедрол   

D. Хлористий кальций   

E. Сульфат магнію   

  

275. Дитині 1 рік, хворіє ГРВІ. На другу добу на фоні to - 38,5oС катаральних явищ дитина 

стала неспокійною, незнаходить зручного положення у ліжку, періодично відмічається 

інспіраторна задишка, гавкаючий кашель, голос осиплий. Що слід провести медичній сестрі в 

плані невідкладної допомоги? 

A. *Лужні інгаляції почергово з лазолваном 

B. Проведення прийому Геймлеха   

C. Виключити з раціону харчові алергени   

D. Гірчічні обгортання   

E. Інгаляція з беродуалом   

   

276. У хворої дитини 7-ми років медсестра виявила такі проблеми: різке зниження 

температури до 35,2oС, слабкість, холодний піт, ниткоподібний пульс. Дихання часте, 

поверхневе. Для якого стану характерні дані проблеми? 

A. *Колапсу   

B. Гострої дихальної недостатності   

C. Набряку легенів   

D. Гіпоглікемічної коми   

E. Непритомності   

   

277. Під час нападу клоніко-тонічних судом медсестра повернула дитину на бік та запобігла  

прикушування язика, губ, ушкодження зубів. Який предмет розташувала медсестра між 

корінними зубами? 

A. *Циліндр одноразового шприца 

B. Гумовий балончик   

C. Стерильний пінцет   

D. Стерильну ватну кульку   

E. Стерильну марлеву серветку   

 

  278. При внутрішньом’язовому введенні пеніциліну у дитини 8-ми років з’явились свербіння  

 шкіри і почуття жару в грудях. Медична сестра закінчила вводити пеніцилін, викликала  

 лікаря, поклала дитину на кушетку, приклала міхур з льодом до місця ін’єкції, налагодила  

 оксигенотерапію. Які дії медсестри були помилковими?   

A. *Продовження введення пеніциліну 

B. Розташування дитини в горизонтальному положенні   

C. Прикладання холоду на місце ін’єкції   

D. Проведення оксигенотерапії   

E. Звертання за допомогою лікаря   

 

  279. Під час прогулянки на дитячому майданчику 3-х річну дівчинку вжалила оса. Які заходи  
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 треба провести в якості долікарської допомоги?   

A. *Прикласти холод на місце укусу 

B. Прикласти грілку на місце укусу   

C. Накласти гірчичник на місце укусу   

D. Розтерти місце укусу   

E. Чекати огляду лікаря   

 

280. Дитина 8-и років була госпіталізована до реанімаційного відділення з діагнозом “Гостра  

лівошлуночкова недостатність”. Яке положення треба надати цій дитині в ліжку?   

A. *Напівлежаче з підвищеним на 30° головним кінцем 

B. Горизонтальне з піднятим ніжним кінцем   

C. Горизонтальне з поверненою набік головою   

D. Колінно-ліктьове   

E. На лівому боці з приведеними до живота ногами   

 

281. На игровой площадке, ребенку 10 лет, ударили в лицо мячом, началось носовое  

кровотечение. Вы медсестра, окажите неотложную помощь ребенку.   

A. *Усадить, немного наклонить голову вперед и придавить крыло носа к носовой 

перегородке   

B. Уложить с приподнятым головным концом   

C. Уложить, запрокинув голову назад   

D. Ввести тампон с холодной водой в нос   

E. Усадить, запрокинув голову назад   

 

282. Вы проводите сердечно-легочную реанимацию ребенку 12 лет. Какой показатель будет 

свидетельствовать об эффективности реанимационных действий?   

A. *Появление пульсации на сонной артерии 

B. Бледность кожных покровов   

C. Тремор конечностей   

D. Отсутствие пульсации на магистральных сосудах   

E. Синюшность кожных покровов   

 

  283. У 6-ти летнего ребенка обморок. Какое положение должна придать ребенку медсестра в  

 случае обморочного состояния?   

A. *Уложить, голова должна быть ниже туловища, ноги приподнять 

B. Повернуть голову набок   

C. Придать полусидячее положение   

D. Наклонить голову вперед   

E. Уложить, голова должна быть выше туловища   

 

284. Після проведення реанімаційних заходів дитині, народженій із асфіксією, протягом 10 

хвилин було визначено звуження зіниць, порожевіння шкіри, відсутність самостійних 

серцевих скорочень та самостійного дихання. Які ваші подальші дії?   

A. *Продовжувати комплекс реанімаційних заходів   

B. Припинити реанімацію повністю   

C. Перевести дитину у відділення інтенсивної терапії новонароджених   

D. Забезпечити контакт з матір’ю “шкіра до шкіри”   

E. Спостерігати за станом життєвих функцій   

  

 285. Визначте препарат, який потрібно ввести дитині з ДВЗ-синдромом І стадії:   

A. *Гепарин   

B. Дицинон   

C. Кальцію хлорид   

D. Кальцію глюконат    

E. Магнію сульфат   



 173 

   

286. Визначте наказ МОЗ України, згідно з яким надається невідкладна допомога дітям:   

A. *№ 437 

B. № 584   

C. № 30   

D. № 48   

E. № 152   

 

287. У дитини 2-х років діагностовано гіпертермічний синдром. Призначено введення літичної  

 суміші. Що входить до складу літичної суміші?     

A. *Анальгін, піпольфен, аміназин, новокаїн   

B. Анальгін, преднізолон, аміназин, седуксен   

C. Еуфілін, седуксен, новокаїн, преднізолон   

D. Пеніцилін, інтерферон, лазікс, фестал   

E. Індометацин, гідрокортизон, седуксен, платифілін   

 

288. Новонародженій дитині проводять непрямий масаж серця. На скільки сантиметрів углиб  

 слід натискати на грудину?     

A. *1-1,5 

B. 0,5-0,8   

C. 2-3   

D. 3-4   

E. 4-5   

 

289. У дитини 3-х років діагностовано діабетичну кому. Ви плануєте медсестринські 

втручання. Із якого способу введення інсуліну розпочнеться невідкладна допомога при даній 

комі?     

A. *Внутрішньовенно струминно 

B. В/в краплинно   

C. В/м   

D. П/ш   

E. В/ш   

 

290. У хлопчика 5-ти років захворювання почалося раптово вночі: значно погіршився 

загальний стан, дитина стала неспокійна, весь час плаче, температура тіла піднялася до 38oС. 

Дихання стало глибоким і частим, його чути на відстані; з'явився приступоподібний 

гавкаючий кашель. Як називається такий невідкладний стан?   

A. *Гострий стенозуючий ларинготрахеїт 

B. Астматичний стан   

C. Гострий бронхіт   

D. Пневмонія   

E. Ангіна    

 

291. У разі гострого отруєння разова кількість рідини для промивання шлунку дитині віком 1-

го року:   

A. *150-200 мл 

B. 450-500 мл   

C. 40-50 мл   

D. 60-90 мл   

E. 300-350 мл   

 

 292. Ви надаєте невідкладну допомогу ВІЛ-інфікованій дитині. Які критичні ситуації 

створюють найбільший ризик передачі ВІЛ-інфекції?   

A. *Зупинка дихання та проведення штучного дихання “рот до рота” 

B. Зупинка дихання та проведення штучного дихання за допомогою мішка та маски   
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C. Проведення непрямого масажу серця   

D. Пальпація живота   

E. ЕКГ-контроль порушення серцевого ритму   

 

 293. 5- місячна дитина хворіє на кашлюк. Під час нападу кашлю виник ціаноз шкіри обличчя,  

слизових оболонок, наступила зупинка дихання. Скільки вдихів за хвилину вам необхідно  

провести при виконанні штучного дихання? 

A. *25-30 

B. 10-15    

C. 15-20    

D. 80-100   

E. 100-120   

 

294. Який препарат уводиться дитині в разі судом під час надання невідкладної допомоги?   

A. *Сібазон 

B. Лазикс   

C. Еуфілін   

D. Вікасол   

E. Імуноглобулін   

 

 295. У дитини віком 2 роки, яка хворіє на вогнищеву пневмонію, температура тіла 39,5oС. 

Який жарознижувальний препарат і в якій дозі повинна підготувати для введення медична 

сестра?   

A. *50% розчин анальгіну; 0,2 мл 

B. 0,5% розчин седуксену; 1 мл   

C. 2,4%розчин еуфіліну; 1 мл   

D. 2% розчин папаверину гідрохлориду; 0,2 мл   

E. 0,06% розчин корглікону; 0,2 мл   

   

296. Стан дитини 9 років раптово погіршився. При обстеженні: різка блідість шкіри з 

мармуровим відтінком, ціаноз губ, тіло вкрите холодним потом, дихання поверхневе, ЧДР - 

25/хв., тони серця послаблені, ритмічні, Ps - 96/хв., ниткоподібний. Живіт м'який, безболісний. 

Вкажіть найінформативніше обстеження медичної сестри для визначення тяжкості ступеня 

даного невідкладного стану.   

A. *Вимірювання артеріального тиску   

B. Біохімічне дослідження крові   

C. Магнітно-резонансна діагностика   

D. Ультразвукове дослідження   

E. Рентгенологічне дослідження   

   

297. У новонародженої дитини спостерігаються : ціаноз шкіри, слабкий крик, поверхневе 

нерівномірне дихання, Ps - 56/хв., ритмічний, слабкого наповнення, м’язовий тонус знижений, 

кінцівки зігнуті. При проведенні непрямого масажу серця подушечки двох великих пальців 

розташовані на нижній третині груднини дитини. Визначте найчастішу потенційну проблему 

пацієнта при потраплянні рук медпрацівника на мечоподібний відросток при здійсненні даної 

реанімації.   

A. *Ушкодження печінки   

B. Перелом ребер   

C. Гематома грудної клітки   

D. Відкритий пневмоторакс   

E. Гостра емфізема легень   

 

  298. У дівчинки 10 років, яка знаходиться на стаціонарному лікуванні, після тривалого 

порушення дієти (вживання цукерок), спостерігаються спрага, нудота, блювання, біль у 

животі, глибоке шумне дихання, посилення діурезу, відчуття запаху ацетону у видихуваному 
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повітрі. Вкажіть найдоцільніші дії медсестри.   

A. *Підготувати простий інсулін   

B. Промити шлунок   

C. Провести оксигенотерапію   

D. Здійснити санацію ротової порожнини   

E. Поставити очисну клізму   

   

299. У дитини 9 міс., яка хворіє на рахіт з’явилось посмикування м’язів обличчя з залученням  

 інших груп м’язів. Про яке захворювання можна думати:   

A. *Явна спазмофілія, еклампсія   

B. Явна спазмофілія, ларингоспазм   

C. Явна спазмофілія, карпопедальний спазм   

D. Прихована спазмофілія, симптом Хвостека   

E. Прихована спазмофілія, симптом Маслова   

 

300. Ви медсестра лабораторії, берете кров на загальний аналіз у дівчинки 5 років. Раптово  

дитина зблідла, поскаржилась на слабкість, знепритомніла. Яке сестринське втручання буде 

доцільним в цьому випадку?   

A. *Вдихання подразнюючої рідини    

B. Гірчичники на грудну клітку   

C. Холодний компрес на чоло   

D. Лікувальна ванна   

E. Лікувальна фізкультура    

 

 301. Після введення вакцини АКДП у хлопчика віком 1 р. 6 міс., з’явилися ознаки 

анафілактичного шоку. Дитині надано невідкладну допомогу. Який показник буде свідчити 

про покращення загального стану при оцінці результатів медсестринських втручань?   

A. *Нормалізація АТ   

B. Нормалізація температури тіла   

C. Покращення апетиту   

D. Нормалізація випорожнень   

E. Нормалізація сну   

   

302. У дитини 3 років, хворої на ГРВІ, вночі раптово розпочався напад стенозуючого 

ларинготрахеїту. Яке незалежне втручання проведе медсестра при даному захворюванні?   

A. *Гарячі ножні та ручні ванни   

B. Постановку очисної клізми   

C. Постановку газовідвідної трубки   

D. Введення антигістамінних препаратів   

E. Введення 5% розчину глюкози   

 

  303. Дитина 6 років захворіла на грип. Яка скарга при медсестринському обстеженні буде 

першочерговою?   

A. *Підвищення температури тіла до 39°C   

B. Вологий кашель   

C. Серозно-гнійні виділення з носа   

D. Шум у вухах   

E. Біль у животі   

 

304. У 5-річної дитини через 3-5 хвилин після укусу бджоли посилився різкий біль в місці 

укусу, погіршився загальний стан, відчуття жару та не достатку повітря, головокружіння, шум 

у вухах. Виражена блідість шкіри акроціаноз, холодний липкий піт на тілі, різко знижений АТ.  

Який стан розвинувся у дитини?   

A. *Анафілактичний шок   

B. Гіперглікемічна кома   
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C. Набряк Квінке   

D. Гіпоглікемічна кома   

E. Ацетонічний синдром   

 

  305. Яких невідкладних заходів необхідно вжити в разі виникнення колапсу у дитини?   

A. *Надати горизонтального положення з дещо піднятими кінцівками   

B. Внутрішньом’язево ввести 50% розчин анальгіну   

C. Надати дитині підвищене положення, піднявши головний кінець ліжка   

D. Зробити промивання шлунку 1-2% розчином натрію бікарбонату   

E. Внутрішньом’язево ввести 0,5% розчин седуксену   

 

 306. Дитині 6 місяців. Знаходиться на штучному вигодовуванні. Скарги на підвищення 

температури тіла до 37,5°С, блювання до 5-6 разів на добу, часті випорожнення до 10 разна 

добу. Хворіє 3 дні. Назвіть потенційну проблему.   

A. *Ексикоз   

B. Блювання   

C. Гіпертермія   

D. Судоми   

E. Діарея   

 

 307. Дитина 10-ти років страждає на цукровий діабет І типу. Після ін’єкції інсуліну дитина не 

поїла. На другому уроці раптово з’явилось відчуття голоду, тремтіння в кінцівках, шкіра стала 

вологою. З чого необхідно почати надання невідкладної допомоги дитині на догоспітальному 

етапі?   

A. *Дати дитині цукерку, солодкий чай   

B.   Госпіталізувати   

C. Ввести п/шкірно 0,1% розчин адреналіну   

D.  Ввести в/венно преднізолон   

E.  Ввести в/м’язово 25% розчин магнію сульфату   

 

308. Дитина 2-х років хворіє на гострий стенозуючий ларинготрахеїт. Визначена ІV ступінь 

захворювання. Який метод невідкладної допомоги доцільний в цьому випадку?   

A. *Трахеотомія   

B.   Подавання зволоженого кисню   

C. Відволікальна терапія   

D.  Антигістамінні засоби   

E.  Парові інгаляції   

  

309. Ви працюєте медичною сестрою в школі. До вас звернувся хлопчик 8 років зі скаргами на  

 кровотечу з носа. Яке незалежне втручання слід провести для надання допомоги? 

A. *Посадити дитину з нахиленою головою вперед над лотком, ввести в носову  

  порожнину турунду змочену 3% р-ном пероксиду водню.   

B. Підрахунок ЧСС   

C. Вимірювання АТ   

D. Заспокоїти дитину   

E. Надати горизонтального положення   

 

310. У дитини 7 місяців раптово почалися судоми. Лікується в інфекційній лікарні з діагнозом  

 менінгококова інфекція. Які першочергові дії медсестри при наданні невідкладної  допомоги?   

A. *Профілактика западання язика   

B. Міхур з льодом до голови   

C. Подразнити корінь язика   

D. Зігріти дитину грілками   

E. ШВЛ, закритий масаж серця   
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311. Дитині 1 рік. Захворіла раптово, t 39°С, шкірні покрови рожеві, гарячі на дотик. Дитина 

млява, сонлива, носик закладений, сухий кашель. Медсестра використала фізичні методи 

охолодження для зниження t°. Які ознаки вкажуть на ефективність медсестринських втручань?    

A. *Зниження t°   

B. Брадикардія   

C. Тахікардія   

D. Тахипное   

E. Зниження АТ   

  

312. Що вибере медсестра для надання невідкладної допомоги в разі стенозуючого 

ларинготрахеїту на догоспітальному етапі?    

A. *Провести відволікаючу терапію   

B. Провести очисну клізму   

C. Провести промивання шлунку   

D. Ввести 0,5% розчин сибазону   

E. Ввести 50% розчин анальгіну   

   

313.Виберіть першочергові дії медичної сестри на догоспітальному етапі в разі 

анафілактичного шоку.   

A. *Покласти на спину, голову повернути вбік. До ніг прикласти теплу грілку   

B. Ввести 2,4% р-н еуфіліну    

C. Прикласти холод до голови   

D. Застосувати ШВЛ    

E. Ввести 0,1% р-н адреналіну   

   

314. Дитину 9 років у дитячому таборі в праве передпліччя ужалила бджола. Має місце 

надмірний біль у місці ужалення, гіперемія та помірний набряк. Що у першу чергу повинна 

зробити медсестра щодо надання допомоги дитині?   

A. *Видалити жало   

B.   Обколоти місце ужалення розчином адреналіну   

C. Ввести внутрішньом’язово преднізолон   

D.   Накласти холодний компрес   

E.   Провести обробку шкіри діамантовим зеленим   

  

315. У школярки, 12 років, на уроці виник напад, який супроводжувався відчуттям страху, 

різкою блідістю, тахікардією, колючим болем в ділянці серця. Артеріальний тиск 110/70 мм 

рт.ст. Що доцільно зробити першочергово?   

A. *Заспокоїти дитину, дати корвалол  

B. Покласти дитину, ввести розчин кофеїну  

C. Оксигенотерапія, ввести кордіамін   

D. Укласти, ввести внутрішньовенно седуксен 

E. Постільний режим, контроль артеріального тиску   

   

316. Дитина після народження не кричить, шкіра ціанотична, ЧСС- 80/хв., рефлекси знижені, 

тонус м'язів знижений. Негайно розпочата серцево-легенева реанімація. Який показник 

свідчить про ефективність серцево-легеневої реанімації?   

A. *Відновлення дихання   

B. Брадікардія   

C. Розширення зіниць   

D. Арефлексія   

E. Відсутність пульсу на сонних артеріях   

 

  317. У хворого внаслідок критичного зниження температури розвинувся колапс. Який з 

препаратів Ви введете хворому:    

A. * Кордіамін   



 178 

B. Еуфілін   

C. Папаверин   

D. Корглікон   

E. Димедрол   

   

318. У дитини 10 років під час уроку почалась носова кровотеча. Яку невідкладну допомогу 

повинна медична сестра надати пацієнту?   

A. *Ввести в носові ходи тампони з 3% розчином перекису водню   

B. Закапати ніс 0,05% розчином нафтизину   

C. Надати дитині горизонтальне положення   

D. Ввести кордіамін п/ш   

E. Ввести в носові ходи тампони змочені в розчині фурациліну 1:5000.   

   

319. Дівчинка віком 12 років отримує інсулін. Вона порушила дієту і стан погіршився: шкіра 

бліда, гіпотонус м’язів, запах ацетону з рота, посилений діурез. Надати невідкладну допомогу.   

A. *Ввести інсулін   

B. 40% р-н глюкози   

C. 25% р-н магнію сульфату   

D. 0,5% р-н седуксену   

E. 20% р-н натрію оксибутирату   

 

320. У 6-ти річного хлопчика, який страждає цукровим діабетом через півгодини після 

введення інсуліну появився тремор, пітливість, неспокій, судоми. Чим допомогти дитині? 

A. *Р-н 40% глюкози в/в   

B. Р-н еуфіліну   

C. Р-н седуксену   

D. Р-н анальгіну   

E. Р-н інсуліну   

  

321. П’ятирічний хлопчик під час забору крові з пальця зблід, покрився холодним потом, 

втратив свідомість. Яку невідкладну допомогу потрібно надати?   

A.  *Піднести ватну кульку змочену в нашатирному спирті під ніс дитині   

B.    Дати подихати зволоженим киснем   

C.  Зробити содові інгаляції   

D.    Ввести серцеві глікозиди   

E.    Ввести 40% розчин глюкози в/в   

 

322. Медсестру сiльської дiльницi викликали до дiвчинки 7-ми рокiв з температурою 39, 5oC, 

ознобом, пiтливiстю, болями у животi та при сечовипусканнi. Сеча мутна. Що можна 

запiдозрити? 

A. *Пiєлонефрит 

B. Ниркова колька 

C. Цистит 

D. Гломерулонефрит 

E. Гостра ниркова недостатнiсть 

 

323. Юнак 16-ти рокiв скаржиться на рiзкий бiль у правому лiктьовому суглобi, що виник 15 

хвилин тому пiсля забиття. Хворiє на гемофiлiю. Яку долiкарську допомогу може надати 

медична сестра пацiєнту? 

A. *Мiхур з льодом на суглоб 

B. Грiлка на суглоб 

C. Асептична пов’язку на суглоб 

D. Сухий зiгрiвальний компрес на суглоб 

E. - 
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324. Пiд час медичного огляду новонародженої дiвчинки 6-ти днiв життя медсестра виявила 

нагрубання грудних залоз. При якому станi зустрiчається така проблема? 

A. *Статевий криз 

B. Мастит 

C. Фiзiологiчна еритема 

D. Фiзiологiчна лихоманка 

E. Фiзiологiчна жовтяниця 

 

325. У дитини 10-ти рокiв пiсля перенесеної ангiни з’явилися наступнi симптоми: слабкiсть, 

емоцiйна нестiйкiсть, плаксивiсть, змiна характеру почерку i ходи, мимовiльнi рухи м’язiв. 

Для якого захворювання характернi цi ознаки? 

A. *Мала хорея 

B. Вегето-судинна дистонiя 

C. Вроджена вада серця 

D. Спазмофiлiя 

E. Суглобова форма геморагiчного дiатезу 

 

326. Мати звернулась до дiльничої медсестри iз скаргами на те, що в її дитини вiком 5 рокiв 

пiдвищилась температура тiла до 38oC, з’явився сухий кашель, переважно вночi, пiсля кашлю 

блювання. Щодня кашель частiшає. Пiд час кашлю обличчя дитини набрякле, цiанотичне, 

набрякають шийнi вени, очi наливаються кров’ю. Напади спостерiгаються 10-15 разiв на добу. 

На скiльки днiв iзолюють хворого при цьому захворюваннi? 

A. *30 днiв 

B. 7 днiв 

C. 12 днiв 

D. 10 днiв 

E. 20 днiв 

 

327. У дiвчинки 5-мiсячного вiку протягом останнiх 2-х тижнiв пiсля переходу на змiшане 

вигодовування з пiдгодовуванням коров’ячим молоком з’явилися частi розрiдженi 

випорожнення. Стан задовiльний, iнших скарг немає. Результати посiву випорожнень на 

патогенну мiкрофлору негативнi. Що порадите для нормалiзацiї стану? 

A. *Замiнити коров’яче молоко на адаптовану молочну сумiш 

B. Призначити водно-чайну паузу на 72 години 

C. Зменшити кiлькiсть коров’ячого молока 

D. Перейти повнiстю на штучне вигодовування 

E. Призначити ферментнi препарати 

 

328. Яке iмовiрне захворювання у дитини, яка має наступнi симптоми: пiдвищення 

температури тiла, головний бiль, нездужання, болюче ковтання, дрiбноточковi висипання на 

гiперемiйованiй 

шкiрi? 

A. *Скарлатина 

B. Дифтерiя 

C. Ангiна 

D. Пневмонiя 

E. ГРВI 

 

329. Дитинi 5-ть мiсяцiв. Була в контактi з хворим на кашлюк. Хворiє 2 тижнi, за останнiй 

тиждень стан дитини погiршився. Напади кашлюзросли до 15 разiв на добу, супроводжуються 

репризами, часто закiнчуються блюванням. Назвiть потенцiйну проблему: 

A. *Апное 

B. Сухий кашель 

C. Блювання 

D. Анорексiя 
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E. Репризи 

 

330. Патронажнiй медсестрi необхiдно навчити матiр дитини 1-го року життя визначати зрiст 

дитини. За якою формулою визначається зрiст дитини пiсля 1-го року життя? 

A. *75+(5 х n) 

B. 90+n - 1 

C. 100+n - 5 

D. 80+(2 х n) 

E. 76+(2 х n) 

 

331.У дитини 5-ти рокiв раптово пiдвищилася температура тiла до 39,4oC, турбує головний 

бiль дифузного характеру, який посилюється при поворотi голови, свiтлових i звукових 

подразниках, блювання не пов’язане з прийомом їжi i без 

нудоти. Дитина сонлива, лежить на боцi з вiдкинутоюназад головоюi приведеними до живота 

колiнами, визначається ригiднiсть потиличних м’язiв. Для якого захворювання характернi 

вказанi проблеми? 

A. *Менiнгiт 

B. Струс головного мозку 

C. Пухлина головного мозку 

D. Енцефалiт 

E. Крововилив у мозок 

 

332. У новонародженої дитини на фонi аспiрацiї навколоплiдними водами розвинулась 

асфiксiя. З чого необхiдно розпочати реанiмацiйнi заходи? 

A. *Вiдсмоктати слиз та навколоплiднi води з дихальних шляхiв 

B. Покласти дитину на тверду поверхню i зiгрiти її 

C. Провести непрямий масаж серця 

D. Провести оксигенотерапiю 

E. Ввести внутрiшньовенно аналептики 

 

333. Ви медична сестра дитячого дошкiльного закладу. В однiй з груп захворiла дитина на 

епiдемiчний паротит. Карантин триватиме: 

A. *21 день 

B. 7 днiв 

C. 10 днiв 

D. 25 днiв 

E. 9 днiв 

 

334. У дитини 6-ти рокiв на шкiрi дрiбнокрапчаста висипка з чистим носогубним 

трикутником.    Для якого захворювання характерна дана висипка? 

A. *Скарлатина 

B. Кiр 

C. Краснуха 

D. Менiнгококцемiя 

E. Вiтряна вiспа 

 

335. У хлопчика 5-ти рокiв погiршився загальний стан, з’явилась слабкiсть, зменшився дiурез. 

Мати звернула увагу на змiну кольору сечi у виглядi м’ясних помиїв. При оглядi виявлено: 

блiдiсть шкiри, набряк обличчя, рук та нiг. Який ще симптом виявляється при такому станi? 

A. *Набряки 

B. Висип 

C. Судоми 

D. Нежить 

E. Свербiж 
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336. Мама дитини 6-ти мiсяцiв цiкавиться у патронажної медичної сестри: ”З якого вiку можна 

давати дитинi яєчний жовток?” 

A. *З 7 мiсяцiв 

B. З 5 мiсяцiв 

C. З 10 мiсяцiв 

D. З 9 мiсяцiв 

E. Не давати до 1 року 

 

337. До сiмейної медичної сестри звернулась мати з дитиною вiком 1 мiсяць зi скаргами на 

постiйнi закисання правого ока з народження. При натисканнi на область слiзного мiшка iз 

нижньої слiзної точки видiляється гнiй. Яке захворювання запiдозрить медична сестра? 

A. *Дакрiоцистит новонароджених 

B. Гострий дакрiоденiт 

C. Гострий кон’юнктивiт 

D. Гострий iридоциклiт 

E. Гострий кератит 

 

338. Дiвчинка вiком 9-ти рокiв лiкується в дитячому вiддiленнi з приводу вогнищевої 

бронхопневмонiї. Пiсля iн’єкцiї внутрiшньом’язово цефтрiаксоном з’явилося вiдчуття жару, 

утруднене дихання, вiдчуття нестачi повiтря, млявiсть, запаморочення. Об’єктивно: рiзка 

блiдiсть шкiри, гiпотонiя, ЧД- 60/хв., пульс ниткоподiбний до 130/хв., АТ- 70/40 мм рт.ст. 

Спостерiгається втрата свiдомостi. Для якого стану характернi вказанi проблеми: 

A. *Анафiлактичний шок 

B. Непритомнiсть 

C. Колапс 

D. Астматичний статус 

E. Стенозуючий ларинготрахеїт 

 

339. Дитина 7-ми рiчного вiку перехворiла на ангiну. Через 2,5 тижнi пiсля хвороби з’явилась 

загальна слабкiсть, плаксивiсть, змiнився почерк, хода, порушилась координацiя рухiв. Данi 

проблеми дозволяють запiдозрити: 

A. *Малу хорею 

B. Анемiю 

C. Гломерулонефрит 

D. Полiомiєлiт 

E. Ваду серця 

 

340. Медична сестра у 1,5-річної дитини виявила такі симптоми: підвищення температури тіла 

до 38°С, млявість, розлади сну, тахікардію, вологий кашель, задишку змішаного типу, блідість 

шкіри, ціаноз. Вкорочення перкуторного звуку, при аускультації під нижнім кутом правої 

лопатки вислуховується крепітація. Яке захворювання слід запідозрити? 

A. *Гостра пневмонія 

B. Хронічний бронхіт 

C. Бронхіальна астма 

D. Ексудативний плеврит 

E. Гострий ларинготрахеїт 

 

341. До медичної сестри звернулася мати з 5-річною дитиною, у якої після перенесеної ангіни 

з’явилися набряки на обличчі, зміна кольору сечі. Сеча стала кольору’’м’ясних помиїв’.’При 

огляді: шкіра бліда, пастозна. Артеріальний тиск підвищений. Для якої хвороби характерні 

такі симптоми? 

A. *Гострий гломерулонефрит 

B. Гострий цистит 

C. Гострий пієлонефрит 

D. Хронічна інфекція сечовивідних шляхів 
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E. Гостра ревматична лихоманка 

 

342. Дівчинка 8-ми років поскаржилась на загальну слабкість, запаморочення, миготіння перед 

очима, шум у вухах, втратила свідомість. При огляді: шкіра бліда, вкрита потом, дихання 

рідке, поверхневе, тони серця приглушені, пульс - 105/хв., АТ70/35 мм рт.ст. Вкажіть, яке 

положення необхідно надати дитині: 

A. *Горизонтальне з припіднятими ногами 

B. Лежачи на лівому боці 

C. Лежачи на правому боці 

D. Напівсидяче положення 

E. Вертикальне положення 

 

343. Хлопчику 3 дні. При сповиванні дитини медсестра помітила на пелюшці червонуватий 

осад, який лишився після сечовипускання. Об’єктивно: шкіра рожева, активні рухи 

кінцівками, виражений м’язовий тонус, фізіологічні рефлекси, активно ссе з грудей молоко. 

Кількість сечовипускань - 10 разів за добу, сеча темно-цегляного кольору, каламутна. Ці 

симптоми характерні для: 

A. *Сечокислого інфаркту 

B. Гострого гломерулонефриту 

C. Гострого циститу 

D. Хронічного пієлонефриту 

E. Гострого пієлонефриту 

 

344. Для обстеження дитини 6-ти років необхідно зібрати сечу для проби за Нечипоренком. 

Визначте методику збору сечі для дослідження: 

A. *Середня порція 

B. Кожні 3 години 

C. Нічна порція 

D. Вісім порцій 

E. Протягом доби 

 

345. До медичної сестри звернулась мама з дитиною віком 10 років. У дитини з’явився 

виражений біль в епігастральному відділі живота, який виникає після вживання їжі, відрижку 

кислим, печію. Періодично виникає нудота, блювання. При огляді: язик обкладений білим 

нашаруванням, при пальпації живіт м’який, болючий в надчеревній ділянці. Печінка не 

збільшена. Яке захворювання можна припустити? 

A. *Хронічний гастрит 

B. Хронічний панкреатит 

C. Хронічний гепатит 

D. Хронічний ентероколіт 

E. Хронічний холецистит 

 

346. Ви - медсестра дитячої інфекційної лікарні. До стаціонару надійшла дитина 12-ти років, 

хворіє 2-гу добу. Захворювання почалось раптово, підвищилась температура тіла до 

39°С,багаторазове блювання, не пов’язане з прийомом їжі, турбує сильний головний біль в 

ділянці чола, потилиці, який посилюється при поворотах голови. Лікар діагностував менінгіт. 

До якого дослідження Ви підготуєте пацієнта? 

A. *Люмбальна пункція 

B. Посів крові на стерильність 

C. Загальний аналіз крові 

D. Комп’ютерна томографія 

E. Ехоенцефалографія 
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347. 5-річний хлопчик випадково ковтнув з пляшечки рідину, на якій було зазначено”аміак’’. 

Яким антидотом скористується медсестра при наданні першої допомоги дитині до приїзду 

швидкої медичної допомоги при отруєнні лугами? 

A.  *Розчином лимонної кислоти 

B. Дистильованою водою 

C. Содовим розчином 

D. 5% розчином глюкози 

Е. Перевареною водою 

 

348. У дитячій дошкільній установі медична сестра у 2-х дітей виявила ознаки, характерні для 

краснухи. Які саме? 

A. *Рожеву дрібноплямисту висипку на шкірі 

B. Еритематозну висипку на обличчі 

C. Дрібноцяткову висипку на гіперемованому тлі шкіри 

D. Крупноплямисту поетапну висипку 

E. Геморагічну висипку на нижніх кінцівка 

 

349. Дитина виписана з пологового будинку додому. В даний час дитині 6 днів: загальний стан 

задовільний, груди смокче активно, спить на добу 22 години, рефлекси відповідають даному 

періоду. Якому періоду відповідає даний вік? 

A. *Ранньому неонатальному 

B. Пренатальному 

C. Інтранатальному 

D. Пубертатному 

E. Грудному 

 

350. У новонародженої з внутрішньочерепною травмою спостерігаються проблеми - 

підвищення внутрішньочерепного тиску, набряк мозку, судоми. Які препарати доцільно 

ввести при цьому? 

A. *Лазикс 

B. Адреналіну гідрохлорид 

C. Метамізол 

D. Норадреналіну гідрохлорид 

E. Седуксен 

 

351.  Медична сестра ревматологічного відділення провела медсестринське обстеження 

дитини 7-ми років і виявила у неї ознаки малої хореї. Вкажіть, які об’єктивні проблеми 

вказують на це: 

A. *Гіперкінези, розлади координації рухів 

B. Експіраторна задишка, акроціаноз 

C. Сухі, свистячі хрипи під час видиху 

D. Підшкірні крововиливи, петехіальний висип на шкірі 

E. Пульс частий, слабкий, артеріальна гіпотензія 

 

352.  Дитині 18 місяців. На яке щеплення медична сестра дитячої поліклініки повинна 

запросити маму з дитиною? 

A. *АКДП + поліомієліт 

B. Проти поліомієліту 

C. БЦЖ 

D. Проти кору, краснухи, паротиту 

E. Пробу Манту 

 

353. У новонародженої дитини медична сестра помітила набряк м’яких тканин в ділянці 

лобної кістки, не флюктує, без чітко окреслених меж. Сформулюйте медсестринський діагноз: 

A. *Пологова пухлина 



 184 

B. Кефалогематома 

C. Парез лицевого нерва 

D. Гідроцефалія 

E. Набряк мозку 

 

354. Медсестрі, яка працює в дитячому садку, потрібно провести розрахунок маси тіла дітей 

середньої групи. Яку формулу вона використає, щоб вирахувати приблизну масу тіла дітей 

віком 4-5 років? 

A. *10+(2п) 

B. 100+6*(п-4) 

C. 75+(5*п) 

D. Маса тіла одразу після народження + (800-п) 

E. 100-8(4-п) 

 

355. Дитина 4-х місяців не витримує перерви між годуваннями. Об'єктивно: шкіра бліда, 

підшкірно жирова клітковина відсутня на животі, маса тіла зменшена на 12% від норми. 

Клінічна картина характерна для:  

A. *Гіпотрофії І ступеня 

B. Гіпотрофії ІІ ступеня  

C. Токсичної диспепсії  

D. Паратрофії 

E. Гіпотрофії III ступеня  

 

356. У дитини, що знаходиться на диспансерному обліку з приводу бронхіальної астми, виник 

астматичний стан. Який з препаратів застосовують для надання першої допомоги?  

A. *2,4% розчин еуфіліну 

B. Ампіцилін  

C. 50% розчин анальгіну  

D. Реополіглюкін 

E. 0,5% розчин седуксену  

 

357. Дитині 6 років. Сидить у вимушеному положенні, фіксуючи плечовий пояс. У неї 

виражений акроціаноз, сухий кашель, ЧДР- 70/хв. При здійснені І етапу медсестринського 

процесу медсестра виявить:  

A. *Експіраторну задишку 

B. Геморагії на шкірі 

C. Серцевий горб, розлитий серцевий поштовх  

D. Деформацію грудної клітки  

E. Збільшення аксилярних лімфатичних вузлів  

 

358. До стаціонару поступила дитина зі скаргами на біль у кістках, суглобах. Об'єктивно: стан 

дитини важкий, шкіра бліда, крововиливи, печінка та селезінка збільшені, пальпуються всі 

групи периферичних лімфатичних вузлів. В аналізі крові - нормохромна анемія, 

тромбоцитопенія; у лейкоцитарній формулі - бластні клітини. Про яке захворювання можна 

думати?  

A. *Лейкоз 

B. Геморагічний васкуліт  

C. Гемофілія  

D. Анемія 

E. Тромбоцитопенія  

 

359. До медичної сестри школи звернулася дитина зі скаргами на періодичну нудоту, свербіж 

у ділянці ануса, зниження апетиту. Яке обстеження слід призначити для постановки діагнозу?  

A. *Зіскоб з періанальних складок 

B. Копрологічне дослідження випорожнень  
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C. Дуоденальне зондування  

D. Бактеріологічне дослідження випорожнень 

E. Фіброгастродуоденоскопія  

 

360. Під час лікування активної фази ревматизму у дітей використовують групу нестероїдних 

протизапальних препаратів,  таких як:     

A. *Вольтарен, ортофен, індометацин     

B. Супрастин, діазолін, тавегіл   

C. Рибоксин, глутамінова кислота     

D. Делагіл, плаквеніл     

E. Контрікал, гордокс    

 

361.Хвора дитина 12-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 38oC, біль у 

колінних суглобах та в  ділянці серця. В анамнезі часті ангіни. Об'єктивно: припухлість і різка 

болючість, гіперемія шкіри колінних та  гомілковостопних суглобів. При здійсненні другого 

етапу медсестринського процесу медсестра виявить, що дані  проблеми у пацієнта пов'язані з 

захворюванням:     

A. *Ревматизм     

B. Лейкоз      

C. Скарлатина 

D. Геморагічний васкуліт     

E. Гломерулонефрит      

 

362. Дитині 1 рік 8 місяців. Млява, бліда, апетит погіршений, шкіра суха. У крові: ер.- 3,1 . 

1012/л, Hb- 95 г/л. В  анамнезі: штучне вигодовування, несвоєчасне введення прикорму, 

порушення режиму. Ці проблеми вказують на  наявність у дитини такого захворювання:      

A. *Залізодефіцитна анемія      

B. Тромбоцитопенічна пурпура     

C. Гемофілія 

D. Лейкоз     

E. Геморагічний васкуліт      
 

Медсестринство в інфектології 

 

1. Який із перерахованих продуктів медична сестра може порекомендувати хворому на 

хронічний гепатит в стадії ремісії?   

A. *Пісну яловичину   

B. Тугоплавний жир   

C. Грибний відвар   

D. Солону їжу   

E. Морську рибу   

   

2. На І етапі сестринського обстеження медсестра виявила чинники, які зумовили розвиток 

хронічного коліту у пацієнта. Який з них належить до ендогенних?   

A. *Перенесена дизентерія   

B. Нерегулярне харчування   

C. Гіподинамія   

D. Психоемоційний стрес   

E. Вживання великої кількості рідини   

 

3. При проведенні первинної профілактики ревматичної лихоманки сімейна медична сестра в 

першу чергу повинна звертати увагу на осіб, які: 

A. *Часто хворіють на ГРВІ   

B. Перенесли оперативне втручання   

C. Хворіють на виразкову хворобу шлунку   



 186 

D. В дитинстві перенесли рахіт   

E. Мають високий рівень артеріального тиску   

 

4. У хворого на пневмонію після введення цефтріаксону виник анафілактичний шок. Що 

могло запобігти розвитку цього ускладнення? 

A. *Проба на індивідуальну чутливість до антибіотика   

B. Бактеріологічне дослідження крові   

C. Термометрія   

D. Вимірювання АТ 

E. Підрахунок ЧД 

  

5. В школі-інтернаті виник спалах ботулізму. Напередодні діти їли суп, м’ясну консерву, хліб, 

картопляне пюре, чай. Який продукт сприяв виникненню захворювання? 

A. *М’ясна консерва 

B. Суп   

C. Хліб   

D. Картопляне пюре   

E. Чай   

 

6. Хвора 25-ти років, госпіталізована до інфекційної лікарні з діагнозом “Черевний тиф”. 

Назвіть можливі джерела інфекції: 

A. *Хворий або бактеріоносій 

B. Щури та миші   

C. Інфіковані м’ясопродукти   

D. Хворі свині   

E. Інфікована вода   

 

7. Студент приїхав на навчання з африканської країни 70 діб тому. Раптово в нього з’явився 

озноб, підвищилася температура тіла до 39,8oС. Через декілька годин спостерігається сильне 

потовиділення. Про яке захворювання можна подумати? 

A. *Малярія 

B. Пневмонія   

C. Грип   

D. Холерa   

E. Черевний тиф   

 

8. Які клінічні обстеження необхідно провести хворому з підозрою на менінгіт?   

A. *Симптом Кернінга, Брудзинського   

B. Симптом Пастернацького   

C. Симптом Морозкіна   

D. Симптом Падалка   

E. Симптом  Розенберга   

 

9. Для якого захворювання характерний клінічний симптомокомплекс: жовтяниця, темна сеча, 

знебарвлений кал, збільшена печінка?   

A. *Вірусний гепатит   

B. Малярія   

C. Черевний тиф   

D. Лептоспіроз   

E. Сальмонельоз   

 

10. Які заходи на сучасному етапі є пріоритетними у профілактиці ВІЛ-інфекції?   

A. *Санітарно-просвітня робота   

B. Одноразовий медичний інструментарій   

C. Використання презервативу   
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D. Індивідуальні методи захисту   

E. Вакцинація 

 

11. У хворого на лептоспіроз спостерігається олігоурія. Яке небезпечне ускладнення виникло 

у даному випадку? 

A. *Гостра ниркова недостатність   

B. Зневоднення   

C. Набряк легенів   

D. Інфекційно-токсичний шок   

E. Розрив сечового міхура   

 

12. Ви проводите медсестринське обстеження хворого з підозрою на сальмонельоз. Звернули 

увагу на блідість шкіри, яка суха на дотик, зморшкувата та легко збирається в складки. На 

який стан вказують ці симптоми? 

A. *Зневоднення   

B. Гіпотермія   

C. Гіпертермія    

D. Кахексія   

E. Гіпотензія   

 

13. У хворого на дизентерію медична сестра виявила скарги: на пронос з домішками крові і 

слизу, тенезми, головний біль, відсутність апетиту, загальну слабість. Визначте пріоритетну 

проблему у пацієнта: 

A. *Пронос з домішками крові і слизу, тенезми   

B. Головний біль   

C. Загальна слабість 

D. Відсутність апетиту   

E. - 

 

14. В інфекційне відділення поступив хворий з ознаками ботулізму, який вживав в їжу борщ, 

м’ясні котлети, картопляне пюре, консервовані гриби, торт. Що стало найбільш вірогідною 

причиною цієї хвороби?   

A. *Консервовані гриби   

B. Торт    

C. М’ясні котлети   

D. Картопляне пюре   

E. Борщ    

 

15. Жінка 26-ти років, захворіла гостро. На 3-й день захворювання відмітила пожовтіння склер 

та шкірних покривів, потемніння сечі. З моменту появи жовтяниці стан хворої покращився. З 

анамнезу відомо, що за 3 тижні до початку захворювання вживала сиру некип’ячену воду. Яке 

захворювання може запідозрити медична сестра? 

A. *Вірусний гепатит А 

B. Лептоспіроз   

C. Вірусний гепатит В 

D. Харчова токсикоінфекція 

E. Черевний тиф    

 

16. Хворий поступив в стаціонар з підозрою на гострий гепатит В. Який матеріал необхідно 

забрати від хворого для підтвердження діагнозу серологічним методом? 

A. *Кров з ліктьової вени   

B. Кров з пальця 

C. Мазок з носоглотки   

D. Випорожнення 

E. Спинномозкову рідину 
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17. До інфекційної лікарні поступив хлопчик 2-х років зі скаргами на головний біль, 

блювання, to - 40oC, з підозрою на менінгококову інфекцію, менінгококцемію, менінгококовий 

менінгіт. Який матеріал в першу чергу потрібно взяти від хворого для підтвердження 

діагнозу? 

A. *Кров, слиз, ліквор    

B. Кров, сечу    

C. Кров, кал    

D. Кров, блювотні маси        

E. Промивні води шлунку   

 

18. Хвора, 45-ти років, захворіла гостро, пронос до 15-20 разів на добу у вигляді рисового 

відвару, потім приєдналась багаторазова блювота, без нудоти, to - 36,4оС, Об’єктивно: шкірні 

покриви бліді, чисті, тургор знижений, язик сухий, голос ослаблений. Живіт м’який, не 

болючий. Яке захворювання слід запідозрити? 

A. *Холера   

B. Шигельоз   

C. Сальмонельоз   

D. Черевний тиф   

E. Ботулізм   

   

19. Хвора 45-ти років, скаржиться на загальну слабкість, підвищену температуру, головний 

біль, появу на шкірі рук чорних виразок, які вкриті кірочками чорного кольору, неболючі при 

пальпації. Лікар запідозрив сибірку і призначив діагностичну шкірно-алергійну пробу. Який 

препарат повинна приготувати медсестра?   

A. *Антраксин   

B. Тулярин   

C. Туберкулін   

D. Токсоплазмін   

E. Бруцелін   

 

20. Хворий, 71 рік, поступив на лікування в терапевтичне відділення. Скаржився на часті 

носові кровотечі, свербіж шкіри, кровоточивість, судинні зірочки на шкірі. Про яку патологію 

можна подумати? 

A. *Цироз печінки 

B. Виразкова хвороба   

C. Холецистит   

D. Вірусний гепатит   

E. Ентероколіт   

 

21. В приймальне відділення швидкою допомогою доставлена хвора 42-х років зі скаргами на 

біль в епігастральній ділянці, нудоту, блювання, слинотечу, головний біль, різку загальну 

слабкість. Із анамнезу: 2 години тому вживала недоброякісну їжу. Визначте першочергове 

медсестринське втручання:  

A. *Промивання шлунка  

B. Дати випити розчин содової води  

C. Заспокоїти пацієнтку, дати теплу грілку  

D. Введення спазмолітиків 

E. Дати випити шлунковий сік  

 

22. Медична сестра зробила перев’язку хворому на шкірну форму сибірки. Що роблять із 

використаним перев’язувальним матеріалом?     

A. *Збирають у спеціальну ємкість і спалюють   

B. Викидають в урну для сміття   

C. Засипають сухим хлорним вапном   
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D. Заливають 1% розчином хлорного вапна 

E. Заливають розчином лізолу   

 

23. У хворого на дизентерію медична сестра виявила скарги: на пронос з домішками крові і 

слизу, тенезми, головний біль, відсутність апетиту, загальну слабість. Визначте пріоритетну 

проблему у пацієнта. 

A. *Пронос з домішками крові і слизу, тенезми   

B. Головний біль   

C. Загальна слабість 

D. Відсутність апетиту   

E. -  

  

24. В інфекційне відділення поступив хворий з ознаками ботулізму, який вживав в їжу борщ, 

м’ясні котлети, картопляне пюре, консервовані гриби, торт. Що стало найбільш вірогідною 

причиною цієї хвороби?   

A. *Консервовані гриби   

B. Торт    

C. М’ясні котлети   

D. Картопляне пюре   

E. Борщ    

 

25.Жінка 26 років, захворіла гостро. На 3-й день захворювання відмітила пожовтіння склер та 

шкірних покривів, потемніння сечі. З моменту появи жовтяниці стан хворої покращився. 

З анамнезу відомо, що за 3 тижні до початку захворювання вживала сиру некип'ячену воду. 

Яке захворювання може запідозрити медична сестра? 

A. *Вірусний гепатит А 

B. Лептоспіроз   

C. Вірусний гепатит В 

D. Харчова токсикоінфекція 

E. Черевний тиф    

 

26.Пацієнт скаржиться на тупий біль у правому підребер’ї, відчуття гіркоти в роті, схуднення.  

При огляді: “судинні” зірочки на грудях, печінкові долоні, “голова медузи” на передній стінці 

живота, асцит. Який патологічний стан імовірний у пацієнта?   

A. *Цироз печінки    

B. Хронічний гастрит   

C. Виразкова хвороба шлунка   

D. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки   

E. Рак шлунка   

 

27. Хворий скаржиться на тупий біль у надчеревній ділянці відразу після їди, бурчання та 

метеоризм, проноси. Який засіб використає медсестра за призначенням лікаря для усунення 

метеоризму?   

A. *Активоване вугілля   

B. Но-шпу   

C. Папаверин   

D. Алохол   

E. Левоміцетин   

 

28. Хвора, 45 років, захворіла гостро, пронос до 15-20 разів на добу у вигляді рисового 

відвару, потім приєдналась багаторазова блювота, без нудоти, t - 36,4оС, Об’єктивно: шкірні 

покриви бліді, чисті, тургор знижений, язик сухий, голос ослаблений. Живіт м’який, не 

болючий. Яке захворювання слід запідозрити? 

A. *Холера   

B. Шигельоз   
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C. Сальмонельоз   

D. Червний тиф   

E. Ботулізм   

 

29.Хвора 45 років, скаржиться на загальну слабкість, підвищену температуру, головний біль, 

появу на шкірі рук чорних виразок, які вкриті кірочками чорного кольору, неболючі при  

пальпації. Лікар запідозрив сибірку і призначив діагностичну шкірно-алергійну пробу. Який 

препарат повинна приготувати медсестра?   

A. *Антраксин   

B. Тулярин   

C. Туберкулін   

D. Токсоплазмін   

E. Бруцелін   

 

30. Хворий 26 років, ін’єкційний наркоман. Хворіє протягом 2-х місяців, скаржиться на  

загальну слабкість, підвищення t° до 37-38°С, втрату маси тіла на 12 кг, пітливість, збільшення 

лімфатичних вузлів (на шиї, під пахвами, пахвинні), тривалий пронос. Яке захворювання 

запідозрить медсестра? 

A. *ВІЛ-інфекція   

B. Лімфогранулематоз   

C. Інфекційний мононулеоз   

D. Токсоплазмоз   

E. Хламідіоз   

 

31. Медсестрі сімейної дільниці за призначенням лікаря необхідно провести пацієнту реакцію 

Манту. Для цього використовують:   

A. *Туберкулін   

B. Вакцину БЦЖ   

C. Вакцину АКДП   

D. Фтивазид   

E. Ізоніазид   

 

32. Вкажіть першочергові заходи невідкладної допомоги хворому на харчову 

токсикоінфекцію: 

A. *Промивання шлунку до чистих промивних вод 

B. Прийом антибіотиків   

C. Прийом ферментативних препаратів 

D. Парентеральне ведення 5% глюкози 

E. - 

 

33. В школі виник спалах захворювання на вірусний гепатит А. На який шлях передачі 

інфекція повинна звернути увагу медична сестра школи?    

A. *Фекально-оральний   

B. Повітряно-краплинний   

C. Трансмісивний   

D. Парентеральний   

E. - 

  

34. Жінка С., 28 р., скаржиться на загальну слабкість, головний біль, підвищення температури 

тіла до 39,00С, біль в горлі протягом 2-ох днів. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені, 

чутливі. Слизова ротоглотки гіперемована з ціанотичним відтінком, мигдалики збільшені, на 

їх поверхні суцільні щільні булуваті з перламутровим відтінком налети, які тяжко знімаються, 

поверхня кровоточить. Назвіть основний метод діагностики? 

A. Бактеріологічний  

B. Загальний аналіз крові 



 191 

C. Посів крові на стерильність 

D. УЗД органів черевної порожнини 

E. Гемокультура  

 

35. Хворому на хронічний гепатит призначають дієту:   

A. *№ 5   

B. № 7    

C. № 10   

D. № 9   

E. № 1   

 

36. Пацієнт звернувся зі скаргами на біль  в епігастральній ділянці. Із анамнезу відомо, що 

чотири години тому з’їв сумнівної якості м’ясо. Діагностовано гострий гастрит. Що в першу 

чергу повинна зробити медична сестра при реалізації четвертого етапу  

медсестринського процесу? 

A. *Промити шлунок 

B. Заспокоїти пацієнта   

C. Ввести знеболювальні препарати   

D. Ввести адсорбуючі препарати   

E. Ввести антибіотики   

 

37. Який найбільш розповсюджений шлях інфікування на СНІД?   

A. *Статевий 

B. Аерогенний    

C. Аліментарний    

D. Парентеральний    

E. Контактний    

 

38. Хворий 52 років, скаржиться на слабкість, зниження апетиту, свербіж шкіри, біль у 

правому підребір’ї. В анамнезі вірусний гепатит С. Об’єктивно: іктеричність шкіри та 

слизових оболонок, телеангіоектазії, живіт збільшений за рахунок асциту, печінка на 5 см 

нижче реберної дуги, край її гострий, болючий. Про яке захворювання можна подумати? 

A. *Цироз печінки 

B. Хронічний гепатит    

C. Жовчнокам’яну хворобу    

D. Панкреатит    

E. Рак печінки   

 

39. У хворого 25-ти років температура тіла - 38° С, біль у горлі, мигдалики набряки 

гіперемовані, покриті щільною сірою плівкою, яка поширена на дужки, язичок, плівка не 

знімається, поверхня кровоточить. Імовірний діагноз: 

A*Дифтерія ротоглотки.  

B. Скарлатина 

C. Паратонзилярний абсцес  

D. Лакунарна ангіна  

Е. Інфекційний мононуклеоз  

 

40. Дитині 2 роки. Поступила в інфекційне відділення зі скаргами на підвищення температури 

до 39°С, часті рідкі випорожнення зеленого кольору. Лікар призначив планове обстеження. 

Яке першочергове обстеження здійснить медсестра?  

A. *Взяти кал на бактеріологічне обстеження  

B. Взяти кал на копрологічне обстеження  

C. Взяти кров на загальний аналіз  

D. Взяти кал на яйця глистів  

Е. Взяти сечу для загального аналізу 
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41. Медична сестра повинна провести забір матеріалу з носоглотки на чашку Петрі для 

виявлення палички Борде-Жангу. При якому захворюванні проводиться таке дослідження?  

A. При кашлюку  

B. При туберкульозі  

C. При менінгококовій інфекції 

D. При дифтерії  

Е. При скарлатині 

 

42. Старша медична сестра пояснює санітарці, що метод, при якому знищуються патогенні і 

умовно - патогенні мікрооранізми в середовищі, яке оточує людину, це:  

A. *Дезінфекція  

B. Дератизація 

C. Антисептика  

D. Стерилізація  

Е. Дезінсекція 

 

43. У дитини 5-ти років спостерігається набряк мигдаликів, незначне білувате нашарування, 

збільшення регіональних лімфовузлів. Лікар запідозрив дифтерію та призначив з метою 

підтвердження діагнозу бактеріологічне дослідження мазка. Із яких ділянок необхідно 

провести мазок?  

A. *Із зіва та носа  

B. З-під язика 

C. Із носогорла 

D. Із задньої стінки горла 

Е. Із зіва 

 

44. Через 2 години після святкування дня народження у дитини 6-ти років з’явилися нудота, 

переймоподібний біль у животі, багаторазове блювання. Які першочергові дії медичної сестри 

при наданні допомоги на догоспітальному етапі? 

A. *Промивання шлунку і кишок  

B. Дезінтоксикаційна терапія  

C. Посилене пиття 

D. Очисна клізма  

Е. Послаблюючі засоби 

 

45. Медична сестра спостерігає за калом пацієнта 42-х років. Випорожнення рясні, смердючі, 

швидко стають водянистими, з домішками слизу і зеленуватим відтінком. Такий характер 

випорожнень вказує на хворобу:  

A. *Сальмонельоз  

B. Шигельоз  

C. Ботулізм 

D. Черевний тиф 

Е. Холера  

 

46. Який з симптомів буде позитивним у хворого на менінгіт?  

A. *Керніга  

B. Бабінського  

C. Пастернацького  

D. Ласега  

Е. Моро 

 

47. У дитини віком 5 років спостерігаються серозні виділення з носа, кашель, світлобоязнь, 

сльозотеча. На слизовій щік - рясні дрібні висипання білого кольору з червоним обідком, які 

виступають над поверхнею шкіри. Яких ознак слід очікувати в наступні дні хвороби?  
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A. *Плямисто-папульозні висипання  

B. Збільшення задньошийних лімфовузлів 

C. Спазматичний кашель з репризами 

D. Часті рідкі випорожнення 

Е. Геморагічна висипка зірчастої форми 

 

48. Хворий 19-ти років знаходиться на лікуванні в інфекційному відділенні. Відмічається різке 

погіршення стану: температура тіла - 39°С, блідість шкірних покровів, з’явилася "зірчаста” 

геморагічна висипка, з некрозом у середині, переважно на сідницях та нижніх кінцівках. 

АТ90/40 мм рт.ст. Про яке захворювання слід думати?  

A. *Менінгококцемія  

B. Сибірковий сепсис  

C. Геморагічний діатез  

D. Висипний тиф 

Е. Анафілактичний шок 

 

49. Ви медична сестра дитячого дошкільного закладу. В одній з груп захворіла дитина на 

епідемічний паротит. Карантин триватиме:  

A. *21 день  

B. 7 днів 

C. 10 днів 

D. 9 днів  

Е. 25 днів 

 

50. У жінки скарги на різкий біль, свербіння, відчуття жару в лівій гомілці. Температура тіла - 

38,8°С. Хворіє 2 доби. При огляді: в ділянці гомілки набряк, розлите почервоніння з чіткими 

контурами у вигляді язиків полум’я, є окремі пухирі, наповнені жовтуватим вмістом. ГЦо з 

пацієнткою? 

A. *Бешиха  

B. Еризипелоїд 

C. Актиномікоз 

D. Остеомієліт 

Е. Флегмона 

 

51. У дитини 5-ти років скарги на нежить, кашель, світлобоязнь, температуру тіла - 38°С. На 

шкірі обличчя і за вухами плямисто-папульозний висип, який місцями зливається. Лікар 

діагностував кір. На який термін слід ізолювати дитину? 

A. *До 5-го дня від моменту появи висипки  

B. До 9 -го дня від початку хвороби 

C. До 25-го дня від початку хвороби 

D. На 22 день від початку хвороби 

Е. До 3-го тижня 

 

52. У дитини 6-ти років на шкірі дрібнокрапчаста висипка з чистим носо-губним трикутником. 

Для якого захворювання характерна дана висипка? 

A. *Скарлатина  

B. Вітряна віспа 

C. Краснуха 

D. Кір 

Е. Менінгококцемія  

 

53.Ви працюєте медичною сестрою в шкільному медпункті. До Вас звернувся учень 10-го 

класу, якого 5 хвилин назад вкусив за гомілку собака. При огляді: загальний стан потерпілого 

задовільний. В нижній третині гомілки, по задній поверхні відмічаються дві неглибокі рани, з 

яких повільно витікає невелика кількість темної крові. Яка першочергова дія медичної сестри? 
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A. *Промити рану мильним розчином  

B. Промити рану розчином фурациліну 

C. Промити рану перекисом водню 

D. Накласти стискаючу пов’язку 

Е. Обробити шкіру кутасептом 

 

54. Проти яких інфекційних хвороб, згідно календаря профілактичних щеплень, проводиться 

вакцинація здоровим доношеним новонародженим дітям в пологовому будинку? 

A. *Гепатиту В, туберкульозу  

B. Гемофільної інфекції 

C. Кору, краснухи, епідемічного паротиту 

D. Поліомієліту, менінгококової інфекції 

Е. Дифтерії, кашлюку, правця 

 

55. Дитині 7 місяців. Поступила в відділення інтенсивної терапії з діагнозом стенозуючий 

ларинготрахеїт 11 ст. Яка ознака є характерною? 

A. *Інспіраторна задишка  

B. Кашель 

C. Змішана задишка 

D. Експіраторна задишка 

Е. Брадикардія 

 

56. У дитячому садку спалах дизентерії. Медична сестра проводить забір матеріалу для 

бактеріологічного дослідження. 

Який збудник викликає дане захворювання? 

A. *Шигела  

B. Паличка Лефлера 

C. Паличка Борде-Жангу 

D. Стрептокок 

Е. Паличка Коха 

 

57. У дівчинки 2-х років спостерігаються: загальна слабкість, головний біль, дратівливість, 

стійкий свербіж та неприємні відчуття печії в ділянці ануса. При обстеженні виявлені 

гострики. 

Заплановані дії медсестри щодо дотримання санітарно-гігієнічних заходів та 

медикаментозного лікування проведені. Для оцінки результатів медсестринських втручань 

вкажіть контрольний метод лабораторної діагностики для даної дитини: 

A. *Зішкріб на ентеробіоз  

B. Копрологічне дослідження 

C. Дослідження калу на яйця гельмінтів 

D. Загальний аналіз сечі 

Е. Загальний аналіз крові 

 

58.  У приймальне відділення інфекційної лікарні  доставлено  хворого  на  3-й  день хвороби.  

Стан  хворого  важкий.  Скарги на раптове  підвищення температури,  повторну  носову  

кровотечу,  біль  у  литкових м’язах, попереку. Об’єктивно: шкіра і склери помірно  жовтушні,  

збільшені печінка,  селезінка,  впродовж  8  годин  хворий не виділяє сечу.  Яке захворювання 

у хворого? 

A. *Лептоспіроз 

B. Вірусний гепатит 

C. Ієрсиніоз 

D. Інфекційний мононуклеоз  

Е. Малярія 

 



 195 

59. Вранці при огляді дітей в дитячому садочку медична  сестра  виявила у 6-річної дитини  

підвищення  температури  тіла  до 38,2°С, на шкірі дрібноточковий висип на гіперемованому  

фоні,  висипки  немає  на носогубному  трикутнику,  язик  яскраво- малинового кольору, 

прояви катаральної ангіни.  Яке  захворювання  можна  припустити? 

A. *Скарлатина 

B. Кір 

C. Кропивниця 

D.  Вітряна віспа  

Е. Краснуха 

 

60. При якому інфекційному захворюванні  дитини  у  продромальному  періоді  характерні 

енантема та симптом Філатова-Бельського-Копліка? 

A. *Кір   

B. Дифтерія 

C. Краснуха 

В.  Менінгококцемія  

Е. Скарлатина 

 

61. Хворий  43-х  років,  працівник  м’ясокомбінату, захворів раптово. Скаржиться на  

головний  біль,  високу  температуру, різь  в  очах,  біль  у  м’язах,  особливо  литкових, 

попереку, жовтушний колір шкіри  обличчя,  темну  сечу.  Об’єктивно:  на губах  -  герпетичні  

висипання,  збільшені печінка та селезінка, олігурія. Температура  тіла  -  37,8°С,  АТ-  90/50  

мм  рт.ст.  Дані ознаки характерні для: 

A. *Лептоспірозу  

B. Черевного тифу 

C. Бруцельозу 

D. Вірусного гепатиту  

Е. Висипного тифу 

 

 62. Дитина 5-ти років хворіє 5 добу. Скарги  на  підвищення  температури  тіла  до 37,5°С,  

неспокій,  висипку,  яка  супроводжується  свербінням.  При  огляді  збільшення  шийних  і  

завушних  лімфоузлів, папульозно-везикульозний  висип  на  волосистій частині голови, 

обличчі, тулубі. Яке захворювання можна припустити? 

A *Вітряну віспу.  

B. Скарлатину 

C. Алергічну реакцію  

D. Кір 

Е. Краснуху 

 

63. Ви медична сестра дитячого дошкільного закладу. В одній з груп захворіла дитина  на  

епідемічний  паротит.  Карантин триватиме: 

A. *21 день  

B. 7 днів 

C. 10 днів 

В.  9 днів  

Е. 25 днів 

 

64. Дитина 2-х років захворіла раптово, з підвищенням  температури  тіла  до  39°С, головним  

болем, занепокоєнням. При огляді: важкий загальний стан, тахікардія, геморагічний зірчастий 

висип на зовнішній поверхні стегон, гомілках, сідницях. Яке захворювання можна 

припустити? 

A. *Менінгококову інфекцію  

B. Сепсис 

C. Тромбоцитопенічну пурпуру 

В.  Скарлатину 
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Е. Токсичний перебіг грипу 

 

65. До інфекційної лікарні надійшла дитина 6-ти років зі скаргами: біль при ковтанні, 

підвищення температури тіла до 38°С. Загальний стан середньої важкості. При огляді: 

мигдалики гіперемовані, набряклі, вкриті фібринозною плівкою. При реалізації плану  

медсестринських  втручань першочерговими діями медсестри будуть: 

A.  *Взяття  мазку  із  зіву та  носу для дослідження на наявність збудника дифтерії 

B.  Взяття  слизу з носової частини глотки для дослідження на наявність вірусів 

C.  Збирання мокротиння для бактеріологічного дослідження 

D.  Взяття  мазку  з  носоглотки  для  дослідження на наявність менінгокока  

Е.  Взяття  матеріалу для бактеріологічно 

го дослідження на кашлюк 

 

66.  Дитині 18 місяців. На яке  щеплення медична  сестра  дитячої  поліклініки  повинна 

запросити маму з дитиною? 

A. *АКДП + поліомієліт  

B. Проти поліомієліту 

C. БЦЖ 

О. Проти кору, краснухи, паротиту  

Е. Пробу Манту 

 

67. Хворий 56-ти років після полювання розробляв  тушку  вбитого  зайця.  Скаржиться  на  

інтенсивний  головний  біль, запаморочення,  збільшення  пахвинного  лімфатичного  вузла  

справа  до  розмірів  волоського горіха,  кон’юнктивіт.  Печінка  і  селезінка  збільшені,  на  

шкірі - розеольозно-папульозна висипка.  Температура тіла - 39°С. Ці симптоми характерні 

для: 

A. *Туляремії, бубонної форми 

B. Менінгококцемії 

C. Чуми 

D. Бруцельозу 

Е. Лептоспірозу 

 

68.  Хворий  42-х  років  госпіталізований бригадою  ШМД в  інфекційну лікарню  з діагнозом: 

черевний тиф. Назвіть можливе джерело інфекції: 

A. *Хвора людина або бактеріоносій  

B. Інфіковані м’ясопродукти 

C. Хворі тварини 

В.  Інфікована вода 

Е. Хворі щурі  

 

69.  Дитині  5  місяців.  Була  в  контакті  з хворим  на  кашлюк.  Хворіє  2  тижні,  за останній 

тиждень  стан дитини погіршився.  Напади  кашлю  зросли  до  15  разів  на добу, 

супроводжуються репризами, часто  

закінчуються блюванням. Назвіть потенційну проблему: 

A. *Апное  

B. Блювання 

C. Анорексія  

D. Сухий кашель 

Е. Репризи 

 

70.Під час огляду зіву у дитини 12-ти років медсестра звернула увагу, що мигдалики 

гіперемовані, навколо лакун  білуватий наліт, який легко знімається ватними тампоном. З 

яким захворюванням треба провести дифдіагностику?     

A. *Дифтерія    

B. ГРВІ    
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C. Бронхіт    

D. Хронічний тонзиліт    

E. Краснуха    

 

71.Яке імовірне захворювання у дитини, яка має наступні симптоми: підвищення температури 

тіла, головний біль, нездужання, болюче ковтання, дрібноточкові висипання на 

гіперемійованій шкірі?  

A. *Скарлатина  

B. ГРВІ 

C. Дифтерія  

D. Пневмонія  

E. Ангіна  

 

72. Дитина 10-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 39,5oC, порушення 

загального стану, біль в кістках та суглобах. Під час об'єктивного обстеження виявлено: 

мигдалики збільшені, червоні, їх поверхня горбиста, в підслизовому прошарку мигдаликів є 

гнійники у вигляді крапок. Для якого захворювання характерні вказані симптоми?  

A. *Фолікулярна ангіна  

B. Скарлатина  

C. Дифтерія  

D. Кір  

E. Катаральна ангіна  

 

73. Мати з здоровою дитиною 4-х місяців після огляду дільничним педіатром прийшла в 

кабінет щеплень на планове щеплення. Проти яких інфекцій медична сестра буде робити 

профілактичні щеплення дитині?  

A. *Дифтерія, кашлюк, правець, поліомієліт, гемофільна інфекція  

B. Дифтерія, кашлюк, правець, кір, краснуха  

C. Паротит, кір, поліомієліт, гемофільна інфекція, туберкульоз  

D. Правець, поліомієліт, краснуха, паротит, кір  

E. Дифтерія, гепатит В, туберкульоз, поліомієліт, гемофільна інфекція  

 

74. Вихователь дитячого садочка звернулась до медичної сестри iз хлопчиком 3-х рокiв. 

Скарги: пiдвищення температуридо 37,5oC та висипання на шкiрi. Попередньо виставлений 

дiагноз: вiтряна вiспа. Визначте тривалiсть карантину в дитячому садочку з контактними 

дiтьми: 

A. *21 день 

B. 7днiв 

C. 10 днiв 

D. 14 днiв 

Е. – 

 

75. Мати дитини двох рокiв поскаржилась, що у дитини приступи кашлю. При оглядi дитини 

спостерiгається спазматичний кашель з репризами. Що можна запiдозрити? 

A. *Кашлюк 

B. Крупозна пневмонiя 

C. Бронхiальна астма 

D. Вогнищева пневмонiя 

E. Ексудативний плеврит 

 

76. У дитини 5-ти рокiв раптово пiдвищилася температура тiла до 39,4oC, турбує головний 

бiль дифузного характеру, який посилюється при поворотi голови, свiтлових i звукових 

подразниках, блювання не пов’язане з прийомом їжi i без нудоти. Дитина сонлива, лежить на 

боцi з вiдкинутоюназад головою i приведеними до живота колiнами, визначається ригiднiсть 

потиличних м’язiв. Для якого захворювання характернi вказанi проблеми? 
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A. *Менiнгiт 

B. Струс головного мозку 

C. Пухлина головного мозку 

D. Енцефалiт 

E. Крововилив у мозок 

 

77. Дитина 7-ми рокiв захворiла раптово, пiдвищилася температура тiла до 38,3oC, з’явилися 

болi у животi, випорожнення частi, кал рiдкий з домiшками слизу та кровi. Об’єктивно: при 

пальпацiї живота спостерiгається бiль у лiвiй нижнiй частинi. Сигмоподiбна кишка 

пальпується у виглядi щiльного, болючого тяжу. Для якої хвороби характернi вказанi 

проблеми? 

A. *Дизентерiя 

B. Сальмонельоз 

C. Холера 

D. Стафiлококовий ентероколiт 

E. Ротавiрусна iнфекцiя 

 

78. На прийом в дитячу полiклiнiку прийшла мама з дитиною 12-ти мiсяцiв. Дитинi проведенi 

всi щеплення згiдно наказу МОЗ України. Профiлактику якого захворювання здiйснить 

медсестра в цьому вiцi? 

A. *Краснухи, кору, епiдемiчного паротиту 

B. Дифтерiї 

C. Полiомiєлiту 

D. Гепатиту В 

E. Туберкульозу 

 

79. Ви медична сестра сiмейної амбулаторiї. До Вас звернувся хворий зi скар- 

гами на бiль у горлi. Об’єктивно: на мигдаликах грязно-сiрий налiт, що важко 

знiмається, кровоточить. Яке захворювання слiд запiдозрити? 

A. *Дифтерiя 

B. Тонзилiт 

C. Хронiчний тонзилiт 

D. Ангiна 

E. Фарингiт 

 

80. Ви медична сестра хiрургiчного вiддiлення. Пiд час перев’язки колотої рани звернули 

увагу на судоми жувальних м’язiв, важке ковтання через спазм в горлi та страждальний вираз 

обличчя пацiєнта. Яке є захворювання у пацiєнта? 

A. *Правець 

B. Сказ 

C. Бешиха 

D. Менiнгiт 

E. Зубний бiль 

 

81. В приймальне відділення швидкою допомогою доставлена хвора 42-х років зі скаргами на 

біль в епігастральній ділянці, нудоту, блювання, слинотечу, головний біль, різку загальну 

слабкість. Із анамнезу відомо, що вона 2 години тому вживала недоброякісну їжу. Визначте 

першочергове медсестринське втручання:   

A. *Промиєте шлунок   

B. Введете спазмолітики   

C. Дасте випити шлунковий сік   

D. Заспокоїте пацієнтку, дасте теплу грілку   

E. Дасте випити розчину содової води   
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Медсестринство в неврології 

 

1. Пацієнт під час забору крові в процедурному кабінеті знепритомнів. Шкірні покриви бліді, 

АТ-110/75мм рт.ст., пульс-72 пошт./хв. Визначити обсяг невідкладної мед сестринської 

допомоги: 

A. *Вдихання парів нашатирного спирту 

B. Гірчичник на ділянку серця 

C. Положення напівсидячи 

D. Інгаляції зволоженого кисню 

E. Інгаляції кисню, пропущеного через спирт 

 

2. На автобусний зупинці ви помітили непритомну людину. Анамнез не відомий. При огляді 

шкіра багряного кольору з синюшним відтінком, свідомість відсутня, лівий кут ротаопущений. 

Ліві кінцівкі нерухомі, падають як пліті. Дихання шумне, зіниці на світло не реагують. Пульс 

напружений. Зовнішніх ознак травми не спостерігається. Яке положення 

треба надати хворому? 

A. *На спині, піднявши головний кінець 

B. На спині, піднявши нижній кінець 

C. На животі, голову вліво 

D. На лівому боці 

E. На правому боці 

 

3. У пацієнтки 28 років спинномозкова травма. Що в першу чергу приготує медична сестра 

для надання допомоги? 

A. *Дерев’яний щит 

B. Шприц Жане 

C. Седуксен 

D. Кофеїн 

E. Корглікон 

 

4. Пацієнт 42 років поступив в неврологічне відділення з підозрою на менінгіт. Що приготує 

медсестра лікарю для проведення спинномозкової пункції: 

A. *Пункційну голку з мандреном 

B. Катетер 

C. Розчин камфорного спирту 

D. Шприц Жане 

E. Скальпель 

 

5. У пацієнтки 32 років виникає періодично гнівливість, агресія. У неї піднесений настрій, 

надмірна діяльність. Пацієнтка співає, танцює, декламує вірші, має підвищений статевий 

потяг. Який медсестринський діагноз можна поставити? 

A. *Психомоторне збудження 

B. Високий ризик суїциду 

C. Високий ризик травмування 

D. Статус конвульсивних нападів 

E. Тривога 

 

6. Які клінічні обстеження необхідно провести хворому з підозрою на менінгіт? 

A. Симптом Кернінга, Брудзинського 

B. Симптом Пастернацького 

C. Симптом Морозкіна 

D. Симптом Падалка 

E. Сиптом Розенберга 
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7. Пацієнт 25 , страждає на епілепсію, протиепілептичні засоби приймає не впорядковано. 

Після психоемоційного стресу у пацієнта розвинулась серія епіприпадків, між якими він не 

приходив до свідомості. Яке ускладнення може запідозрити медсестра? 

A. *Епістатус 

B. Психомоторне збудження 

C. Делірій 

D. Кома 

E. Сопор 

 

8. Молоду жінку з 14 років періодично турбують напади головного болю в скроні та ділянці 

ока. Їм передують зорові порушення, випадіння поля зору. Інколи під час нападу буває 

блювання. Напад триває декілька годин. Часто проходить після сну. Для якого захворювання 

характерні дані проблеми? 

A. *Мігрень 

B. Вегето-судинна дистонія 

C. Субрарахноїдальна гематома 

D. Гіпертонічна криза 

E. – 

 

9. Хворий потрапив у відділення з підвищеною температурою, багаторазовим блюванням. 

Відмічається ригідність м’язів потилиці, позитивний симптом Керніга. Назвіть синдром. 

A. *Менінгеальний 

B. Бульбарний 

C. Гіпоталамічний 

D. Поліневритичний 

E. Вертеброгенний 

 

10. У пацієнта після перенесеного інсульту відмічається параліч верхньої правої кінцівки. Яке 

медсестринське втручання необхідно в даному випадку ? 

A. *Профілактика контрактур 

B. Слідкування за випорожненнями 

C. Проведення ЕКГ 

D. Катетеризація 

E. – 

 

11. Пацієнтка 17 р. знаходиться в ревматологічному відділенні лікарні з діагнозом ревматизм. 

Яке найбільш імовірне ураження нервової системи може виникнути у хворої? 

A. Мала хорея 

B. Інсульт 

C. Гострий невроз 

D. Радикуліт 

E. Епілепсія 

 

12. Пацієнт 42 років поступив в неврологічне відділення з підозрою на менінгіт. Що приготує 

медсестра лікарю для проведення спинномозкової пункції: 

A. *Пункційну голку з мандреном 

B. Катетер 

C. Розчин камфорного спирту 

D. Шприц Жане 

E. Скальпель 

 

13. У пацієнтки 32 років виникає періодично гнівливість, агресія. У неї піднесений настрій, 

надмірна діяльність. Пацієнтка співає, танцює, декламує вірші, має підвищений статевий 

потяг. Який медсестринський діагноз можна поставити? 

A. *Психомоторне збудження 



 201 

B. Високий ризик суїциду 

C. Високий ризик травмування 

D. Статус конвульсивних нападів 

E. Тривога 

 

14. Які клінічні обстеження необхідно провести хворому з підозрою на менінгіт? 

A. *Симптом Кернінга, Брудзинського 

B. Симптом Пастернацького 

C. Симптом Морозкіна 

D. Симптом Падалка 

E. Сиптом Розенберга 

 

15. Пацієнтка віком 30 років знаходиться на лікуванні у відділені відновного лікування з 

приводу остеохондрозу хребта з болевим синдромом. Отримує електрофорез новокаїну. Після 

третьої процедури поскаржилася на почервоніння шкіри, свербіж у ділянці спини. Які дії 

медсестри? 

A. *Припинити лікування і скерувати пацієнтку до лікаря 

B. Продовжувати лікування згідно з призначенням 

C. Замінити новокаїн іншими ліками 

D. Зменшити тривалість процедури 

E. Замінити цю процедуру іншою 

 

16. Молоду жінку з 14 років періодично турбують напади головного болю в скроні та ділянці 

ока. Їм передують зорові порушення, випадіння поля зору. Інколи під час нападу буває 

блювання. Напад триває декілька годин. Часто проходить після сну. Для якого захворювання 

характерні дані проблеми? 

A. *Мігрень 

B. Вегето-судинна дистонія 

C. Субрарахноїдальна гематома 

D. Гіпертонічна криза 

E. – 

 

17. Хворий потрапив у відділення з підвищеною температурою, багаторазовим блюванням. 

Відмічається ригідність м’язів потилиці, позитивний симптом Керніга. Назвіть синдром. 

A. *Менінгеальний 

B. Бульбарний 

C. Гіпоталамічний 

D. Поліневритичний 

E. Вертеброгенний 

 

18. Пацієнт 40 років скаржиться на різкі нападоподібні болі стріляючого характеру в ділянці 

верхньої щелепи зліва. Напади виникають при розмові, жуванні, чищенні зубів. При 

обстеженні - різка болючість при пальпації в ділянці верхньої щелепи. Для якого 

захворювання характерні дані ознаки ? 

A. *Невралгія трійчастого нерва 

B. Фронтит 

C. Отит 

D. Гайморит 

E. Карієс 

 

19. Засобом першого вибору в стратегіі лікування судомогого синдрому у дітей являється: 

A. *Седуксен 

B. Люмінал 

C. Дімедрол 

D. Хлористий кальций 
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E. Сульфат магнію 

 

20. Пацієнт 70-ти років скаржиться на зниження пам’яті, уваги, головний біль, запаморочення, 

шум у вухах, поганий сон, зниження розумової працездатності. Які артерії уражені 

атеросклеротичним процесом у пацієнта? 

A. *Атеросклероз мозкових артерій 

B. Атеросклероз аорти 

C. Атеросклероз артерій кінцівок 

D. Атеросклероз вінцевих артерій 

E. Атеросклероз ниркових артерій 

 

21. До інфекційної лікарні поступив хлопчик 2-х років зі скаргами на головний біль, 

блювання, to - 40oC, з підозрою на менінгококову інфекцію, менінгококцемію, 

менінгококовий менінгіт. Який матеріал в першу чергу потрібно взяти від хворого для 

підтвердження діагнозу? 

A. *Кров, слиз, ліквор 

B. Кров, сечу 

C. Кров, кал 

D. Кров, блювотні маси 

E. Промивні води шлунку 

 

22. В маніпуляційному кабінеті після введення антибіотика внутрішньом’язово у пацієнта 

з’явились шум в вухах, почуття задухи, втрата свідомості. Яке ускладнення запідозрить 

медична сестра? 

A. *Анафілактичний шок 

B. Непритомність 

C. Колапс 

D. Кардіогенний шок 

E. Токсико-інфекційний шок 

 

23. Під час прогулянки в полі чоловіка вкусила оса. Невдовзі він поскаржився на біль в 

гортані, охриплість голосу, утруднене дихання, нудоту. Об’єктивно: набряк губ, язика, 

мигдаликів, тповік. Дихання шумне. Яке ускладнення виникло у пацієнта? 

A. *Набряк Квінке 

B. Гострий риніт 

C. Анафілактичний шок 

D. Кропив’янка 

E. Астматичний статус 

 

24. У пацієнта після вживання меду з’явилися скарги на різке нездужання, утруднене дихання, 

осиплість голосу. Під час огляду: стан середньої тяжкості, свідомість збережена, шкірні 

покриви бліді, набряклі губи, повіки та язик. Пульс - 92/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. Який стан 

розвинувся у 

пацієнта? 

A. *Набряк Квінке 

B. Кропив’янка 

C. Сироваткова хвороба 

D. Напад бронхіальної астми 

E. Анафілактичний шок 

 

25. Дівчина 19-ти років після тривалого знаходження в душному приміщенні раптово 

знепритомніла. Об’єктивно: блідість шкіри, Ps- 90/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст. Вкажіть незалежне 

мед сестринське втручання: 

A. *Надати положення з припіднятими ногами 

B. Ввести еуфілін 
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C. Ввести адреналін 

D. Ввести кальцію хлорид 

E. Надати хворій положення сидячи 

 

26. Ви - медсестра дитячої інфекційної лікарні. До стаціонару надійшла дитина 12-ти років, 

хворіє 2-гу добу. Захворювання почалось раптово, підвищилась температура тіла до 39°С, 

багаторазове блювання, не пов’язане з прийомом їжі, турбує сильний головний біль в ділянці 

чола, потилиці, який посилюється при поворотах голови. Лікар діагностував менінгіт. До 

якого дослідження Ви підготуєте пацієнта? 

A. Люмбальна пункція 

B. Загальний аналіз крові 

C. Комп’ютерна томографія 

D. Ехоенцефалографія 

E. Посів крові на стерильність 

 

27. Яку терапію в першу7 чергу потрібно проводити хворим з черепно-мозковою травмою 

при підвищенні внутрішньочерепного тиску? 

A. Дегідратаційну 

B. Десенсибілізуючу 

C. Седативну 

D. Протишокову 

E. Антибіотикотерапію 

 

28. У новонародженої з внутрішньочерепною травмою спостерігаються проблеми - 

підвищення внутрішньочерепного тиску, набряк мозку, судоми. Які препарати доцільно 

ввести при цьому? 

A. Лазикс 

B. Седуксен 

C. Норадреналіну  

D. Метамізол 

E. Адреналіну гідрохлорид 

 

29. Дитина 2-х років захворіла раптово, з підвищенням температури тіла до 39°С, головним 

болем, занепокоєнням. При огляді: важкий загальний стан, тахікардія, геморагічний 

зірчастий висип на зовнішній поверхні стегон, гомілках, сідницях. Яке захворювання можна 

припустити? 

A. Менінгококову інфекцію 

B. Сепсис 

C. Скарлатину 

D. Тромбоцитопенічну пурпуру  

E. Токсичний перебіг грипу 

 

30. Після падіння і удару головою об асфальт пацієнт звернувся до травматолога. У нього 

була короткочасна втрата свідомості. Лікар обстежив потерпілого, дав рекомендації і 

відправив його додому. Ввечері стан хворого погіршився: з’явилося оглушення, 

правосторонній геміпарез, афазія. Який вид черепно-мозкової травми можна припустити? 

A. Здавлення головного мозку 

B. Травматичний субарахноїдальний крововилив 

C. Забій головного мозку 

D. Струс головного мозку 

E. Перелом основи черепа 

 

31. Медична сестра ревматологічного відділення провела мед сестринське обстеження 

дитини 7-ми років і виявила у неї ознаки малої хореї. Вкажіть, які об’єктивні проблеми 

вказують на це: 
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A. Гіперкінези, розлади координації рухів 

B. Підшкірні крововиливи, петехіальний висип на шкірі 

C. Сухі, свистячі хрипи під час видиху 

D. Експіраторна задишка, акроціаноз 

E. Пульс частий, слабкий, артеріальна гіпотензія 

 

32. Хворий 19-ти років знаходиться на лікуванні в інфекційному відділенні. Відмічається різке 

погіршення стану: температура тіла - 39°С, блідість шкірних покровів, з'явилася "зірчаста" 

геморагічна висипка, з некрозом у середині, переважно на сідницях та нижніх кінцівках. АТ- 

90/40 мм рт.ст. Про яке захворювання слід думати? 

A. Менінгококцемія 

B. Анафілактичний шок 

C. Геморагічний діатез 

D. Висипний тиф 

E. Сибірковий сепсис 

 

33. Медсестра оглянула постраждалого, який упав з висоти 3-х метрів на ноги. Об'єктивно: 

пальпація болісна в ділянці ІІІ-го поперекового хребця, відсутня чутливість на нижніх 

кінцівках. Зазначте засоби, що необхідно застосувати при транспортуванні даного пацієнта: 

A. Твердий щит 

B. Шину Єланського 

C. Шину Крамсра  

D. Шину Дітеріхса 

E. Лямки 

 

34. Який з симптомів буде позитивним у хворого на менінгіт? 

A. Керніга 

B. Пастернацького 

C. Моро 

D. Ласега 

E. Бабінського 

 

35. У пацієнта з пневмонією, після прийняття жарознижуючих препаратів, спостерігається 

погіршення стану: з'явилися загальна слабкість, холодний липкий піт, артеріальний тиск (АТ) 

знизився, пульс ниткоподібний. Яке ускладнення виникло у пацієнта? 

A. Колапс  

B. Гіпотонічний криз 

C. Непритомність 

D. Шок 

E. Гіпертонічний криз 

 

36. У приймальному вiддiленнi iнфекцiйної лiкарнi знаходиться дитина вiком 3-х рокiв. 

Захворiла гостро, to- 39,5oC , головний бiль, нудота та блювання, тремтiння м’язiв, бiль у ногах 

та спинi, позитивнi симптоми Кернiга та Брудзинського. Лiкарем встановлено дiагноз: 

полiомiєлiт. Яких симптомiв слiд чекати при подальшому розвитку захворювання? 

A. *Парези та паралiчi 

B. Жовтушнiсть шкiри та склер 

C. Спазматичний кашель 

D. Гавкаючий кашель 

E. Геморагiчний висип на шкiрi 

 

37. При обстеженнi постраждалого у ДТП на мiсцi подiї Ви виявили вiдсутнiсть свiдомостi, з 

носа та вух витiкає лiквор i кров. Про що свiдчать цi ознаки? 

A. *Перелом основи черепа 

B. Перелом склепiння черепа 
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C. Перелом носа 

D. Перелом щелеп 

E. Носова кровотеча 

 

38. У пацiєнта скарги на iнтенсивний розпираючий головний бiль без чiткої локалiзацiї, 

нудота, блювання, свiтлобо-язнь, пiдвищення температури тiла до 390 С.  При оглядi: 

ригідність м’язiв потилицi на 3 пальцi, симптом Кернiга з обох сторiн. Рухи очних яблук 

обмеженi, конвергенцiя порушена. Сухожилковi рефлекси D=S, високi. Парезiв немає. Яку 

дiагностичну процедуру треба провести для установлення дiагнозу? 

A. *Люмбальну пункцiю 

B. Фiброгастроскопiю 

C. Електроенцефалографiю 

D. Плевральну пункцiю 

E. Бiохiмiчний аналiз кровi 

 

39. Медична сестра, спостерігаючи за пацієнтом К., 60 років, який лікується в неврологічному 

відділенні, відмічає зміну ритму дихання, яке характеризується хвилеподібним збільшенням і 

зменшенням амплітуди дихальних рухів з наявністю пауз між хвилями тривалістю 40-50 с. Як 

називається такий тип дихання? 

A. *Чейна-Стокса 

B. Куссмауля   

C. Біота   

D. Стридорозне   

E. Експіраторне   

 

Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині 

 

1. Медсестра під час обстеження пацієнта виявила, що його календарний вік випереджує 

біологічний. Який це вид старіння?   

A *. Сповільнене   

B. Передчасне   

C. Прискорене   

D.Фізіологічне   

E -   

 

2. Медсестра під час обстеження пацієнтки виявила, що її біологічний вік випереджує 

календарний. Який це вид старіння?   

A *. Передчасне   

B. Сповільнене   

C. Ретардоване   

D. Фізіологічне   

E -   

 

3. До медсестри звернулась хвора 40 р. із проблемами на загальну слабість, зниження 

працездатності та бадьорості, погіршення пам’яті, раннє посивіння волосся, зниження 

еластичності шкіри та появу зморшок. Визначте вид старіння: 

A *. Передчасне   

B. Сповільнене   

C . Прискорене   

D. Фізіологічне   

E . Нормальне   

 

4. Медсестра пояснює пацієнту, що лікар призначив для профілактики передчасного старіння 

полівітаміни “Декамевіт”. Яка це група препаратів?   

A *. Геропротектори   
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B . Антибіотики   

C . Протизапальні   

D. Знеболюючі   

E . Сечогінні   

 

5. Хвора геріатричного відділення поскаржилась медсестрі на поганий сон впродовж тижня. 

Що Ви заплануєте в плані догляду?   

A *. Прогулянку перед сном   

B. Виконати фізичні вправи 

C . Вжити їжу перед сном   

D . Прослухати гучну музику   

E - 

 

6. Хворий геріатричного відділення поскаржився медсестрі на часті закрепи. З чого почнете 

реалізацію плану догляду?   

A *. Корекції харчування   

B . Постановки очисної клізми   

C . Прийому проносних засобів   

D. Постановки олійної клізми   

E . Введення ректальних свічок   

 

7. У хворої 64 р. діагностовано остеопороз. Яка потенційна проблема може виникнути у неї?  

A *. Перелом шийки стегна   

B. Пролежні лопаток   

C. Стійкий закреп   

D. Нетримання сечі   

E. Підвищення температури   

 

8. Хвора геріатричного відділення звернулась із проблемою - головний біль, запаморочення. 

Медсестринське втручання почнете із:   

A *. Вимірювання тиску   

B. Постановки гірчичників   

C . Введення спазмолітиків   

D. Постановки компресу   

E . Введення заспокійливих   

 

9. Медсестра проводить санітарно-просвітню роботу щодо профілактики передчасного 

старіння. Однією з умов профілактики є:   

A *. Ведення здорового способу життя   

B. Зменшення доходів населення   

C. Погіршення екологічної ситуації   

D. Зловживання алкоголем   

E . Неповноцінне харчування   

 

10. Хворий геріатричного відділення знаходиться на ліжковому режимі. З метою профілактики 

розвитку гіпостатичної пневмонії медсестра повинна включити в план догляду:   

A *. Дихальну гімнастику   

B. Догляд за порожниною рота   

C. Вимірювання тиску   

D. Профілактику пролежнів   

E. Зміну білизни   

 

11. При пневмонії в осіб літнього та старечого віку рідко спостерігається: 

A *. Виражена гарячка   

B. Загальна слабість 
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C. Швидка втомлюваність   

D. Кашель   

E. Задишка   

 

 12. До сімейної медичної сестри звернувся пацієнт 70 років з неоперабельною формою раку 

легень, який запитав чи можна йому провести евтаназію, оскільки знає, що він безнадійно 

хворий. Медична сестра відповіла, що в Україні евтаназія:   

A *. Заборонена   

B. Дозволена   

C. Кожен медичний працівник вирішує питання самостійно   

D. Дозволена для безнадійно хворих   

E. Дозволена у разі згоди родичів   

 

13. Найчастішим ускладненням виразкової хвороби у геріатричних пацієнтів є: 

A *. Кровотеча   

B.  Переродження виразки шлунка в рак   

C . Перфорація   

D. Пенетрація   

E. Стеноз воротаря   

 

14. Пацієнт 70 років скаржиться на зниження пам’яті, уваги, головний біль, запаморочення, 

шум у вухах, поганий сон, зниження розумової працездатності. Які артерії уражені 

атеросклеротичним процесом у пацієнта?    

A *. Атеросклероз мозкових артерій   

B. Атеросклероз аорти   

C. Атеросклероз артерій кінцівок   

D. Атеросклероз вінцевих артерій   

E. Атеросклероз ниркових артерій   

 

15. Хворому 84 років, що знаходиться у геронтологічному відділенні з серцевою 

недостатністю призначені сечогінні засоби. Якими продуктами харчування бажано збагатити 

його раціон? 

A *. Печеною картоплею, печеними кабачками, родзинками 

B . Кефіром, молоком, сиром   

C. Яблуками, вишнями, виноградом   

D. М’ясними продуктами   

E. Рибою, морепродуктами   

 

16. У геріатричне відділення потрапив пацієнт із тяжкою серцевою недостатністю. Які 

найбільш вірогідні першочергові проблеми визначить медсестра при обстеженні пацієнта?   

A *. Задишку, набряки   

B . Погіршення сну   

C . Підвищення АТ   

D . Порушення слуху, зору   

E . Зниження добового діурезу   

 

17. Сімейна медсестра дає пораду пацієнту з атеросклерозом щодо дієтичного харчування. Яка 

їжа повинна бути рекомендована у цьому випадку?   

A *. Молочно-рослинна   

B. З підвищеним вмістом білків   

C . З підвищеним вмістом жирів   

D . З підвищеним вмістом вуглеводів   

E. З підвищеним вмістом кухонної солі   

 

18. При медсестринському обстеженні пацієнтки 63 років з’ясувалося, що у неї виділяється 
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сеча під час кашлю, при чиханні і будь- якому іншому напруженні. Визначте проблему 

пацієнтки: 

A *. Нетримання сечі   

B . Ніктурія   

C. Дизурія   

D. Гостра затримка сечі   

E. Поліурія   

 

19. Чоловік, 62 років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, для зміцнення здоров’я вирішив 

зайнятися бігом. Яку найбільш доцільну пораду дасть сімейна медсестра у даному випадку? 

A *.  Ходьба, прогулянки   

B.  Біг до 600 м 

C. Марафонський біг   

D. Біг до 300 м   

E. Біг до 500 м   

 

20. Ви сімейна медична сестра, вкажіть який з перелічених методів обстеження є найбільш 

інформативним в діагностиці раку легенів: 

A *. Бронхоскопія з біопсією 

B. УЗД   

C . Пневмотахометрія    

D . Спірографія   

E - 

 

21. До медичної сестри  звернувся пацієнт за порадою - якого дієтичного столу  

 дотримуватись при хронічному гломерулонефриті?   

A *. №7 

B. №11 

C . №5 

D . №1 

E. №15 

 

22. До сімейної медичної сестри звернувся пацієнт, якому встановили діагноз:  

 «Атеросклероз. Гіпертонічна хвороба II ст.», з питанням щодо дієти. Який дієтичний стіл Ви 

порекомендуєте хворому? 

A *. №10 

B. №7 

C. №5 

D. №1 

E. №4 

 

23. Сімейна медична сестра проводить бесіду з пацієнтом по профілактиці атеросклерозу. Що 

порекомендує медична сестра для зменшення рівня холестерину в крові?   

A *. Раціональне харчування 

B. Боротьбу з палінням   

C . Заняття фізичною культурою 

D. Зниження маси тіла   

E - 

 

24. Медична сестра доглядає за пацієнтом похилого віку. За класифікацією ВООЗ похилим 

вважається вік:   

A *. 60 – 74 років    

B. 50 – 59 років   

C. 45 – 59 років   

D . 50 – 55 років   
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E. більше 74 років   

 

25. СНІД – це захворювання, яке уражає в першу чергу: 

A *.  Імунну систему 

B. Сполучну систему   

C. Нервову систему   

D. Серцево -судинну систему   

E. Кістково -м’язовий  апарат   

 

26. Небезпечним для життя тяжкохворого пацієнта старечого віку є: 

A *. Пролежні   

B. Попрілості   

C. Подразнення   

D. Гіперемія шкіри   

E . Алергічна висипка   

 

27. Хворий переніс геморагічний інсульт. Знаходиться довгий час прикутим до ліжка. На 

попередження яких ускладнень першочергово мають бути направлені дії медсестри?   

A *. Пролежні   

B . Гіпоглікемічна кома   

C . Серцево-судинна недостатність   

D. Гіпертонічна криза 

E. Набряк легень   

 

28. Пацієнт 70 років скаржиться на зниження пам’яті, уваги, головний біль, запаморочення, 

шум у вухах, поганий сон, зниження розумової працездатності. Які артерії уражені 

атеросклеротичним процесом у пацієнта?    

A *. Атеросклероз мозкових артерій   

B. Атеросклероз аорти   

C. Атеросклероз артерій кінцівок   

D . Атеросклероз вінцевих артерій   

E. Атеросклероз ниркових артерій   

 

29. У геріатричне відділення потрапив пацієнт із тяжкою серцевою недостатністю. Які 

найбільш вірогідні першочергові проблеми визначить медсестра при обстеженні пацієнта?   

A *. Задишку, набряки   

B. Погіршення сну   

C. Підвищення АТ   

D. Порушення слуху, зору   

E. Зниження добового діурезу   

 

30. Хворий С., 71 р., поступив на лікування в терапевтичне відділення. Скаржився на часті 

носові кровотечі, свербіж шкіри, кровоточивість, судинні зірочки на шкірі. Про яку патологію 

можна подумати? 

A *. Цироз печінки 

B . Виразкова хвороба   

C. Холецистит   

D. Вірусний гепатит   

E. Ентероколіт   

 

31. У хворого 70 років бронхіальна астма. Почався напад експіраторної задишки. Яке 

положення медична сестра надасть хворому? 

A *. Посадить з опорою на руки 

B. Дренажне положення 

C . Покладе горизонтально 
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D . Покладе з підвищеним головним кінцем тіла 

E. Зафіксує в ліжку 

 

32. У пацієнта 67 р., хронічна серцева недостатність. Яке положення треба надати пацієнту 

для полегшення задишки? 

A *. Напівсидячи з опущеними ногами   

B. Лежаче на животі   

C . Лежаче на лівому боці   

D.Лежаче на правому боці   

E . Лежаче на спині   

 

Медсестринство у дерматовенерології 

 

1. Пацієнт звернувся в шкірвендиспансер зі скаргами на сильний свербіж та наявність 

висипки. Лікарем поставлений діагноз короста. Назвіть найтиповіші симптоми корости. 

А. *Висипка в типових місцях, що супроводжується посиленням свербежу ввечері та вночі 

В. Місцеве підвищення температури тіла в ділянці висипки 

С. Загальне підвищення температури тіла на початку захворювання 

D. Посилена ламкість волосся в ділянці ураження 

E. Висівкоподібне лущення ураженої ділянки шкіри. 

 

2. На прийом до лікаря звернулась вагітна жінка зі скаргами на свербіж шкіри, що 

посилюється вночі, виникнення червоних парних вузликів, розчухів. Діагноз "Короста" був 

підтверджений лабораторно. Який препарат слід використовувати вагітній? 

А. *Аерозоль "Спрегаль" 

B. Розчин нітрату срібла 

C. Розчин перекису водню 

D. Мазь "Нізорал" 

E. Мазь "Мірамістін". 

 

3. Новонароджена дитина має малу масу тіла, старечий вигляд, на долонях і підошвах 

пухирі на щільній основі. Про яку хворобу слід подумати? 

A. *Вроджений сифіліс 

B. Дерматит 

C. Вульгарна пухирчатка 

D. Герпетиформний дерматит Дюрінга 

E. Імпетіго. 

 

4. Хворий скаржиться на появу висипу на ліктях у вигляді яскраво-червоних вузликів, які 

покриті сріблястими лусочками з чіткими краями по периферії. Вузлики з'явилися після 

падіння (фізична травма). Загальний стан не порушений, суб'єктивних симптомів немає. 

Про яку хворобу слід думати? 

A. *Псоріаз 

B. Рожевий лишай Жибера 

C. Червоний плоский лишай 

D. Атопічний дерматит 

E. Червоний вовчак. 

 

5. При огляді дітей у таборі на педикульоз, виявлено воші. Який препарат необхідно взяти 

для їх знищення? 

A. *Нітіфор 

B. Борний спирт 

C. Звичайну сірчану мазь 

D. Господарьке мило 

E. Синафлан. 
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6. Хворий звернувся в шкірвендиспансер зі скаргами на висипку в ділянці гомілки. 

Поставлений діагноз глибока стрептококова піодермія. Яке захворювання відноситься до 

глибоких стрептококових уражень шкіри? 

A. *Ектима 

B. Навкололіктьова фліктема 

C. Вульгарне імпетиго 

D. Стрептококове імпетиго 

E. Стрептококова заїда. 

 

7. Пацієнт хворіє псоріазом протягом 10 років. На яких ділянках шкіри найчастіше 

локалізується псоріаз?  

A. *На ліктях та колінах 

B. На долонях і підошвах 

C. На тулубі 

D. На обличчі 

E. На тильних поверхнях рук. 

 

8. У пацієнтки 19 р. при проведенні огляду виявлено в правому кутику рота на 

гіперемійованому набряклому фоні фліктени з серозно-гнійним вмістом, жовті кірки. 

Вкажіть найбільш ймовірний діагноз. 

A. * Стрептококова заїда 

B. Кандидозний стоматит 

C. Простий герпес 

D. Мікробна екзема 

E. Простий лишай. 

 

9. Хвора скаржиться на висип на верхній губі, який супроводжується печінням та свербежем. 

Об’єктивно: на червоній окрайці верхньої губи на фоні еритеми, набряку наявні везикули із 

прозорим вмістом. Про яке захворювання слід подумати? 

A. * Простий герпес 

B. Контактний дерматит 

C. Екзему 

D. Звичайну пухирчатку 

E. Імпетиго. 

 

10. При гінекологічному обстеженні молодої жінки акушерка побачила висипання в ділянці 

великих статевих губ та перианальній ділянці у вигляді вузликів червоно-бурого кольору з 

чіткими краями, які значно підвищуються над рівнем шкіри, схильних до злиття. Вузлики 

на широкій основі, їх поверхня волога. Лабораторно: виявлено велику кількість блідих 

трепонем. Яке захворювання може запідозрити акушерка? 

A. * Вторинний сифіліс 

B. Первинний сифіліс 

C. Гострокінцеві кондиломи 

D. Контагіозний молюск 

E. Екзема. 

 

11. У хворої підозрівають ранній прихований сифіліс. Який біологічний матеріал, на думку 

акушерки, необхідно взяти для лабораторного підтвердження сифілісу? 

A. * Кров на RW 

B. Слину 

C. Кал 

D. Лімфу 

E. Сечу. 
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12. До акушерки ФАПу звернулася жінка, 28 років, із скаргами на висипку і печіння в 

ділянці кистей рук, які з'явилися після необережної роботи з кислотами. Об'єктивно: шкіра 

обох кистей рук червона, набрякла, в осередку ураження наявні папули, везикули. Який 

найбільш імовірний діагноз? 

A. * Простий контактний дерматит 

B. Екзема 

C. Пухирчатка 

D. Короста 

E. Червоний плоский лишай. 

 

13. До акушерки ФАПу звернулася хвора, 28 років, зі скаргами на висипку і свербіж, який 

посилються ввечері і вночі. Об'єктивно: на шкірі бокових поверхонь пальців кистей рук, 

живота і стегон виявляється велика кількість точкових, попарного розташованих, червоного 

кольору папул, розчухи. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. * Короста 

B. Дерматит 

C. Мікроспорія 

D. Червоний вовчак 

E. Кропив’янка. 

 

14. Пацієнтці 40 років, яка має патологію шкіри правої гомілки, встановлений діагноз: 

піодермії. Який з морфологічних елементів поліморфної висипки є характерним? 

A. * Гноячок 

B. Пляма 

C. Вузлик 

D. Ерозія 

E. Пухирець. 

 

15. Хвора звернулась на ФАП зі скаргами на сильний свербіж у ділянці правого 

передпліччя і кисті, які виникли зразу після того, як хвора використовувала порошок для 

прання "ЛОСК". Об'єктивно: шкіра кисті і передпліччя гіперемована, набрякла, папульозні і 

везикульозні елементи. Для якого захворювання це характерно? 

A. * Алергічно-контактний дерматит 

B. Піодермія 

C. Нейродерміт 

D. Псоріаз 

E. Токсидермія. 

 

16. У пацієнтки, 23 роки, після пологів шляхом кесаревого розтину з'явився висип на 

обличчі та тулубі. Об'єктивно: еритематозні ураження на спинці носа і вилицях у формі 

метелика, підвищення температури тіла. В післяопераційний період пацієнка отримувала 

цефалоспорини. В загальному аналізі крові: ШОЕ - 36 мм/год. Клінічна картина характерна 

для: 

A. *Системного червоного вовчаку 

B. Системної склеродермії 

C. Кропив'янки 

D. Токсикодермії 

E. Геморагічного васкуліту. 

 

17. Пацієнтка, 30 років, звернулася зі скаргами на появу висипу на тулубі. Під час огляду на 

незміненій шкірі, бокових поверхнях тулуба виявлено дрібні вузлики рожевого кольору, які, зі 

слів пацієнтки, не супроводжуються суб'єктивними відчуттями. При збиранні епіданамнезу 

виявлено, що вона часто міняє статевих партнерів. Для якого захворювання це характерно? 

A. * Сифілісу вторинного 

B. Рожевого лишаю 
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C. Червоного плоского лишаю 

D. Сифілісу первинного 

E. Псоріазу.  

 

18. Дитині 5 років поставлено діагноз мікроспорія гладкої шкіри. Основне джерело зараження 

при мікроспорії. 

A. * Кішки, собаки 

B. Заражена людина 

C. Свині, гризуни 

D. Комахи 

E. Велика рогата худоба. 

 

19. До вас звернувся сусід 25 років зі скаргами на безболісну ерозію на головці статевого 

члена. Ви порекомендували звернутися до лікаря і запропонували: 

A. * Примочки з фізрозчином 

B. Обробити розчином йоду 

C. Обробити розчином фурациліну 

D. Ванночки з розчином марганцевокислого калію 

E. Накладання синтоміцинової емульсії. 

 

20. Хворому поставлено діагноз короста. Який препарат використовується для санітарної 

обробки шкіри, ураженої коростою? 

A. * Бензилбензоат 

B. Хлорофіліпт 

C. Біцилін – 3 

D. Біцилін – 5 

E. Бензилпеніцилін. 

 

21. При обстеженні хворого чоловіка 33 р. на шкірі передпліччя, на яскраво-червоних, 

гладеньких папулах з пупкоподібним вдавленням у центрі, виявлено сіточка Уїкхема. Який 

попередній діагноз у хворого? 

A. * Червоний плоский лишай 

B. Оперізуючий лишай 

C. Мікроспорія 

D. Оніхомікоз 

E. Екзема. 

 

22. Мама з донькою 3 років звернулася до ФАПу зі скаргами на висип в ділянці обличчя. 

При об'єктивному обстеженні на лобі та повіках вузлики 5-7 мм, у центрі пупкоподібне 

заглиблення, під час стискування пінцетом з обох боків виділяється кашкоподібна маса 

білого кольору. Про яке захворювання слід думати? 

A. * Контагіозний молюск 

B. Бородавки 

C. Псоріаз 

D. Оперізуючий лишай 

E. Червоний лишай. 

 

23. Ви працюєте акушеркою на ФАПі. До Вас звернулась пацієнтка 30 р. зі скаргами на 

сверблячий висип на шкірі. Висип з'явився тиждень тому після нервового стресу. 

Об'єктивно: на шкірі розгинальних поверхонь кінцівок (в ділянці ліктьових та колінних 

суглобів) - рожево-червоного кольору папули, вкриті сріблясто-білими лусочками. При 

зішкрібуванні лусочок спостерігається "феномен стеаринової плями", "феномен 

термінальної плівки", "феномен точкової кровотечі". Для якого захворювання характерні 

такі клінічні ознаки? 

A. * Псоріаз 
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B. Короста 

C. Екзема 

D. Рожевий лишай 

E. Нейродерміт. 

 

24. У хворого скарги на біль та печіння по ходу 6-7 ребер зліва. Об'єктивно: однобічно на тлі 

незначної еритеми групами розміщені пухирці з серозним та серозно-геморагічним вмістом. 

Про яку хворобу слід подумати? 

A. * Оперізуючий герпес 

B. Дерматит 

C. Кандидоз 

D. Екзема 

E. Імпетиго. 

 

25. Пацієнт звернувся в шкірвендиспансер зі скаргами на сильний свербіж та наявність 

висипки. Лікарем поставлений діагноз короста. Назвіть найтиповіші симптоми корости? 

A.*Висипка в типових місцях, що супроводжується посиленням свербежу ввечері та вночі 

B. Посилена ламкість волосся в ділянці ураження 

C. Висівкоподібне лущення ураженої ділянки шкіри 

D. Місцеве підвищення температури тіла в ділянці висипки 

E. Місцеве підвищення температури тіла в ділянці висипки. 

 

26. Новонароджена дитина має малу масу тіла, старечий вигляд, на долонях і підошвах пухирі 

на щільній основі. Про яку хворобу слід подумати? 

A.* Вроджений сифіліс 

B. Герпетиформний дерматит Дюрінга 

C. Імпетіго 

D. Дерматит  

E. Вульгарна пухирчатка. 

 

27. Хворий скаржиться на появу висипу на ліктях у вигляді яскраво-червоних вузликів, які 

покриті сріблястими лусочками з чіткими краями по периферії. Вузлики з'явилися після 

падіння (фізична травма). Загальний стан не порушений, суб'єктивних симптомів немає. 

Про яку хворобу слід думати? 

A.* Псоріаз 

B. Червоний вовчак 

C. Атопічний дерматит 

D. Червоний плоский лишай  

E. Рожевий лишай Жибера. 

 

28. При огляді дітей у таборі на педикульоз, виявлено воші. Який препарат необхідно взяти 

для їх знищення? 

A.* Нітіфор 

B. Звичайну сірчану мазь 

C. Синафлан 

D. Господарське мило 

E. Борний спирт. 

 

29. У дитини 4-х років розповсюджена стрептодермія. При догляді за дитиною необхідно: 

A.* Не мити 

B. Мити часто без мила 

C. Мити часто з милом 

D. Борний спиртю. 
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30. При огляді хворої акушерка виявила на шкірі волосистої частини голови, розгинальних 

поверхнях кінцівок мономорфний висип у вигляді рожево-червоних папул, покритих 

сріблястими лусочками. Для якого захворювання характерні дані ознаки? 

A.* Псоріазу 

B. Червоного плоского лишаю 

C. Червоного вовчака 

D. Сухої себореї 

E. Нейродерміту. 

 

31. Вагітна, 27 років, знаходиться на диспансерному обліку після лікування гонореї. В 

пологовому будинку народила доношеного хлопчика вагою 4 кг. Яка тактика профілактики 

гонобленореї у новонароджених? 

A.* Обробка очною 1% еритроміциновою або тетрацикліновою маззю 

B. Обробка розчином риванолу 

C. Обробка розчином гідрокортизона 

D. Обробка фізіологічним розчином 

E. Обробка 2% розчином борної кислоти. 

 

32. При проходженні профілактичного огляду у жіночій консультації жінці встановлено 

попередній діагноз первинний серопозитивний сифіліс. Яку клінічну ознаку виявили при 

об'єктивному обстеженні? 

A.* Твердий шанкр  

B. Папули 

C. Розеоли 

D. Гострокінцеві кондиломи 

E. Сифілітичні гуми. 

 

33. Під час огляду вагітної жінки 25 р. у жіночій консультації увагу лікаря привернули 

скупчені міхурці на внутрішній поверхні стегна. Міхурці болючі, різного розміру з 

каламутним вмістом. Виникають неодноразово на одному і тому ж місці. Якому діагнозу 

відповідає зазначена клінічна картина? 

A.* Простому герпесу 

B. Сифіліс 

C. Гонококова інфекція 

D. Хламідіоз 

E. Трихомоніаз. 

 

34. Які з нижче перерахованих елементів висипу можуть призводити до рубців? 

A. * Горбик і вузол 

B. Папула 

C. Бляшка 

D. Горбик 

E. Вузол. 

35. Які пустули пов’язані з придатками шкіри? 

A. * Фолікуліт і акне 

B. Акне 

C. Ектима 

D. Ектима 

E. Фолікуліт і рупія. 

 

36. Які з перерахованих елементів висипу зустрічаються при шкірному свербінні? 

A. * Екскоріації  

B. Папули 

C. Пухирі 
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D. Горбики 

E. Ерозії. 

 

37. Як довго треба тримати примочку в вогнищі запалення? 

A. * Доки викликає охолоджуючу дію 

B. 5-10 хвилин 

C. Доки не висохне 

D. До припинення мокнуття 

E. До 1-ї години. 

 

38. З яких зародкових листків розвивається шкіра? 

A. * Ектодермального та мезодермального 

B. Мезодермального 

C. Ектодермального 

D. Ентодермального 

E. Ентодермального та екзодермального. 

 

39. Симптом “яблучного желе” характерний для: 

A. * Туберкульозної вовчанки 

B. Псоріазу 

C. Лепри 

D. Екземи 

E. Червоного плоского. 

 

40. У пацієнта 43 років через кілька годин після прийому аспірину на шкірі тулуба виникли 

уртикарні елементи рожевого кольору, дермографізм яскраво-червоний, підвищений; 

суб’єктивно: сверблячка. Який найбільш вірогідний діагноз? 

A. * Кропив’янка 

B. Нейродерміт 

C. Екзема 

D. Токсикодермія 

E. Шкірна сверблячка. 

 

41. У пацієнта 17 років на тлі жирної себореї шкіри обличчя, верхньої частини спини і 

грудей наявні множинні комедони, періодично відмічається поява фолікулярних папул і 

пустул. Який найбільш вірогідний діагноз? 

A. * Вугрі звичайні 

B. Фурункульоз 

C. Сикоз 

D. Стрептококове імпетиго 

E. Пустульозний сифіліс. 

 

42. Які з перерахованих елементів висипу найбільш характерні для простого герпесу? 

A. * Міхурці, ерозії 

B. Пустули, виразки 

C. Вузлики, лусочки 

D. Пухирі, екскоріації 

E. Горбики, виразки. 

 

43. Для якого захворювання характерна мономорфна висипка? 

A. * Псоріаз 

B. Екзема 

C. Дерматит Дюринга 

D. Вторинний сифіліс 

E. Дерматит Дюринга і псоріаз. 
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44. До медсестри інфекційного відділення звернувся хворий зі скаргами на висипи на шкірі 

без суб’єктивних проявів. Об’єктивно: на ділянці бічних поверхонь тулуба велика кількість 

овальних жовто-рожевого кольору плям невеликих розмірів. У ділянці правої лопатки помітна 

велика рожева пляма з вираженим лущенням. Для якого захворювання характерні дані ознаки? 

A. *Рожевого лишаю 

B. Висівкоподібного лишаю 

C. Обмеженої токсикодермії 

D. Екземи 

E. Обмеженого нейродерміту. 

 

45. Хворій встановлено діагноз “Екзема”. Лікар призначив для місцевого лікування 

примочки з відвару кори дуба. Що є показанням до призначення примочок? 

A. * Мокнуття 

B. Відчуття паління 

C. Відчуття свербіння 

D. Сухість шкіри 

E. Гіперемія шкіри. 

 

46. Феномен Кебнера характерний для: 

A. * Псоріазу 

B. Лепри 

C. Екземи 

D. Атопічного дерматиту 

E. Туберкульозу шкіри. 

 

47. При якій хворобі характерна сітка Уїкхема при змащуванні папул олією? 

A. * Червоний плоский лишай 

B. Нейродерміт 

C. Псоріаз 

D. Атопічного дерматиту 

E. Кропив’янка. 

 

48. Під час огляду лікарем хворого, у пацієнта спостерігалося: феномен “стеаринової 

плями”, феномен “псоріатичної плівки”, феномен “точкової кровотечі”, на що це вказує? 

A. * Псоріаз  

B. Нейродерміт 

C. Токсикодермія 

D. Атопічного дерматит 

E. Кропив’янка. 

 

49. Для якого захворювання характерна мономорфна висипка? 

A. * Псоріаз  

B. Дерматит Дюринга 

C. Екзема 

D. Вторинний сифіліс 

E. Дерматит Дюринга і псоріаз. 

 

50. Для яких захворювань є характерними істинно мономорфні висипи? 

A. * Псоріаз і пухирчатка вульгарна  

B. Псоріаз 

C. Екзема 

D. Вульгарна пухирчатка 

E. Дерматит Дюринга. 
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Медсестринство у психіатрії та наркології 

 

1. Хворий зловживає алкоголем 3 роки. Перебуває в соматичному відділенні лікарні з приводу 

хронічного гастриту. Ввечері раптово став збудженим, втратив орієнтацію в місці перебування 

і часі, хоча в своїй особі орієнтований. Хворий намагається піти з відділення. На медичну 

сестру не реагує. Які першочергові дії палатної медсестри?  

A. Фіксувати хворого до ліжка, викликати чергового лікаря 

B. Заспокоїти хворого  

C. Випустити хворого з відділення 

D. Викликати рідних хворого  

E. Ввести розчин аміназину  

 

2. У пацієнта раптово виникло психомоторне збудження: трощив меблі, вдарив товариша. 

Через 30 хвилин заснув. Після опритомнення нічого не пам'ятає, розкаюється у скоєному. 

Медична сестра встановила наступний медсестринський діагноз:  

A. Патологічний афект 

B. Транс  

C. Сомнамбулізм   

D. Фугіформний стан  

E. Сутінковий стан  

 

3. Назвіть номер нормативного наказу МОЗ України від 18 грудня 1997 року "Про 

затвердження порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у 

державних і комунальних закладах охорони здоров'я України":  

A. № 356  

B. № 740  

C. № 408  

D. № 720  

E. № 120  

 

4. У терапевтичному відділенні перебуває пацієнт 39-ти років, у якого 3 тижні тому виник 

гострий інфаркт міокарда.  Майбутнє сприймає песимістично, скаржиться на свою 

нікчемність. На які моменти треба звернути увагу медичній  сестрі при складанні плану 

незалежних сестринських втручань?     

A. Підняти самооцінку пацієнта - порекомендувати психолога     

B. Попередити можливі ускладнення     

C. Збільшити фізичну активність     

D. Забезпечити спостереження дільничного лікаря     

E. Заохотити хворого до самообслуговування     

  

5. Хворий 32-х років зловживає алкоголем. Після чергового запою вночі він розбудив дружину 

і зі страхом заявив, що в  кімнаті багато мишей і пацюків. Один з них чоловічим голосом 

запросив його випити. Який це розлад психіки?    

A. Алкогольний делірій     

B. Корсаківський психоз    

C. Алкогольний параноїд    

D. Алкогольний галюциноз    

E. -     

 

6. У пацієнтки 32-х років виникає періодично гнівливість, агресія. У неї піднесений настрій, 

надмірна діяльність. Пацієнтка співає, танцює, декламує вірші, має підвищений статевий 

потяг. Який медсестринський діагноз можна поставити?  

A. Психомоторне збудження 

B. Високий ризик травмування  

C. Тривога 
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D. Високий ризик суїциду  

E. Статус конвульсивних нападів  

 

Медсестринство в гінекології 

 

1. До гінекологічного відділення поступила пацієнтка зі скаргами на рясні кров’янисті 

виділення зі статевих шляхів, сильний переймоподібний біль внизу живота. Об’єктивно: АТ- 

100/60 мм рт.ст., Рs - 90/хв. При піхвовому дослідженні: зовнішнє вічко шийки матки 

пропускає палець. Матка збільшена до 8-9 тижнів вагітності. Оцініть клінічну ситуацію: 

A.*Аборт у ходу 

B. Загроза аборту 

C. Аборт, що не відбувся 

D. Неповний аборт 

Е. Повний аборт 

 

2. У пацієнтки 28-ми років, запідозрено порушену позаматкову вагітність. Яке обстеження 

підтвердить Ваші припущення? 

A.*Пункція черевної порожнини через заднє склепіння 

B. Діагностичне вишкрібання порожнини матки 

C. Кольпоскопія 

D. Пельвіометрія 

Е. Зондування матки 

 

3. У гінекологічне відділення поступила жінка 30-ти років, з підозрою на запальне 

захворювання жіночих статевих органів. Яке сестринське втручання потрібно провести для 

уточнення діагнозу? 

A.*Взяття мазків з вагіни, уретри та цервікального каналу 

B. Кольпоцитологічне дослідження 

C. Зондування матки 

D. Дослідження за допомогою дзеркал 

Е. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви 

 

4. Жінка госпіталізована у гінекологічне відділення з хронічним двобічним аднекситом. Яка 

потенційна проблема може виникнути у пацієнтки? 

A.*Безпліддя 

B. Вульвовагініт 

C. Відсутність менструацій 

D. Маткова кровотеча 

Е. Гнійні білі 

 

5. У хворої 27-ми років під час профогляду виявлено пухлину в черевній порожнині. 

Менструальний цикл не порушений. Під час піхвового дослідження: матка й ліві придатки не 

змінені. Справа в ділянці придатків - тугоеластичне утворення до 8 см у діаметрі, рухоме, 

неболюче, з гладенькою поверхнею. Який діагноз можна припустити? 

A.*Кіста правого яєчника 

B. Рак тіла матки 

C. Правобічний піосальпінкс 

D. Субсерозна міома матки 

Е. Ектопічна вагітність 

 

6. Жінці 30-ти років в жіночій консультації встановлений діагноз: ерозія шийки матки. Який 

метод обстеження потрібно використати? 

A.*Кольпоскопія 

B. Цистоскопія 

C. Гістеросальпінгографія 
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D. Гістероскопія 

Е. Лапароскопія 

 

7. У гінекологічний стаціонар бригадою швидкої допомоги доставлено жінку 35-ти років зі 

скаргами на раптовий біль внизу живота з іррадіацією у пряму кишку, короткочасну втрату 

свідомості, запаморочення. При огляді: АТ- 100/60 мм рт.ст., пульс - 88/хв., шкірні покриви та 

слизові оболонки бліді. Піхвове дослідження - відмічається різка болючість в ділянці заднього 

склепіння. Остання менструація була 2 місяці тому. Оцініть клінічну ситуацію: 

A.*Порушена позаматкова вагітність 

B. Прогресуюча позаматкова вагітність 

C. Гострий аднексит 

D. Гострий ендометрит 

Е. Апоплексія яєчника 

 

8. Медична сестра готує набір інструментів. Вкажіть, за допомогою якого інструмента 

проводять інструментальну ревізію порожнини матки: 

A.*Кюретка 

B. Скальпель 

C. Ложечка Фолькмана 

D. Конхотом 

E. Абортцанг 

 

9. Пацієнтка 24-х років скаржиться на появу рясних пінистих білей жовтого кольору з 

неприємним запахом, відчуття свербіння у ділянці зовнішніх статевих органів та піхві, 

болючість при сечовипусканні. Яке захворювання має таку клінічну картину? 

A.*Трихомоніаз 

B. Уреаплазмоз 

C. Кандидоз 

D. Хламідіоз 

Е. Мікоплазмоз  

 

10. Жінці 32 роки. Скарги на слабкість, запаморочення, болі внизу живота з іррадіацією у 

задній прохід. Остання менструація 1,5 місяці тому. Об’єктивно: хвора помірно бліда. АТ-

100/60 мм рт.ст., Рs-96/хв. Живіт м’який, болючий над лоном і в правій пахвинній ділянці. При 

спробі підвестись - запаморочення,. Назвіть причину такого стану жінки: 

A.*Порушена позаматкова вагітність 

B. Пельвіоперитоніт 

C. Аборт, що розпочався 

D. Прогресуюча позаматкова вагітність 

Е. Аборт в ходу  

 

11. У гінекологічне відділення доставлено жінку зі скаргами на гострий біль внизу живота, 

запаморочення; затримка менструації - 2 місяці. Хвора бліда, АТ- 90/50 мм рт.ст., Рs- 120/хв. 

Симптоми подразнення очеревини позитивні, матка дещо збільшена, додатки зліва збіль- 

шені, болючі, заднє склепіння нависає, болісне. Для якого захворювання характерна така 

клінічна картина? 

A.*Позаматкова вагітність 

B. Перекрут ніжки кістоми 

C. Хронічний аднексит 

D. Апоплексія яєчника 

Е. Апендицит 

 

12. Жінка 26-ти років доставлена до приймального відділення зі скаргами на раптовий біль в 

нижній частині живота, слабкість, втрату свідомості. Попередня менструація 2 тижні тому. 
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Об’єктивно: Ps- 120/хв., AT- 80/50 мм рт.ст., болісність та симптоми подразнення очеревини 

внизу з правого боку. У крові: Нb-106 г/л. Дана клінічна картина характерна для: 

A.*Апоплексії яєчника 

B. Перекруту ніжки яєчника 

C. Гострого аднекситу 

D. Порушеної трубної вагітності 

Е. Гострого апендициту 

 

13. Пацієнтка 25-ти років скаржиться на біль, свербіння, печіння, серозно-гнійні виділення. 

Об’єктивно: набряк зовнішніх статевих органів, гіперемія слизової оболонки вульви. Як 

оцінити ці проблеми? 

A.*Вульвіт 

B. Ендометрит 

C. Кольпіт 

D. Ерозія шийки матки 

Е. Аднексит 

 

14. У жіночу консультацію звернулась жінка зі скаргами на нагрубання молочних залоз, 

блювання вранці, затримку місячних на 2 місяці. Який метод обстеження необхідно 

застосувати для підтвердження вагітності? 

A.*Дворучне піхвове дослідження 

B. Чотири прийоми Леопольда 

C. Визначення ВСДМ 

D. Аналіз крові 

Е. Зважування жінки 

 

15. У жінки, 40-ка років, під час огляду за допомогою піхвових дзеркал виявлено ерозію 

шийки матки, що кровоточить під час дотику. Яке найінформативніше дослідження необхідно 

провести для уточнення діагнозу? 

A.*Біопсію шийки матки 

B. Зондування шийки матки 

C. Аспіраційну біопсію 

D. Кульдоскопію 

Е. Вишкрібання шийки матки 

 

16. При обстеженні пацієнтки діагностовано кольпіт. Яка основна проблема в даному 

випадку? 

A.*Гнійні виділення 

B. Кровотеча 

C. Лихоманка 

D. Біль внизу живота 

Е. Підвищення температури тіла 

 

17. У дівчинки 12-ти років ювенільна кровотеча. Складіть план медсестринських втручань: 

A.*Викликати лікаря, холод на низ живота 

B. Визначити групу крові, виміряти АТ, холод на низ живота 

C. Ввести кровоспинні засоби, викликати лікаря 

D. Забезпечити суворий ліжковий режим, викликати лікаря 

Е. Холод на низ живота, ввести спазмолітики 

 

18. Жінка 35-ти років скаржиться на відчуття свербіння, печіння в ділянці зовнішніх статевих 

органів, надмірні піхвові виділення із запахом  “гнилої риби”.  При бактеріологічному 

дослідженні виділень із піхви виявлено велику кількість гарднерел. Про яке захворювання йде 

мова? 

A.*Бактеріальний вагіноз 
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B. Гонорейний кольпіт 

C. Дріжджовий кольпіт 

D. Вульвовагініт 

Е. Трихомонадний кольпіт 

 

19. У жінки 28-ми років після фізичного навантаження скарги на гострий біль внизу живота, 

запаморочення, АТ- 90/60 мм рт.ст., пульс - 100/хв., шкіра бліда. Остання менструація 2 тижні 

тому. Тест на вагітність негативний. Яку патологію можна припустити? 

A.*Апоплексія яєчника 

B. Перекрут ніжки пухлини 

C. Гострий аднексит 

D. Аборт в розпалі 

Е. Позаматкова вагітність 

 

20. До жіночої консультації звернулась жінка зі скаргами на періодичний переймоподібний 

біль у здухвинній ділянці, затримку менструацій. При проведенні бімануального дослідження 

з’явився різкий біль внизу живота, короткочасна втрата свідомості, блідість шкіри, пульс 

частий, слабкого наповнення. Якому діагнозу відповідає зазначена картина? 

A.*Порушена позаматкова вагітність 

B. Прогресуюча позаматкова вагітність 

C. Апоплексія яєчника 

D. Розрив піосальпінкса 

Е. Перекрут ніжки кісти 

 

21. До гінекологічного відділення звернулась жінка 30-ти років зі скаргами на затримку 

менструації на 8 тижнів, мажучі кров’янисті виділення зі статевих шляхів, тест на вагітність 

позитивний. При бімануальному дослідженні: розміри матки не відповідають терміну 

вагітності, матка щільно-еластичної консистенції, при УЗД картина “снігової бурі”. Ці 

симптоми характерні для: 

A.*Міхурцевого занеску 

B. Загрози переривання вагітності 

C. Аборту в ходу 

D. Хоріонепітеліоми 

Е. Аборту, що не відбувся 

 

22. Ви проводите заняття в жіночій консультації з питань статевого здоров’я. Обговорюючи 

фази нормального менструального циклу, ви повідомите про зміни, що відбуваються в 

яєчниках під час овуляції, а саме:   

A.*Розрив фолікула і вихід яйцеклітини   

B. Утворення жовтого тіла менструації   

C. Продукування прогестерону   

D. Утворення жовтого тіла вагітності   

E. Створення умов для імплантації   

 

23. При обстеженні у жіночій консультації у пацієнтки виявлено дисплазію шийки матки. До 

яких процесів відноситься дана патологія? 

A.*Передракових станів   

B. Доброякісних пухлин   

C. Злоякісного захворювання тіла матки   

D. Злоякісного захворювання шийки матки   

E. Трофобластичної хвороби   

24. Жінка 24-х років звернулася в жіночу консультацію зі скаргами на відсутність менструації. 

5 місяців тому у неї відбулися пологи, дитина на грудному вигодовуванні. При вагінальному 

обстеженні: матка звичайних розмірів, щільна. Про який стан свідчить дана клінічна картина?  



 223 

A.*Фізіологічна аменорея 

B. Опсоменорея  

C. Первинна аменорея  

D. Альгоменорея  

E. Менометрорагія  

 

25. У пацієнтки 43-х років при вагінальному дослідженні виявлено, що матка збільшена до 8-9 

тижнів вагітності, щільна, безболісна. Порушень менструального циклу немає. Про який 

патологічний стан з боку статевих органів можна подумати? 

A.*Фіброміому матки   

B. Параметрит   

C. Аднексит   

D. Гідросальпінкс   

E. Кісту яєчника   

 

26. У жінки регулярний 28-денний менструальний цикл. На який день менструального циклу 

відбувається овуляція? 

A.*14   

B. 16   

C. 21   

D. 28   

E. 2   

 

27. Пацієнтка 22-х років скаржиться на відсутність менструацій впродовж 7 місяців. Тест на 

вагітність негативний. Про яке порушення менструального циклу слід думати?   

A.*Аменорею   

B. Олігоменорею   

C. Опсоменорею    

D. Дисменорею   

E. Альгоменорею   

 

28. Жінка 25-ти років звернулась до жіночої консультації зі скаргами на надмірні гнійні 

виділення зі статевих шляхів із неприємним запахом, біль та печію у піхві, що з’явились 3 дні 

тому. Визначте діагностичну мету бактеріологічного дослідження: 

A.*Виявлення збудника 

B. Визначення кількісного співвідношення та морфологічних особливостей клітин піхви 

C. Рання діагностика онкологічних захворювань 

D. Визначення фази менструального циклу 

E. Визначення ступеня чистоти піхви 

 

29. Пацієнтка 26-ти років, звернулася до жіночої консультації зі скаргами на безпліддя 

протягом останніх трьох років. Статеве життя без контрацепції. З чого потрібно почати 

обстеження подружньої пари для уточнення причини безпліддя? 

A.*Спермограма чоловіка 

B. Кольпоскопічне дослідження   

C. Метросальпінгографія   

D. Кольпоцитологічне дослідження   

E. Лапароскопічне дослідження   

 

30. Пацієнтка 23-х років, за рекомендацією лікаря вимірювала базальну температуру протягом 

трьох менструальних циклів. Огляд результатів виявив двофазну криву. Про що це свідчить?   

A.*Нормальний менструальний цикл 

B. Ановуляторний цикл   

C. Персистенція фолікула   

D. Маткова вагітність   
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E. Атрезія фолікула   

 

31. У пацієнтки 45-ти років, з неповним випадінням матки запланована піхвова операція. У 

чому полягає особливість передопераційної підготовки до цієї операції? 

A.*Санація піхви 

B. Промивання шлунку   

C. Інстиляція сечового міхура   

D. Санація ротової порожнини   

E. Профілактика тромбоемболії   

 

32. У гінекологічне відділення доставлена жінка 38-ми років із сильною матковою 

кровотечею. Шкіра і слизові оболонки бліді, холодний піт на обличчі, АТ- 90/60 мм рт.ст., 

пульс - 100/хв. Який набір інструментів повинна приготувати медсестра для надання 

невідкладної допомоги? 

A.*Для вишкрібання порожнини матки   

B. Для біопсії шийки матки   

C. Для видалення поліпа   

D. Для пункції заднього склепіння   

E. Для зондування порожнини матки   

 

33. Пацієнтка 22-х років, госпіталізована в гінекологічне відділення з підозрою на порушену 

позаматкову вагітність. Вкажіть, яке з перелічених сестринських втручань є незалежним:  

A.*Покласти міхур з льодом на низ живота 

B. Ввести кровозамінники   

C. Розпочати гемотрансфузію   

D. Ввести кровоспинні   

E. Ввести утеротоніки  

 

34. У пацієнтки 43-х років під час огляду шийки матки у дзеркалах виявлено яскраво-червону 

пляму на передній губі, яка кровоточить при дотику. Який додатковий метод діагностики 

найдоцільніше застосувати у даному випадку?   

A.*Кольпоскопічне дослідження 

B. Бактеріологічне дослідження   

C. Гістероскопічне дослідження   

D. Бімануальне дослідження   

E. Бактеріоскопічне дослідження   

 

35. Жінка 25-ти років, заміжня. Має дитину. Застосовує комбіновані оральні контрацептиви. 

Забула вжити одну пігулку. Що порекомендувати? 

A.*Вжити 2 таб. в один день і далі відповідно до графіку   

B. Вживати по 2 таб. щодня   

C. Вживати по 1 таб. як звичайно 

D. Зробити перерву 7 днів   

E. Вжити 3 таб. одноразово   

 

36. Жінка 32-х років, заміжня. Має двох дітей. В анамнезі варикозне розширення вен нижніх 

кінцівок. Який метод контрацепції їй можна порадити? 

A.*Внутрішньоматкова контрацепція 

B. Комбіновані оральні контрацептиви   

C. Чисто прогестинові таблетки 

D. Добровільна хірургічна стерилізація   

E. Метод лактаційної аменореї  

 

37. Хвора 25-ти років. Скаржиться на біль, свербіння, печію, серозно-гнійні виділення. При 

огляді: набряк зовнішніх статевих органів, гіперемія слизової оболонки. Як оцінити цю 
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проблему? 

A.*Вульвовагініт 

B. Параметрит 

C. Ендометрит   

D. Ерозія шийки матки   

E. Аднексит   

 

38. Пацієнтка поступила до приймального відділення зі скаргами на різкий біль у правій 

здухвинній ділянці, загальну слабкість, затримку менструації на 5 тижнів. Об’єктивно: шкіра 

та видимі слизові оболонки блідо-рожевого кольору, холодний піт, АТ- 90/60 мм рт.ст., Рs- 

100/хв. Черговим лікарем встановлено діагноз: “Порушена позаматкова вагітність”. Для якого 

додаткового обстеження має підготувати інструменти медична сестра? 

A.*Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви 

B. Біопсія   

C. Кольпоскопія   

D. Мікробіологічне дослідження 

E. Мікроскопічне дослідження   

 

39. Жінка звернулась в жіночу консультацію з проблемою безпліддя. Який метод обстеження 

застосовується для діагностики прохідності маткових труб? 

A.*Гістеросальпінгографія   

B. Біопсія ендометрію   

C. УЗД-обстеження   

D. Бімануальне дослідження   

E. Вимірювання базальної температури 

   

40. Медична сестра за призначенням лікаря проводить пацiєнтцi вагiнальну ванночку. До 

якого етапу сестринського процесу належить дана процедура?   

A.*IV етап   

B. III етап   

C. II етап   

D. I етап   

E. V етап   

 

41. При взятті мазка на визначення ступеня чистоти піхвового вмісту виявлено: паличок 

Додерлейна мало, багато лейкоцитів, переважно кокова флора, реакція вмісту піхви 

слаболужна. Це характерно для:   

A.*ІІІ ступеня чистоти піхвового вмісту 

B. І ступеня чистоти піхвового вмісту 

C. ІІ ступеня чистоти піхвового вмісту 

D. ІV ступеня чистоти піхвового вмісту 

E. V ступеня чистоти піхвового вмісту 

   

42. Пацієнтка 30-ти років скаржиться на свербіж в ділянці зовнішніх статевих органів, гнійні 

пінисті виділення з неприємним запахом. Для якого захворювання це характерно?    

A.*Трихомоніаз   

B. Кандидоз  

C. Хламідіоз   

D. Гонорея 

E. Мікоплазмоз   

  

43. Пацієнтці 39-ти років призначено спринцювання. Яку кількість рідини повинна 

приготувати медична сестра?    

A.*1,5-2 л 

B. 20-30 мл  
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C. 60-100 мл 

D. 5-6 л 

E. 250-500 мл 

 

44. Пацієнтці 30-ти років проведено курс лікування з приводу трихомонадного кольпіту. З 

яких місць медична сестра повинна взяти матеріал на контрольне дослідження після 

лікування? 

A.*Уретра, цервікальний канал, заднє склепіння піхви   

B. Цервікальний канал, заднє склепіння піхви   

C. Уретра, пряма кишка   

D. Межа переднього і бокового склепінь піхви   

E. Межа заднього і бокового склепінь піхви   

 

45. Медична сестра гінекологічного відділення прийшла проводити вечірній туалет зовнішніх 

статевих органів хворій 70-ти років на рак шийки матки. Жінка поскаржилась на кровотечу зі 

статевих органів, яка щойно почалася. Хвора схвильована. Черговий лікар на операції. Що 

повинна зробити медична сестра до приходу лікаря?   

A.*Зробити тугу тампонаду піхви, заспокоїти хвору, сповістити лікаря 

B. Ввести кровоспинні засоби, сповістити лікаря   

C. Заспокоїти жінку, сповістити лікаря   

D. Призначити постільний режим, заспокоїти хвору   

E. Викликати лікаря 

 

46. Медична сестра в гінекологічному відділенні за призначенням лікаря проводить лікування 

хворої, в якої виявлено запалення бартолінієвої залози. Які мазі будуть використовуватися для 

аплікацій? 

A.*Лінімент бальзамічний за Вишневським  

B. Еритроміцинова мазь   

C. Тетрациклінова мазь  

D. Мазь календули 

E. Рослинні жири 

 

47. У пацієнтки діагностовано позаматкову вагітність. Який характер носить біль при розриві 

труби? 

A.*Раптовий, гострий, кинджальний   

B. Постійний, ниючий 

C. Ниючий, періодичний 

D. Колючий, з іррадіацією у поперекову ділянку 

E. Переймоподібний   

 

48. Ви медична сестра. Надайте пацієнтці рекомендації щодо вимірювання базальної 

температури: 

A.*Щоденно, вранці, в стані спокою   

B. Щоденно ввечері після менструації   

C. Щоденно під час менструації   

D. Щоденно перед сном після менструації   

E. Вдень і ввечері після менструації  

 

49. В гінекологічне відділення доставлена жінка 45-ти років зі скаргами на значні кров'янисті 

виділення зі статевих шляхів. До якої маніпуляції медична сестра повинна підготувати 

інструменти?     

A.*Вишкрібання стінок порожнини матки           

B. Кульдоскопія       

C. Цитологічне дослідження шийки матки     

D. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння     
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E. Біопсія шийки матки  

 

50. До медичної сестри звернулася мати з дитиною, яка отримала травму зовнішніх статевих 

органів на дитячому майданчику. Які першочергові дії медичної сестри? 

A.*Прикласти холод, викликати лікаря    

B. Ввести заспокійливі засоби 

C. Ввести кровозупинні засоби 

D. Ввести спазмолітики    

E. Ввести знеболюючі 

 

51. В гінекологічне відділення поступила жінка 25-ти років з ознаками гострого живота. 

Остання менструація - два тижні тому. Ці дані дозволяють запідозрити: 

A.*Апоплексію яєчника   

B. Позаматкову вагітність   

C. Некроз фіброматозного вузла   

D. Сальпінгоофорит   

E. Ерозію шийки матки   

 

52. Пацієнтка 28-ми років, скаржиться на різкий раптовий біль у здухвинній ділянці праворуч, 

з іррадіацією у пряму кишку та крижі. Біль супроводжувався короткочасною втратою 

свідомості. Затримка менструації 4 тижні. Жінка бліда, АТ- 100/60 мм рт.ст., пульс - 110/хв., 

слабкого наповнення. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний. Які першочергові дії 

медичної сестри?   

A.*Негайно викликати лікаря 

B. Визначити групу крові   

C. Ввести кровоспинні   

D. Визначити резус-належність 

E. Ввести кровозамінники 

   

53. Пацієнтка 18-ти років, поступила в гінекологічне відділення з підозрою на порушену 

позаматкову вагітність. Який метод обстеження для підтвердження діагнозу необхідно 

застосувати?   

A.*Пункцію черевної порожнини через заднє склепіння піхви 

B. Біопсія  

C. Взяття мазка на кольпоцитологію   

D. Гістеросальпінгографія   

E. Кольпоскопія   

 

54. У пацієнтки 60-ти років виникла маткова кровотеча. Яку долікарську допомогу повинна 

надати медична сестра?   

A.*Холод на низ живота і госпіталізація 

B. Введення вікасолу та госпіталізація   

C. Введення окситоцину та госпіталізація   

D. Введення естрогенів та госпіталізація   

E. Провести вишкрібання порожнини матки 

55. Пацієнтка 25-ти років поступила в гінекологічне відділення з підозрою на порушену 

позаматкову вагітність. Об’єктивно: помітне здуття живота, притуплення перкуторного звуку 

в бокових відділах, різка болючість при пальпації живота, наявний симптом Щоткіна-

Блюмберга. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?   

A.*Пункція черевної порожнини через заднє склепіння   

B. Бімануальне дослідження   

C. Зовнішнє акушерське обстеження   

D. Огляд в дзеркалах   

E. Ренгенопельвіографія 
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56. До жіночої консультації звернулась жінка зі скаргами на періодичний переймоподібний 

біль у здухвинній ділянці, затримку менструації. При проведенні бімануального дослідження 

з’явився різкий біль внизу живота, короткочасна втрата свідомості, блідість шкіри, пульс 

частий, слабкого наповнення. Якому діагнозу відповідає зазначена картина? 

A.*Порушена позаматкова вагітність   

B. Апоплексія яєчника   

C. Прогресуюча позаматкова вагітність   

D. Перекрут ніжки кісти   

E. Розрив піосальпінкса   

 

57. Ви медична сестра гінекологічного відділення. У жінки після штучного аборту виникла 

маткова кровотеча. Ваші дії: 

A.*Негайно викликати лікаря 

B. Спостерігати за хворою   

C. Ввести кровозупинні    

D. Покласти холод 

E. Заспокоїти пацієнтку  

 

58. Ви медична сестра. До вас звернулась жінка з переймоподібним болем внизу живота, 

незначними кров’янистими виділеннями зі статевих шляхів. В анамнезі: затримка менструації 

3 тижні. Ваші дії: 

A.*Негайно госпіталізувати пацієнтку 

B. Ввести знеболювальні засоби   

C. Спостерігати за пацієнткою   

D. Використати грілку, компреси   

E. Заспокоїти пацієнтку   

 

59. До гінекологічного відділення машиною швидкої допомоги доставлена хвора з підозрою 

на внутрішньочеревну кровотечу. Вкажіть першочергові дії медсестри: 

A.*Негайно викликати лікаря   

B. Розпочати ШВЛ 

C. Ввести кровозупинні засоби   

D. Розпочати інфузійну терапію 

E. Визначити групу крові та резус-фактор   

 

60. В гінекологічне відділення поступила пацієнтка 25-ти років, з другою вагітністю в терміні 

10 тижнів. Скаржиться на переймоподібний біль внизу живота і піхвову кровотечу. Яка 

тактика медичної сестри повинна бути в даному випадку? 

A.*Негайно викликати лікаря   

B. Введення кровоспинних засобів   

C. Введення знеболюючих засобів   

D. Введення спазмолітичних засобів   

E. Введення антибіотиків   

 

61. Пацієнтка 33 роки, доставлена у гінекологічне відділення з підозрою на порушену 

позаматкову вагітність. До якого дослідження необхідно підготувати інструменти, щоб 

уточнити діагноз? 

A.*Пункції черевної порожнини через заднє склепіння   

B. Діагностичного вишкрібання порожнини матки   

C. Біопсії   

D. Для цитологічного дослідження   

E. Для гормональної кольпоцитодіагностики   

 

62. В гінекологічне відділення доставлено жінку 33-х років, яка напередодні отримала травму 

зовнішніх статевих органів. Жінка скаржиться на розпираючий біль у ділянці травми. При 
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огляді зовнішніх статевих органів виявлено: гематома, підшкірні крововиливи. Яку першу 

допомогу повинна надати медсестра? 

A.*Покласти міхур з льодом та викликати лікаря   

B. Провести тампонаду піхви   

C. Накласти шви на пошкоджені тканини   

D. Ввести кровозупинні засоби  та викликати лікаря   

E. Ввести знеболюючі та продовжувати спостереження   

 

63. На диспансерному обліку знаходиться жінка 53-х років з діагнозом раку шийки матки ІV 

ступеня. Патронажна сестра під час відвідування хворої на дому виявила кровотечу зі 

статевих шляхів. Назвіть першу допомогу, яку повинна надати медсестра: 

A.*Провести тугу тампонаду піхви 

B. Ввести скорочувальні засоби   

C. Покласти міхур з льодом   

D. Ввести кровозамінники   

E. Розпочати інфузійну терапію   

 

64. До гінекологічного відділення надійшла пацієнтка з підозрою на рак ендометрію. Вкажіть 

найдоцільніший метод дослідження для підтвердження діагнозу:  

A.*Діагностичне вишкрібання слизової оболонки матки 

B. Рентгенологічне дослідження  

C. Ультразвукове дослідження  

D. Бактеріоскопічне дослідження  

E. Мазок на цитологію 

 

65. В гінекологічне відділення поступила жінка 29-ти років зі скаргами на раптовий біль внизу 

живота, що іррадіює у пряму кишку, крижі. Біль супроводжується втратою свідомості. 

Затримка менструації 5 тижнів. Об'єктивно: Ps- 90/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Живіт різко 

болючий у нижніх відділах, позитивні симптоми подразнення очеревини. Для уточнення 

діагнозу потрібно приготувати інструменти для проведення:  

A.*Пункції черевної порожнини через заднє склепіння піхви 

B. Метросальпінгографії  

C. Біопсії шийки матки  

D. Діагностичного вишкрібання порожнини матки 

E. Зондування порожнини матки 

 

66. Медсестра здійснює догляд за пацієнткою, яка стоїть на обліку з приводу міоми з 

субмукозним ростом вузлів. Найбільш поширеним ускладненням цього захворювання є:  

A.*Маткові кровотечі, анемізація 

B. Кахексія 

C. Безпліддя  

D. Больовий синдром  

E. Збільшення маси тіла  

67. У пацієнтки підозра на гонорею. До якого додаткового методу дослідження медична сестра 

готує все необхідне?  

A.*Бактеріологічне дослідження  

B. Біопсія  

C. Кольпоскопія  

D. Цитологічне дослідження  

E. Тест функціональної діагностики  

 

68. Пацієнтці для лікування кольпіту призначені піхвові ванночки з відваром ромашки. Які 

інструменти повинна приготувати медсестра для виконання маніпуляції?  

A.*Дзеркало Куско 

B. Матковий зонд 
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C. Конхотом  

D. Розширювач Гегара  

E. Кюретка 

 

69. У хворої 70-ти років з діагнозом: інфільтративний рак шийки матки, виникла кровотеча зі 

статевих шляхів. Під час огляду в дзеркалах: шийка матки збільшена, деформована, на 

піхвовій частині визначається кратероподібна виразка. До яких заходів слід вдатись з метою 

зупинки кровотечі?  

A.*Провести тугу тампонаду піхви  

B. Покласти холод на низ живота  

C. Ввести кровоспинні засоби  

D. Ввести скорочуючи матку засоби  

E. Провести біопсію шийки матки  

 

70. До гінекологічного відділення доставлена вагітна 18-ти років з болем внизу живота, 

крижах. Кров'янисті виділення відсутні, зовнішнє вічко закрите. Розмір матки відповідає 12 

тижням вагітності. Які першочергові дії медсестри?  

A.*Негайно викликати лікаря 

B. Направити жінку на УЗД 

C. Ввести знеболюючі препарати  

D. Підготувати інструменти для пункції черевної порожнини  

E. Підготувати до амніоцентезу 

 

71. У хворої 55-ти років із раком шийки матки виникла профузна кровотеча із статевих 

шляхів. З метою зупинки кровотечі медсестра повинна виконати:     

A.*Тугу тампонаду піхви    

B. Ввести тампон з ефіром    

C. Притиснути черевну аорту    

D. Ввести но-шпу внутрішньом'язово      

E. Накласти шов на шийку матки  

 

72. Медична сестра проводить заняття зі старшокласницями про репродуктивну функцію 

жінки. Що їй відповісти на запитання дівчинки про кількість фізіологічної крововтрати під час 

нормального менструального циклу?     

A.*Від 50 до 150 мл    

B. Від 150 до 200 мл    

C. Від 180 до 200 мл    

D. Від 160 до 200 мл     

E. Від 30 до 50 мл  

 

73. В онкологічному відділенні прооперована пацієнтка 40-ка років з приводу фіброаденоми 

лівої молочної залози. У бесіді з постовою медсестрою пацієнтка задала питання стосовно 

діагнозу. Які дії медсестри?     

A.*Порадити звернутися до лікаря    

B. Порадити з'ясувати про хід операції в операційної медсестри     

C. Розповісти родичам про хід операції     

D. Дати прочитати відповідну літературу      

E. Розповісти про доброякісні пухлини  

 

74. Пацієнтка 40 р. з фіброміомою матки розміром 12 тиж. вагітності скаржиться на значні 

кров'янисті виділення із статевих шляхів. До якого методу діагностики медична сестра 

повинна підготувати пацієнтку? 

A.*Діагностичного вишкрібання порожнини матки 

B. Гідротубації   

C. Гістероскопії   
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D. Кульдоскопії 

E. Лапароскопії   

 

75. До гінекологічного відділення надійшла дівчина 16-ти років з діагнозом ювенільна маткова 

кровотеча. Медична сестра за призначенням лікаря ввела окситоцин, вікасол. Які лікарські 

рослини можна використати для зупинки кровотечі?     

A.*Настоянка кропиви    

B. Настоянка глоду     

C. Настоянка календули     

D. Настоянка валеріани     

E. Настоянка елеутерокока   

 

76. Під час проведення огляду жінки в дзеркалах медична сестра встановила, що шийка матки 

має конічну форму, зовнішнє вічко - круглу форму. Для якого стану шийки матки це 

характерно?     

A.*Шийка матки жінки, що не народжувала     

B. Шийка матки породіллі     

C. Стан шийки матки після електрокоагуляції  

D. Шийка матки жінки, що народжувала     

E. Шийка матки вагітної   

 

77. Пацієнтка прооперована з приводу позаматкової вагітності. Яке захворювання є 

вірогідною причиною позаматкової вагітності ?   

A.*Хронічний аднексит 

B. Хронічний гастрит   

C. Ерозія шийки матки   

D. Хронічний бартолініт   

E. Гормональні порушення    

 

78. Вагітна, у терміні 7 тижнів, скарги на блювання 4-6 разів на добу, нудоту, відразу до їжі. 

Вкажіть пріоритетну проблему у даної пацієнтки: 

A.*Блювання вагітної   

B. Відраза до продуктів харчування   

C. Порушення засвоєння їжі   

D. Порушення режиму сну   

E. Отруєння   

79. У пацієнтки 25 років маткова кровотеча нез’ясованого походження. АТ - 90/50 мм рт.ст. 

Який захід невідкладної долікарської допомоги треба провести для транспортування хворої в 

стаціонар?   

A.*Покласти холод на низ живота   

B. Ввести хлористий калій   

C. Катетерізація сечового міхура 

D. Ввести кровоспинні засоби   

E. Ввести скорочуючі матку засоби  

 

80. Пацієнтка 18-ти років надійшла до гінекологічного відділення з імовірним діагнозом 

порушеної позаматкової вагітності. Який метод обстеження для підтвердження діагнозу 

необхідно застосувати?      

A.*Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви   

B. Кольпоскопія     

C. Взяття мазка на кольпоцитологію     

D. Біопсія     

E. Гістеросальпінгографія    

 

81. Жінка звернулася до патронажної медсестри з питанням про терміни проходження 
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онкопрофогляду. Частота відвідування складає:     

A.*2 рази на рік      

B. Щомісяця      

C. Щотижня     

D. Щороку     

E. 1 раз на 2 роки  

 

82. У гінекологічне відділення звернулась жінка 22 років зі скаргами на гострий біль внизу 

живота, короткочасне запаморочення. Затримка менструації до 7 тиж. Пацієнтка бліда, АТ 

90/60 мм рт.ст., Рs – 120уд/хв. Позитивні симптоми подразнення очеревини. Яке дослідження 

найбільш інформативне для уточнення діагнозу?   

A.*Пункція черевної порожнини через заднє склепіння   

B. Роздільне діагностичне вишкрібання тіла матки   

C. Зондування порожнини матки   

D. Біопсія шийки матки   

E. Вимірювання базальної температури   

 

83. У пацієнтки репродуктивного віку виникла дисфункціональна маткова кровотеча.  

Пріоритетною дією медсестри при наданні невідкладної допомоги в стаціонарі буде 

підготовка набору інструментів до: 

A.*Роздільного діагностичного вишкрібання   

B. Пункції черевної порожнини через заднє склепіння піхви   

C. Біопсії шийки матки   

D. Зондування порожнини матки   

E. Визначення прохідності маткових труб  

 

84. Пацієнтка 19-ти років госпіталізована в гінекологічне відділення з матковою кровотечею. 

Трьохмісячна затримка менструації. Ознаки вагітності відсутні. З діагностично-лікувальною 

метою проведено вишкрібання слизової оболонки матки. Який наступний етап дій медичної 

сестри у наданні невідкладної допомоги?  

A.*Холод на низ живота 

B. Введення кровозамінників  

C. Введення скорочуючих засобів  

D. Введення кровоспинних засобів 

E. Визначення групи крові і резус-фактору 

 

85. Пацієнтка 25-ти років надійшла до приймального відділення з діагнозом лікаря жіночої 

консультації: підозра на прогресуючу трубну вагітність. Під час перебування у приймальному 

відділенні раптово втратила свідомість. Яке найбільш імовірне ускладнення стану пацієнтки?  

A.*Розрив маткової труби 

B. Гіпоглікемічна кома  

C. Гіперглікемічна кома  

D. Судинна дистонія  

E. Епілепсія 

 

86. На диспансерному обліку знаходиться жінка 53-х років з діагнозом: рак шийки матки ІV 

ступеня. Під час огляду почалася значна кровотеча. Назвіть першу допомогу, яку повинна 

надати медсестра:  

A.*Провести тугу тампонаду піхви  

B. Ввести кровозамінники  

C. Ввести скорочувальні засоби  

D. Покласти міхур з льодом  

E. Розпочати інфузійну терапію 

 

87. Бригада швидкої допомоги викликана до жінки 24-х років, що скаржиться на біль в лівій 
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молочній залозі, to до 40oC. Три тижні тому народила дитину, вигодовує груддю. Об'єктивно: 

ліва молочна залоза збільшена в об'ємі, гіперемійована. Пальпаторно визначається ущільнення 

та різка болючість у верхньо-зовнішньому квадранті. Який найбільш імовірний діагноз?  

A.*Гострий лактаційний мастит 

B. Гідраденіт  

C. Мастопатія  

D. Фурункул  

E. Пухлина молочної залози 

 

88. Пацiєнтка 20-ти рокiв звернулася в жiночу консультацiю зi скаргами на затримку 

менструацiї протягом 2-х мiсяцiв, змiни апетиту, нудоту. Лiкарем встановлена вагiтнiсть 7-8 

тижнiв. Назвати документ, який оформляється при взяттi на облiк по вагiтностi: 

A.*Iндивiдуальна карта вагiтної i породiллi 

B. Обмiнна карта 

C. Амбулаторна карта 

D. Iсторiя пологiв 

E. Контрольна карта диспансерного спостереження 

89. Першородiлля 20-ти рокiв на третiй день пiсля термiнових пологiв скаржиться на 

пiдвищення температури до 39oC, озноб, бiль внизу живота, гнiйно-кров’янистi видiлення зi 

статевих органiв. Яке ускладнення виникло у породiллi? 

A.*Пiсляпологовий ендометрит 

B. Лохiометра 

C. Аднексит 

D. Перитонiт 

E. Пiсляпологова виразка 

90. Медична сестра проводить у школi бесiду з дiвчатками-пiдлiтками про функцiонування 

репродуктивної системи у жiнок. Що вона має вiдповiсти на запитання однiєї з дiвчаток про 

тривалiсть нормального менструального циклу? 

A.*21-35 днiв 

B. 18-20 днiв 

C. 15-20 днiв 

D. 50 днiв 

E. 14 діб 

91. Жiнка 26-ти рокiв доставлена до приймального вiддiлення зi скаргами на раптовий бiль в 

нижнiй частинi живота, слабкiсть, втрату свiдомостi. Попередня менструацiя 2 тижнi тому. 

Об’єктивно: Ps- 120/хв., АТ- 80/50 мм рт.ст., болiснiсть та симптоми подразнення очеревини 

внизу з правого боку. У кровi: Hb- 106 г/л. Дана клiнiчна картина характерна для: 

A.*Апоплексiї яєчника 

B. Порушеної трубної вагiтностi 

C. Перекруту нiжки кісти яєчника 

D. Гострого аднекситу 

E. Гострого апендициту 

92. В гінекологічне відділення поступила пацієнтка 27 років із скаргами на ниючий біль внизу 

живота, що іррадіює в пряму кишку. При опитуванні з’ясувалось, що у неї відсутні 

менструації протягом останніх восьми тижнів, тиждень тому з’явились темні кров’янисті 

“мажучі” виділення. Об’єктивно: блідість шкірних покривів, живіт здутий, позитивний 

симптом Щоткіна-Блюмберга. Що потрібно зробити в першу чергу? 

A.*Негайно повідомити чергового лікаря   

B. Ввести кровоспинні засоби   

C. Застосувати холод на низ живота   

D. Розпочати гемотрансфузію   

E. Спостерігати   
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93. Ви медсестра гінекологічного відділення. У хворої 36 років раптово виникла маткова 

кровотеча. Об`єктивно: шкіра бліда, Ps 86 уд/хв., АТ 100/60 мм рт.ст. Назвіть першочергові дії 

медичної сестри. 

A.*Міхур з льодом на низ живота, викликати лікаря   

B. Ввести кровозупинні засоби   

C. Підключити крапельницю 

D. Ввести утеротоніки   

E. – 

 

94. У жінки підозра на позаматкову вагітність. Ваші дії.   

A.*Термінова госпіталізація   

B. Контроль Р, АТ   

C. Тепло на низ живота   

D. Ввести знеболювальні засоби   

E. Заспокоїти  

 

95. Жiнка 27-ми рокiв звернулась до жiночої консультацiї iз скаргами на надмiрнi гнiйнi 

видiлення iз статевих шляхiв з неприємним запахом, неприємнi вiдчуття та печiння у пiхвi, що 

з’явились 3 днi тому. Встановлено дiагноз: вагiнiт. Визначте дiагностичну мету 

бактерiологiчного дослiдження: 

A.*Виявлення, iдентифiкацiя збудника та його чутливостi до антибiотикiв 

B. Визначення кiлькiсного спiввiдношення та морфологiчних особливостей клiтин пiхви 

C. Рання дiагностика онкологiчних захворювань 

D. Визначення фази менструального циклу 

E. Визначення ступеня чистоти піхви 

96. У жiнки, 40-ка рокiв, пiд час огляду за допомогою пiхвових дзеркал виявлено ерозiю 

шийки матки, що кровоточить пiд час дотику. Яке найiнформативнiше дослiдження необхiдно 

провести для уточнення дiагнозу? 

A.*Бiопсiю шийки матки 

B. Зондування шийки матки 

C. Вишкрiбання шийки матки 

D. Кульдоскопiю 

E. Аспiрацiйну біопсію 

97. Дівчинці 10 років. В якому віці у неї повинна з’явитись перша менструація?     

A.*12 – 15 років 

B. 8 – 10 років 

C. 16 – 18 років  

D. 18 – 20 років  

E. Після 20 років  

 

98. У пацієнтки з пухлиною придатків матки виник гострий біль у нижніх відділах живота. 

Яка тактика медичної сестри в цьому випадку? 

A.*Повідомити лікаря 

B. Холод на низ живота 

C. Тепло на низ живота 

D. Ввести знеболюючий засіб 

E. Заспокоїти  

 

99. Медична сестра планує провести онкопрофогляд. Який метод обстеження є зайвим?   

A.*Взяття мазка на бактеріологічне дослідження  

B. Бімануальне дослідження  

C. Обстеження молочних залоз   

D. Взяття мазків на цитологічне дослідження  

E. Огляд в дзеркалах   
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100. В гінекологічному відділенні лікується пацієнтка 50 років з приводу раку шийки матки. 

Була проведена ампутація шийки матки та променева терапія. Яке найбільш поширене 

ускладнення променевої терапії в період реабілітації є у таких хворих?    

A.*Цистит   

B. Асцит   

C. Пельвіоперитоніт   

D. Кандидоз піхви   

E. Ендометрит   

 

101. На ФАП звернулась молода жінка зі скаргами на значні кров'янисті виділення зі статевих 

органів, біль внизу живота, попереку. Затримка менструації 2,5 місяці. Напередодні жінка 

перенесла психічну травму. Вкажіть першочергові дії медичної сестри?   

A.*Негайно викликати швидку допомогу, доставити жінку в гінекологічне відділення 

B. Призначити постільний режим, наглядати за пацієнткою   

C. Направити в районну жіночу консультацію   

D. Ввести знеболюючі засоби, постільний режим   

E. Ввести кровоспинні та знеболюючі засоби   

 

102. В медичний пункт звернулась пацієнтка 18 років зі скаргами на ниючі болі внизу живота, 

значні виділення зі статевих органів жовто-зеленого кольору з неприємним запахом. Яке 

дослідження повинна провести медична сестра для підтвердження діагнозу?   

A.*Бактеріоскопічне 

B. Бактеріологічне   

C. Кольпоскопію   

D. Мазки на гормональне дзеркало                       

E. Мазки на цитологію   

 

103. В процедурний кабінет прийшла пацієнтка, якій призначено піхвові ванночки. Медична 

сестра пояснює їй суть маніпуляції. Що вона скаже про тривалість ванночки?   

A.*10-15 хвилин 

B. 20-25 хвилин 

C. 2-3 хвилини 

D. 20-30 хвилин   

E. До 5 хвилин   

 

104. Жінка звернулась в жіночу консультацію для обстеження. Назвіть ранній симптом раку 

шийки матки. 

A.*Контактна кровотеча після статевого акту 

B. Біль  

C. Гнійні виділення 

D. Ракова інтоксикація 

E. Безпліддя 

 

105. Медична сестра, проводячи обстеження зовнішніх статевих органів жінки, виявила 

набряк і гіперемію в ділянці великої статевої губи, температура тіла 38оС. Про яке 

захворювання йде мова? 

A.*Бартолініт   

B. Кольпіт   

C. Ендоцервіцит   

D. Вульвіт   

E. Аднексит   

 

106. Вкажіть засіб контрацепції, який одночасно є профілактичним засобом щодо зараження 

венеричними хворобами, СНІДом та запобігає небажаній вагітності.   
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A.*Презерватив 

B. Піхвова діафрагма   

C. Шийковий ковпачок   

D. Внутрішньоматкові засоби   

E. Сперміциди   

 

107. В гінекологічне відділення поступила хвора з кровотечею із статевих шляхів. Менопауза 

спостерігається на протязі 10 років. При огляді в дзеркалах патологічних змін шийки матки та 

піхви не виявлено. До якого обстеження  медсестрі необхідно підготувати інструменти?   

A.*Діагностичне вишкрібання слизової порожнини матки  

B. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння  

C. Лапароскопія   

D. Зондування матки   

E. Кольпоскопія  

 

108. До жіночої консультації звернулась жінка із скаргами на значні кров'яні виділення із 

статевих шляхів після затримки менструації на 10 днів. Жінка знаходиться на диспансерному 

обліку з приводу кісти яєчника. Вкажіть наявну пріоритетну проблему пацієнтки. 

A.*Маткова кровотеча 

B. Затримка менструації 

C. Кіста яєчника 

D. Альгодисменорея 

E. - 

 

109. Медична сестра проводить обстеження жінки в кабінеті онкопрофогляду. Які дії буде 

планувати медична сестра?   

A.*Пальпація молочних залоз 

B. Вимірювання температури 

C. Визначення АТ 

D. Самообстеження молочних залоз 

E. Кольпоскопія 

 

110. На онкопрофогляді при бімануальному обстеженні було виявлено пухлиноподібне 

утворення в проекції додатків матки. Які додаткові методи обстеження потрібно 

запропонувати пацієнтці:   

A.*УЗД 

B. Аналіз крові клінічний   

C. Аналіз виділень   

D. Аналіз сечі клінічний   

E. Флюорографію   

 

111. В гінекологічному відділенні на лікуванні знаходиться пацієнтка А. 22 р. з приводу 

бартолініту. Реалізуючи план сестринського догляду, медичній сестрі необхідно виконати:   

A.*Взяття мазка на бактеріоскопічне дослідження   

B. Обробити статеві органи антисептичним розчином   

C. Виміряти температуру тіла   

D. Порекомендувати знеболюючі 

E. Взяти мазок на цитологічне дослідження   

 

112. Пацієнтка, 32 років. Скарги на контактні кров’янисті виділення із піхви, які з'являються 

після статевого акту. Яке обстеження проведе медсестра на IV етапі сестринського процесу? 

A.*Взяття мазків на цитологічне дослідження   

B. Загальний аналіз крові    

C. Загальний аналіз сечі   

D. Кольпоскопічне дослідження   
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E. Вимірювання артеріального тиску   

 

113. У гінекологічне відділення госпіталізована пацієнтка з порушеною трубною вагітністю. 

Які найбільш доцільні залежні медсестринські дії попередять потенційні проблеми пацієнтки? 

A.*Термінова підготовка до оперативного втручання              

B. Постійний контроль  АТ   

C. Визначення групи та резусу крові   

D. Санітарна обробка   

E. Спорожнення сечового міхура    

 

114. В гінекологічне відділення поступила хвора 52 років з матковою кровотечею. Під час 

надання невідкладної допомоги медична сестра готує інструменти для: 

A.*Діагностичного роздільного вишкрібання слизової оболонки матки   

B. Пункції заднього склепіння піхви   

C. Біопсії шийки матки   

D. Гістероскопії   

E. Зондування порожнини матки  

 

115. Під час обстеження у пацієнтки виявлений кандидозний вульвовагініт. Назвіть характер 

виділень. 

A.*Свербіння і сироподібні виділення   

B. Гнійні виділення     

C. Свербіння, пінисті виділення     

D. Серозні виділення 

E. Сукровичні виділення    

 

116. Медична сестра проводить онкопрофогляд. З яких місць беруть мазки? 

A.*З піхвової частини і цервікального каналу шийки матки   

B. З вульварного кільця і склепіння піхви    

C. З уретри, піхви і церві кального каналу   

D. З уретри, піхви і анусу   

E. З церві кального каналу і уретри   

 

117. В гінекологічне відділення поступає пацієнтка з приводу гострого ендометриту. 

Визначити ресурси у розпорядженні медсестри:   

A.*Лікар, сім’я, лаборант   

B. Пацієнтка, сім’я   

C. Соціальний працівник, сім’я   

D. Будь-яка особа, сім’я   

E. Пацієнтка, лікар   

 

118. Сімейна медсестра, обстежуючи пацієнтку, виявила локальне ущільнення у лівій 

молочній залозі. Яка подальша тактика медсестри?   

A.*Рекомендувати консультацію мамолога 

B. Рекомендувати зробити УЗД   

C. Рекомендувати проведення мамографії 

D. Рекомендувати біопсію молочної залози 

E. Рекомендувати контрольний огляд 

 

119. Студентка 18 років, звернулась з питань контрацепції. В анамнезі – абортів і пологів 

немає,нерегулярні менструації, альгоменорея. Який вид контрацепції є найбільш доцільним в 

даному випадку? 

A.*Комбіновані оральні контрацептиви 

B. Бар'єрні методи 

C. Внутрішньоматковий контрацептив 
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D. Імплантати   

E. Природні методи   

 

120. Жінка звернулась в жіночу консультацію зі скаргами на значні виділення із піхви сірого 

кольору, з неприємним “рибним” запахом. Для якого захворювання характерна дана клінічна 

картина? 

A.*Бактеріальний вагіноз   

B. Кольпіт   

C. Аднексит   

D. Фіброміома   

E. Ендоцервіцит   

 

121. В жіночу консультацію звернулась жінка 70 років зі скаргами на біль внизу живота, 

серозно-гнійні виділення неприємного запаху. На шийці матки виявлено утворення, що має 

вигляд кольорової капусти, контактні кровотечі. Яка патологія у пацієнтки? 

A.*Рак   

B. Ерозія   

C. Лейкоплакія   

D. Еритроплакія   

E. Крауроз   

 

122. В гінекологічному відділенні жінці було зроблено діагностичне роздільне вишкрібання 

порожнини матки. Хвора стурбована, хоче дізнатися результати обстеження та звертається з 

цим проханням до медсестри. Вкажіть дії медсестри. 

A.*Рекомендує звернутися до лікаря 

B. Пояснює результати обстеження   

C. Відмовляється спілкуватися   

D. Призначає заспокійливе   

E. Повідомляє жінку про необхідність консультації онколога   

 

123. В гінекологічне відділення доставлена дівчинка семи років зі скаргами на біль у ділянці 

зовнішніх статевих органів. При огляді виявлена гематома великої статевої губи. В чому 

полягає надання невідкладної допомоги медичною сестрою?   

A.*Міхур з льодом на зовнішні статеві органи   

B. Ввести знеболюючі засоби   

C. Виміряти артеріальний тиск   

D. Ввести кровозупинні засоби   

E. Накласти стерильну пов’язку   

 

124. У дівчинки 12 років ювенільна кровотеча. Складіть план медсестринських втручань. 

A.*Викликати лікаря, холод на низ живота 

B. Холод на низ живота, ввести спазмолітики   

C. Ввести кровозупинні засоби, викликати лікаря   

D. Забезпечити суворий ліжковий режим, викликати лікаря   

E. Визначити групу крові, виміряти АТ, холод на низ живота   

 

125. Вагітна Б., 36 років, звернулася зі скаргами на загальну слабкість, нудоту, відразу до їжі, 

блювання до 10 раз на добу. Перше звернення в консультацію було два тижні тому, за цей час 

стан жінки помітно погіршився, вона схудла на 2 кг. Яка пріоритетна проблема виникла у 

вагітної? 

A.*Блювання 

B. Нудота 

C. Слабкість 

D. Відраза до їжі 

E. Втрата маси тіла 
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126. На прийом в жіночу консультацію звернулася жінка в терміні 16 тижнів вагітності зі 

скаргами на болі внизу живота. В анамнезі два викидні. Яке залежне медсестринське 

втручання найдоцільніше в першу чергу? 

A.*Госпіталізувати вагітну   

B. Ввести спазмолітики   

C. Продовжити амбулаторний нагляд   

D. Ввести знеболюючі препарати    

E. Рекомендувати ліжковий режим   

 

127. В гінекологічне відділення госпіталізована жінка. Годину тому в домашніх  умовах 

відбувся самовільний викидень в терміні 7-8 тижнів. До якого втручання повинна підготувати 

інструментарій медична сестра?    

A.*Вишкрібання порожнини матки   

B. Зондування порожнини матки   

C. Біопсії   

D. Кольпоскопії    

E. Проби з кульовими щипцями   

 

128. Хвора, 30 років, поступила в гінекологічне відділення зі скаргами на сильні болі внизу 

живота, дизурію і підвищену температуру. Яке незалежне медсестринське втручання найбільш 

доцільне в даному випадку?    

A.*Викликати чергового лікаря    

B. Надати жінці охоронний режим   

C. Забезпечити жінці суворий постільний режим 

D. Ввести антибактеріальний препарат   

E. Ввести знеболюючий препарат   

 

 

Медсестринство в акушерстві 

 

1. При зовнішньому акушерському обстеженні вагітної в терміні 36 тижнів встановлено: над 

входом в малий таз визначається округла, помірної щільності балотуюча частина плода. 

Спинка плода зліва. Якому визначенню за акушерською термінологією відповідають отримані 

дані акушерського дослідження?    

A.*І позиція, головне передлежання   

B. II позиція, головне передлежання 

C. І позиція, сідничне передлежання   

D. II позиція, сідничне передлежання 

E. Поперечне положення 

 

2. Після завершення фізіологічних пологів породілля знаходиться в пологовій залі під 

наглядом медичної сестри. Яка тривалість раннього післяпологового періоду?   

A.*2 години   

B. 3 години   

C. 6 годин   

D. 24 години   

E. 48 годин   

 

3. Роділля знаходиться в пологовій залі. Завершився І період пологів. Які ознаки вказують на 

його завершення?   

A.*Повне відкриття шийки матки   

B. Народження посліду   

C. Відкриття шийки матки на 3 см   

D. Постійний ниючий біль   



 240 

E. Народження плода   

 

4. Породілля виписана з пологового будинку. Протягом якого терміну медсестра повинна 

зробити патронаж? 

A.*Протягом 3-х днів після виписки породіллі із пологового будинку 

B. Протягом 3-х тижнів після виписки породіллі із пологового будинку   

C. Протягом місяця після виписки породіллі із пологового будинку   

D. Протягом 3-х місяців після виписки породіллі із пологового будинку 

E. Протягом 14-ти днів після виписки породіллі із пологового будинку 

 

5. Медична сестра визначає достовірні ознаки вагітності. Який метод обстеження вона 

повинна застосувати? 

A.*Прийоми Леопольда-Левицького 

B. Призначення сечі на наявність ХГ   

C. Вимірювання обводу живота   

D. Бімануальне обстеження 

E. Огляд шийки матки у дзеркалах 

 

6. Вагітна 31-го року, під час зовнішнього обстеження проведено вимірювання ОЖ, що 

дорівнює 90 см і ВСДМ - 30 см. Яка передбачувана маса плода? 

A.*2700 г   

B. 3100 г   

C. 3000 г   

D. 2900 г   

E. 2500 г   

 

7. Роділля 26-ти років, поступила в акушерський стаціонар із нормальною пологовою 

діяльністю і через три години народила живу доношену дівчинку масою 3200 г. Затискач, 

накладений на материнський відрізок пуповини біля статевої щілини, опустився на 10-12 см. 

Яка ознака відшарування плаценти є позитивною в цьому випадку?   

A.*Альфельда   

B. Кюстнера-Чукалова   

C. Шредера   

D. Довженка   

E. Клейна   

 

8. У вагітної 25-ти років, серцебиття плода - 130/хв., вислуховується ліворуч нижче пупка і 

ближче до середньої лінії живота. Визначити позицію, вид позиції та передлежання плода: 

A.*І позиція, передній вид, головне передлежання 

B. ІІ позиція, передній вид, головне передлежання 

C. І позиція, задній вид, тазове передлежання 

D. ІІ позиція, задній вид, головне передлежання 

E. І позиція, передній вид, тазове передлежання 

 

9. Вагітна 29-ти років, у терміні вагітності 32 тижні, звернулась до лікаря ЖК зі скаргами на 

швидку втомлюваність, спрагу. Вага жінки за тиждень збільшилась на 650 грамів. Вкажіть 

допустиму прибавку ваги за тиждень: 

A.*350 г 

B. 250 г 

C. 450 г 

D. 550 г 

E. 650 г 

 

10. У пiсляпологовому вiддiленнi медична сестра здiйснює I етап сестринського процесу. Що 

iз нижче перелiченого належить до суб’єктивного обстеження пацiєнтки?   
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A.*Бесiда з породiллею   

B. Вимiрювання температури    

C. Визначення частоти пульсу   

D. Оцiнка характеру лохiй   

E. Визначення рiвня гемоглобiну в кровi   

 

11. Вагітна 25-ти років звернулася в жіночу консультацію для взяття на облік. При 

вимірюванні зовнішніх розмірів тазу отримали дані: 26-28-31-20. Який таз у жінки? 

A.*Нормальний   

B. Чоловічий   

C. Плоскорахітичний   

D. Простий плоский   

E. Загальнорівномірнозвужений    

 

12. Вагітна 20-ти років. При зовнішньому акушерському обстеженні визначено, що спинка 

плода розташована праворуч. Вкажіть позицію плоду: 

A.*Друга 

B. Перша 

C. П’ята   

D. Четверта   

E. Третя   

 

13. У вагітної до початку пологової діяльності відійшли навколоплідні води. Про яке 

відходження вод йде мова? 

A.*Передчасне   

B. Раннє   

C. Своєчасне   

D. Запізніле   

E. - 

 

14. Пацієнтка 20-ти років звернулася в жіночу консультацію зі скаргами на затримку 

менструації протягом 2-х місяців, зміни апетиту, нудоту. Лікарем установлена вагітність 7-8 

тижнів. Назвіть документ, який оформляється при взятті на облік по вагітності:   

A.*Індивідуальна карта вагітної і породіллі   

B. Обмінна карта   

C. Амбулаторна карта   

D. Історія пологів   

E. Контрольна карта диспансерного спостереження   

 

15. Першороділля 20-ти років на третій день після термінових пологів скаржиться на 

підвищення температури до 39°С, озноб, біль внизу живота, гнійно-кров’янисті виділення зі 

статевих шляхів. Яке ускладнення виникло у породіллі? 

A.*Післяпологовий ендометрит 

B. Лохіометра   

C. Аднексит   

D. Перитоніт   

E. Післяпологова виразка   

 

16. Під час огляду вагітної медична сестра виміряла зовнішні розміри тазу, вони дорівнюють 

25-29-30-20 см. Який висновок відносно тазу зробила медична сестра? 

A.*Нормальний таз 

B. Простий плоский таз   

C. Плоскорахітичний таз   

D. Загальнозвужений таз   

E. Поперечнозвужений таз   
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17. До пологового будинку госпіталізовано жінку у терміні вагітності 37-38 тижнів. ВСДМ - 

40 см. Над входом в малий таз визначається велика частина, що балотує, та багато дрібних 

частин. Вислуховується чітке серцебиття плода зліва нижче пупка - 136/хв., та праворуч вище 

пупка - 140/хв. Про що йде мова? 

A.*Багатоплідна вагітність 

B. Гідроцефалія плода   

C. Гігантський плід   

D. Розгинальне передлежання   

E. Тазове передлежання   

 

18. У пологовий будинок поступила роділля. Пологи ІІ, термінові. Розміри тазу: 23-26-28-17 

см. Пологова діяльність почалась 8 годин тому. Роділля неспокійна. Перейми часті, болючі. 

Матка у вигляді “піщаного годинника”. Ознака Вастена позитивна. Яке ускладнення виникло 

у роділлі? 

A.*Загроза розриву матки 

B. Розрив матки, що розпочався   

C. Розрив матки, що відбувається   

D. Тетанус матки    

E. Звуження тазу ІІІ ступеню   

 

19. У роділлі відійшли навколоплідні води при розкритті шийки матки на 4 см. Як називають 

таке відходження навколоплідних вод? 

A.*Раннє 

B. Вчасне 

C. Передчасне 

D. Запізніле 

E. Високий надрив плодового міхура 

   

20. Роділля 26-ти років. Пологи ІІ. ІІІ період. Ознак відокремлення посліду немає. Яка 

тривалість послідового періоду? 

A.*30 хвилин   

B. 15 хвилин   

C. 60 хвилин   

D. 45 хвилин   

E. 40 хвилин   

 

21. Медична сестра проводить вимірювання зовнішніх розмірів тазу. Що характерно для 

загальнорівномірнозвуженого тазу? 

A.*Усі розміри зменшені на однакову величину 

B. Вкорочені прямі розміри тазу   

C. Вкорочені поперечні розміри тазу   

D. Вкорочені усі косі розміри тазу   

E. Зменшення прямого розміру входу в малий таз   

 

22. Патронажна медична сестра при обстеженні вагітної встановила, що спинка плода 

розташована з лівого боку матки, над входом в малий таз пальпується  щільна, “балотуюча”, 

крупна частина плода. Визначте положення, позицію та передлежання плода: 

A.*Поздовжнє положення, перша позиція, головне передлежання   

B. Поздовжнє положення, друга позиція, головне передлежання   

C. Поздовжнє положення, перша позиція, тазове передлежання   

D. Поперечне положення, друга позиція   

E. Поздовжнє положення, друга позиція, тазове передлежання   

 

23. Під час вимірювання тазу при взятті вагітної на облік медсестрою встановлені наступні 
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розміри: 24-26-28-18 см. Назвіть форму тазу вагітної:    

A.*Загальнорівномірнозвужений таз 

B. Поперечнозвужений таз 

C. Косозміщений таз  

D. Плоский таз 

E. Звужений таз  

 

24. У породіллі в післяпологовому періоді медична сестра виявила кровотечу зі статевих 

шляхів. Крововтрата під час пологів склала 450 мл. Розривів м’яких тканин родового каналу 

немає, послід цілий. Матка періодично скорочується і розслабляється. Кров, що витікає з 

матки, утворює згортки. Яка найбільш вірогідна патологія, що зумовлює таку картину? 

A.*Гіпотонічна маткова кровотеча  

B. ДВЗ-синдром 

C. Атонічна кровотеча   

D. Розрив матки  

E. Емболія навколоплідними водами  

 

25. Першовагітна прийшла на черговий прийом у жіночу консультацію. Із анамнезу: перші 

рухи плода відчула 4 тижні тому. Дно матки на рівні пупка. Визначте термін вагітності: 

A.*24 тижні   

B. 20 тижнів   

C. 16 тижнів   

D. 28 тижнів   

E. 32 тижні   

 

26. Роділля 26-ти років, І період пологів. Як часто медична сестра визначає параметри пульсу і 

артеріального тиску у роділлі? 

A.*Кожні 2 години   

B. Кожні 4 години   

C. Кожні 6 години   

D. Кожну годину   

E. Кожні 30 хвилин   

 

27. У пацієнтки діагностували набряки вагітної. Складаючи план сестринського догляду Ви 

оберете: 

A.*Щотижневе зважування вагітної   

B. Підрахунок частоти дихання   

C. Підрахунок частоти серцевих скорочень   

D. Вимірювання температури тіла   

E. Визначення внутрішньоутробної маси плода   

 

28. На стаціонарному лікуванні знаходиться пацієнтка 35-ти років, з приводу загрози 

переривання вагітності у терміні 10 тижнів. В ході планування медсестринського догляду, 

медична сестра повинна звернути увагу на: 

A.*Наявність кров’янистих виділень із піхви   

B. Показники температури тіла   

C. Показники артеріального тиску   

D. Частоту серцевих скорочень   

E. Наявність апетиту   

 

29. Породіллі проведений курс лікування з приводу післяпологового маститу. При оцінці 

результатів медсестринських втручань Ви у першу чергу звернули увагу на: 

A.*Зникнення ущільнення та гіперемії молочних залоз   

B. Нормалізацію лактації   

C. Нормалізацію сну   
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D. Покращення апетиту   

E. Покращення самопочуття   

 

30. При обстеженні вагітної прийомами зовнішнього акушерського дослідження визначено, 

що дно матки розташоване на рівні пупка. При одноплідній вагітності це відповідає: 

A.*24 тижням вагітності 

B. 36 тижням вагітності 

C. 28 тижням вагітності     

D. 32 тижням вагітності     

E. 40 тижням вагітності     

 

31. Медсестра обстежує вагітну жінку в терміні вагітності 36 тижнів. При огляді медсестра 

звернула увагу, що живіт овоїдної форми, витягнутий в поперечному напрямку. Серцебиття 

плода - 140/хв., тони ясні, діяльність ритмічна і вислуховується на рівні пупка праворуч. За 

допомогою яких прийомів Леопольда-Левицького медсестра може визначити положення та 

позицію плода? 

A.*І-го і ІІ-го прийомів Леопольда-Левицького   

B. ІІІ-го прийому Леопольда-Левицького   

C. І-го прийому Леопольда-Левицького   

D. ІІІ-го і ІV-го прийомів Леопольда-Левицького   

Е. - 

 

32. В реєстратуру жіночої консультації звернулася вагітна жінка з приводу взяття її на облік з 

приводу вагітності. Який медичний документ, що забезпечує зв’язок жіночої консультації, 

пологового будинку і вагітної повинна заповнити медсестра?   

A.*Індивідуальну карту вагітної і роділлі 

B. Контрольну карту диспансерного обліку   

C. Журнал обліку вагітності   

D. Медичну картку амбулаторного хворого   

E. Історію пологів   

 

33. Ви медсестра жіночої консультації, в обов’язки якої входить патронаж породіль. Скільки 

часу триває післяпологовий період? 

A.*6-8 тижнів   

B. 4-5 тижнів 

C. 2-3 тижні   

D. 1 місяць   

E. 1 рік   

34. Роділля 26-ти років доставлена у пологове відділення з переймами, які почалися 12 годин 

тому. Перейми слабкі, короткотривалі, повторюються через 12-15 хв. Серцебиття плода - 

140/хв., ритмічне. При піхвовому обстеженні: шийка згладжена, розкриття 4 см, плодовий 

міхур цілий, голівка плода притиснута до входу в малий таз. Про яке ускладнення пологів йде 

мова?   

A.*Первинна слабкість пологової діяльності 

B. Дискоординована пологова діяльність   

C. Надмірно сильна пологова діяльність   

D. Вторинна слабкість пологової діяльності   

E. Загроза розриву матки   

 

35. Ви працюєте у приймальному відділенні пологового будинку. Поступає жінка з 

доношеною вагітністю. Що свідчить про початок пологів? 

A.*Наявність регулярних перейм 

B. Наявність нерегулярних перейм   

C. Відходження навколоплідних вод   

D. Відходження слизової пробки   
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E. Опущення дна матки  

 

36. У вагітної в терміні вагітності 36 тижнів, що знаходиться у відділенні патології вагітних, 

з’явився різкий біль унизу живота, рясні кров’янисті виділення зі статевих шляхів. Якою 

повинна бути першочергова дія медичної сестри? 

A.*Заспокоїти вагітну, викликати лікаря   

B. Ввести знеболюючі засоби 

C. Ввести кровозупинні препарати   

D. Провести тампонаду піхви   

E. Ввести засоби для скорочення матки   

 

37. У породіллі після народження посліду почалася кровотеча. Під час огляду посліду на 

цілісність на плодовій оболонці була виявлена обірвана судина. М’які тканини пологових 

шляхів не ушкоджені. Яка найбільш імовірна причина кровотечі?   

A.*Затримка додаткової дольки у порожнині матки   

B. Коагулопатична кровотеча   

C. Затримка плідних оболонок у порожнині матки   

D. Гіпотонічна маткова кровотеча   

E. Розрив шийки матки   

 

38. У вагітної 30-ти років, у терміні вагітності 30 тижнів, з’явилися помірні, безболісні, 

кров’янисті виділення з піхви. Які дії медсестри на долікарському етапі надання медичної 

допомоги?   

A.*Терміново госпіталізувати 

B. Провести піхвове обстеження   

C. Виміряти АТ, пульс   

D. Ввести кровоспинні   

E. Ввести токолітики   

 

39. У роділлі І період пологів. Передбачувана маса плода - 4500г. Перейми різко болючі, матка 

у вигляді “піщаного годинника”. Роділля занепокоєна. Яку патологію можна запідозрити? 

A.*Загроза розриву матки 

B. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти   

C. Передлежання плаценти   

D. Розрив шийки матки 

E. Розрив матки, що відбувся 

 

40. У вагітної з пізнім гестозом розвинувся напад судом з втратою свідомості. Що є 

першочерговим при наданні долікарської допомоги? 

A.*Звільнити дихальні шляхи, зафіксувати язик   

B. Ввести гіпотензивні препарати 

C. Ввести знеболюючі засоби 

D. Ввести утеротоніки 

E. Ввести еуфілін   

 

41. У роділлі розвинувся напад судом. В анамнезі: гестоз ІІ половини вагітності. Яку 

невідкладну допомогу потрібно їй надати? 

A.*Ввести роторозширювач, язикотримачем зафіксувати язик, викликати лікаря 

B. Заспокоїти роділлю, викликати лікаря   

C. Ввести анальгетики 

D. Дати кисень   

E. Ввести гіпотензивні препарати 

 

42. У вагітної жінки в терміні 32 тижні вагітності з’явився біль в животі та кров’янисті 

виділення з піхви. Вкажіть першочергові дії медичної сестри:    
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A.*Викликати акушерську бригаду 

B. Ввести заспокійливі засоби 

C. Ввести знеболюючі засоби   

D. Ввести кровозупинні засоби   

E. Визначити групу крові   

 

43. При активному патронажі вагітної 34-ох тижнів вагітності медсестра визначила: 

артеріальний тиск - 175/115 мм рт.ст., набряки на гомілках і стегнах, протеїнурія. Ваші дії: 

A.*Негайно госпіталізувати 

B. Рекомендувати звернутися в жіночу консультацію 

C. Заспокоїти жінку 

D. Рекомендувати постільний режим 

E. Звернутися до терапевта 

 

44. В приймальне відділення пологового будинку доставлена роділля в терміні вагітності 40 

тижнів, зі статевої щілини звисає ручка плода, ціанотична, набрякла. Об’єктивно: виявлено 

симптоми загрозливого розриву матки. Які дії медсестри в даному випадку? 

A.*Викликати лікаря   

B. Ввести спазмолітики   

C. Ввести скорочуючі засоби   

D. Заправити ручку у піхву   

E. Вислухати серцебиття плода та викликати лікаря   

 

45. Вагітна 31-32 тижні вагітності, поступила зі скаргами на появу безболісної кровотечі зі 

статевих шляхів. Об’єктивно: блідість шкіри та видимих слизових оболонок, матка в 

нормотонусі. АТ- 100/60 мм рт.ст., Ps- 86/хв. Кровотеча із статевих шляхів. При УЗД - край 

плаценти перекриває внутрішнє вічко. Клінічна картина характерна для: 

A.*Передлежання плаценти   

B. Самовільного викидня   

C. Загрози передчасних пологів   

D. Відшарування плаценти   

E. Раку шийки матки  

  

46. Жінка у терміні вагітності 7 тижнів приймала тетрациклін з приводу гнійного фарингіту. 

Як це може вплинути на вагітність?  

A.*Аномалії розвитку плоду  

B. Маловоддя  

C. Багатоводдя  

D. Загибель зародка  

E. Фетопатії 

 

47. У пологовий будинок поступає роділля з поперечним положенням плоду. Який принцип 

ведення пологів при поперечному положенні?  

A.*Операція кесаревого розтину 

B. Плодоруйнівна операція  

C. Стимуляція пологів 

D. Накладання акушерських щипців  

E. Звичайне ведення пологів 

 

48. Роділля 33-х років скаржиться на часті, сильні перейми. Об'єктивно: неспокійна, 

контракційне кільце розташоване високо і косо, матка у формі піщаного годинника, набряклі 

зовнішні статеві органи. Яке ускладнення пологів слід запідозрити?  

A.*Загроза розриву матки 

B. Слабкість пологової діяльності  

C. Розрив шийки матки 
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D. Розрив матки  

E. Розрив піхви  

 

49. Вагітна 28-ми років прийшла на черговий огляд у жіночу консультацію. Медична сестра 

провела зовнішнє акушерське дослідження, застосовуючи прийоми Леопольда. Що вона 

визначила за допомогою другого прийому?  

A.*Положення плода, позицію та вид позиції 

B. Рівень стояння дна матки  

C. Передлежання плода  

D. Частину плода, що знаходиться у дні матки 

E. Відношення передлеглої частини до входу в малий таз  

 

50. Який препарат вводиться першим при гіпотонічній кровотечі в ранньому післяпологовому 

періоді?  

A.*Окситоцин  

B. Амінокапронова кислота  

C. Ензапрост  

D. Дицинон  

E. Вікасол 

 

51. Вагітна 35-ти років в терміні вагітності 33 тижні скаржиться на головний біль, біль у 

епігастрії. При огляді: набряки нижніх кінцівок, АТ- 170/100 та 160/100 мм рт.ст. При 

проведенні зовнішнього акушерського дослідження виникли судоми. Які з перерахованих дій 

є першочерговими?  

A.*Забезпечення прохідності дихальних шляхів 

B. Внутрішньовенне введення дроперидолу із сибазоном 

C. Введення внутрішньовенно крапельно сульфату магнію  

D. Контроль артеріального тиску  

E. Проведення інгаляції фторотану  

 

52. У породіллі 23-х років відбулись фізіологічні пологи. Яка тривалість декретної відпустки в 

цьому випадку?      

A.*126 діб        

B. 118 діб     

C. 136 діб      

D. 120 діб      

E. 130 діб  

 

53. Повторнороділля 25-ти pоків поступила до приймального відділення з нормальною 

пологовою діяльністю. При зважуванні роділлі визначена маса тіла 70 кг. Вкажіть допустиму 

фізіологічну крововтрату даної роділлі:     

A.*350 мл       

B. 550 мл      

C. 500 мл     

D. 400 мл     

E. 450 мл  

 

54. При зовнішньому акушерському обстеженні жінки над входом в малий таз виявлена м'яка, 

не балотуюча частина. Для якого передлежання це характерно?     

A.*Тазове  

B. Косе     

C. Ніжне     

D. Головне     

E. Поперечне 
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55. У передпологовій палаті знаходиться першороділля 22-х років з нормальною пологовою 

діяльністю. Стан роділлі і плоду задовільний. Положення плода поздовжнє. Передлежить 

голівка, притиснута до входу в малий таз. Спинка  розташована до лівого боку матки. Вкажіть 

найкраще місце вислуховування серцебиття плода:     

A.*Нижче пупка ліворуч     

B. На рівні пупка     

C. Вище пупка праворуч        

D. Нижче пупка праворуч     

E. Вище пупка ліворуч     

 

56. На прийом у жіночу консультацію звернулась жінка зі скаргами на поганий апетит, нудоту, 

відсутність менструації впродовж 2-х місяців. Який метод дослідження необхідно провести 

для виявлення вагітності?      

A.*Огляд у дзеркалах на гінекологічному кріслі     

B. Вимірювання висоти стояння дна матки      

C. Вимірювання індексу Соловйова    

D. Вимірювання розмірів тазу    

E. Вимірювання окружності живота    

 

57. Роділля 27-ми років знаходиться в ІІІ періоді пологів. Крововтрата досягла 300 мл і 

продовжується. Ознаки Альфельда, Кюстнера-Чукалова, Мікуліча, Шредера негативні. Яку 

операцію треба здійснити для видалення посліду?      

A.*Ручне відокремлення плаценти  

B. Перев'язування магістральних судин матки     

C. Надпіхвова ампутація матки     

D. Інструментальна ревізія стінок порожнини матки       

E. Масаж матки на кулаці     

 

58. У жіночу консультацію звернулась жінка зі скаргами на нагрубання молочних залоз, 

блювання вранці, затримку місячних на 2 місяці. Який метод обстеження необхідно 

застосувати для підтвердження вагітності?     

A.*Дворучне піхвове дослідження       

B. Зважування жінки     

C. Чотири прийоми Леопольда      

D. Аналіз крові      

E. Визначення ВСДМ   

 

59. Жінка 24-х років звернулася до жіночої консультації зі скаргами на відсутність менструації 

(остання була 5 місяців тому). Які ознаки є достовірними для встановлення вагітності?     

A.*Визначення частин плоду    

B. Збільшення матки    

C. Зміна смаку    

D. Припинення менструації   

E. Пігментація шкіри обличчя  

 

60. З моменту запліднення в організмі вагітної відбуваються фізіологічні зміни, які 

забезпечують оптимальні умови для імплантації яйця і розвитку ембріону. Яка залоза 

протягом 4-х місяців забезпечує цей процес?      

A.*Жовте тіло вагітності      

B. Щитоподібна залоза    

C. Плацента  

D. Надниркові залози    

E. Гіпофіз   

 

61. У роділлі 30-ти років треті термінові пологи. Пологова діяльність почалася 4 години тому 
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після вилиття навколоплідних вод. Перейми різко болючі, є набряк зовнішніх статевих 

органів, кров'янисті виділення зі статевої щілини. Матка має форму "пісочного годинника", 

голівка плода притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плода 140 ударів у хвилину, 

ритмічне. Яку патологію можна припустити у роділлі?     

A.*Загроза розриву матки     

B. Загроза гіпоксії плода    

C. Розрив матки    

D. Слабкість пологової діяльності    

E. Передвісники пологів  

 

62. У породіллі 32-х років на 2-гу добу після операції кесаревого розтину з'явилися розлитий 

біль у животі, підвищення температури тіла до 39,5oС, гикавка, нудота, блювання. Об'єктивно: 

при пальпації живіт здутий, напружений, симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний. При 

аускультації: знижена перистальтика кишок. Вкажіть, якому  захворюванню відповідає дана 

клінічна картина?     

A.*Розлитий перитоніт          

B. Непрохідність кишок     

C. Пельвіоперитоніт     

D. Тромбофлебіт вен таза     

E. Метроендометрит  

 

63. Медсестра палати патології вагітних проводить обстеження вагітної при зовнішньому 

акушерському обстеженні за Леопольдом-Левицьким, використовуючи III прийом 

пропальпувала над входом в малий таз м’яку небалотуючу частину плода. Яке передлежання 

плоду визначила медсестра? 

A.*Тазове передлежання 

B. Головне передлежання 

C. Поздовжнє положення 

D. Поперечне положення 

Е. – 

 

64. У першовагітної жінки 24-х років терміном 38-39 тижнів з'явився переймоподібний біль 

внизу живота і попереку по 20-25 секунд через 7-8 хвилин. Як оцінити такі симптоми?  

A.*Перший період пологів  

B. Другий період пологів  

C. Прелімінарний період  

D. Післяпологовий період  

E. Третій період пологів  

 

65. Медична сестра амбулаторії сімейної медицини проводить патронаж вагітної у терміні 32 

тижні. Вагітна поскаржилась на головний біль, миготіння перед очима. Медична сестра 

визначила: артеріальний тиск - 180/110 мм рт.ст., набряки на нижніх кінцівках, передній 

черевній стінці, обличчі. Для якої патології характерна дана симптоматика?  

A.*Прееклампсія ІІІ ступеня 

B. Гіпертензія вагітних 

C. Водянка вагітних  

D. Прееклампсія І ступеня  

E. Прееклампсія ІІ ступеня  

 

66. У роділлі 25-ти років при піхвовому обстеженні шийка матки згладжена, розкриття 4 см, 

плодовий міхур відсутній, передлегла частина сідниці. Вкажіть період пологів: 

A.*І період пологів 

B. III період пологів 

C. II період пологів 

D. Провісники пологів 
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Е. Післяпологовий період 

 

67. Вагiтна пацiєнтка 22-х рокiв, мешканка Прикарпаття, звернулась у полiклiнiку з метою 

перевiрки стану здоров’я. Скарг немає. Старша сестра пацiєнтки була прооперована з приводу 

вузлового зобу. Пiд час об’єктивного обстеження вiдхилень вiд норми не виявлено. Якi поради 

слiд надати пацiєнтцi? 

A.*Вживати препарати йоду i йодовмiснi продукти 

B. Вживати препарати залiза, гранати, яблука 

C. Вживати ферменти, обмежити молоко 

D. Вживати мiнеральну воду i лимони 

E. Вживати вiдвари шипшини i ромашки 

 

68. Медична сестра амбулаторії сімейної медицини проводить патронаж вагітної у терміні 32 

тижні. Вагітна поскаржилась на головний біль, миготіння перед очима. Медична сестра 

визначила: артеріальний тиск -180/110 мм рт.ст., набряки на нижніх кінцівках, передній 

черевній стінці, обличчі. Для якої патології характерна дана симптоматика? 

A.*Прееклампсія III ступеня 

B. Прееклампсія І ступеня 

C. Прееклампсія II ступеня 

D. Гіпертензія вагітних 

Е. Водянка вагітних 

 

69. У родiллi через 20 хвилин пiсля народження дитини з’явилися iнтенсивнi кров’янистi 

видiлення зi статевих шляхiв. Ознак вiдокремлення плаценти немає. Що слiд зробити в першу 

чергу в даному випадку? 

A.*Ручне вiддiлення та видалення плаценти 

B. Пiдготувати жiнку до негайної лапаротомiї 

C. Пiдготувати до екстирпацiї матки без додаткiв 

D. Пiдготувати до екстирпацiї матки з додатками 

E. Пiдготувати до ампутацiї матки 

 

70. Вагiтна 31-32 тижнi вагiтностi, надiйшла зi скаргами на появу безболiсної кровотечi зi 

статевих шляхiв. Об’єктивно: блiдiсть шкiри та видимих слизових оболонок, матка в 

нормотонусi. АТ- 100/60 мм рт.ст., Ps- 86/хв. Кровотеча зi статевих шляхiв. При УЗД - край 

плаценти перекриває внутрiшнє вiчко. Клiнiчна картина характерна для: 

A.*Передлежання плаценти 

B. Самовiльний викидень 

C. Ризик передчасних пологiв 

D. Вiдшарування плаценти 

E. Рак шийки матки 

 

71. При зовнiшньому акушерському обстеженнi вагiтної в термiнi 36 тижнiв встановлено: над 

входом в малий таз визначається округла, помiрної щiльностi балотуюча частина плода. 

Спинка плода злiва. Якому визначенню за акушерською термiнологiєю вiдповiдають отриманi 

данi акушерського дослiдження? 

A.*I позицiя, головне передлежання 

B. II позицiя, головне передлежання 

C. I позицiя, сiдничне передлежання 

D. II позицiя, сiдничне передлежання 

E. Поперечне положення 

 

72. Родiлля в I перiодi пологiв. Пологи тривають 4 години, останню годину перейми 

посилились, стали болючими, з’явилась позитивна ознака Вастена. Серцебиття плода 

становить 125/хв. Яке ускладнення пологiв розвинулось у родiллi? 

A.*Клiнiчно вузький таз 
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B. Дискоординацiя пологової дiяльностi 

C. Слабкiсть пологової дiяльностi 

D. Надмiрна пологова дiяльнiсть 

E. Дистрес плода 

 

73. У пологовий будинок доставлена вагiтна в термiнi 35 тижнiв. Пiсля падіння в неї з’явився 

бiль у животi та незначнi кров’янистi видiлення зi статевих шляхiв. Об’єктивно: матка 

напружена, болюча. За даними УЗД - плацента в дiлянцi дна матки. Серцебиття плода 

ритмiчне, приглушене, 90/хв. Якiй патологiї вiдповiдає зазначена клiнiчна картина? 

A.*Передчасне вiдшарування нормально розташованої плаценти 

B. Загроза переривання вагiтностi 

C. Передлежання плаценти 

D. Передчаснi пологи 

E. Загроза розриву матки 

 

74. У родiллi масою 50 кг у III перiодi пологiв почалася кровотеча. Визначте фiзiологiчну 

крововтрату: 

A.*250 мл 

B. 400 мл 

C. 350 мл 

D. 500 мл 

E. 600 мл 

 

75. В пологовiй залi знаходиться родiлля. Триває другий перiод пологiв. Дiагностовано 

дистрес плода в пологах. Яка тактика невiдкладної допомоги в даному випадку? 

A.*Провести епiзiотомiю 

B. Ввести знеболюючi середники 

C. Плодоруйнiвна операцiя 

D. Ввести окситоцин 

E. Кесарiв розтин 

 

76. В пологовiй залi знаходиться родiлля в першому перiодi пологiв. Передбачувана маса 

плода 4500г. Раптово перейми стали рiзко болючi, контракцiйне кiльце розташовано високо, 

матка в формi ”пiщаного годинника”, набряк в дiлянцi вульви, поведiнка родiллi неспокiйна. 

Яку патологiю можна запiдозрити? 

A.*Загроза розриву матки 

B. Передчасне вiдшарування нормально розташованої плаценти 

C. Передлежання плаценти 

D. Розрив матки, що вiдбувся 

E. Дискоординована пологова дiяльнiсть 

 

77. Родiлля, 24 роки, доставлена машиною швидкої допомоги в пологовий будинок з активною 

пологовою дiяльнiстю. За якими показниками медсестра оцiнить активнiсть пологової 

дiяльностi? 

A.*За частотою та тривалiстю перейм 

B. За тривалiстю пологiв 

C. За станом плода 

D. За часом вилиття навколоплідних вод 

E. За станом плодового мiхура 

 

78. Ви працюєте в акушерському стацiонарi. Якi двi тактики ведення III перiоду пологiв 

iснують на сучасному етапi ведення пологiв? 

A.*Активна та очiкувальна 

B. Активна та пасивна 

C. Вiддiлення плаценти та видiлення послiду 
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D. Очiкувальна та пасивна 

E. По Шульце та Дункану 

 

79. Ви медична сестра жiночої консультацiї. Проводите заняття серед вагiтних стосовно 

перебiгу пологiв, демонструєте бiомеханiзм пологiв. Який перший момент бiомеханiзму 

пологiв при передньому видi потиличного передлежання? 

A.*Згинання голiвки 

B. Додаткове згинання голiвки 

C. Внутрiшнiй поворот голiвки 

D. Розгинання голiвки 

E. Внутрiшнiй поворот плечей, зовнiшнiй голiвки 

 

80. Медсестра палати патологiї вагiтних проводить обстеження вагiтної при зовнiшньому 

акушерському обстеженнi за Леопольдом-Левицьким, використовуючи III прийом 

пропальпувала над входом в малий таз м’яку небалотуючу частину плода. Яке передлежання 

плоду визначила медсестра? 

A.*Тазове передлежання 

B. Головне передлежання 

C. Повздовжнє положення 

D. Поперечне положення 

E. II позицiя 

81. У родiллi шийка матки згладжена, розкриття шийки матки 6 см. Який перiод пологiв? 

A.*I перiод 

B. II перiод 

C. III перiод 

D. Провiсники пологiв 

E. Потужний перiод 

 

82. Вагітна в терміні 7 тижнів, скарги на блювання 4 – 6 разів на добу, нудоту, відразу до їжі. 

Вкажіть пріоритетну проблему у даної пацієнтки? 

A.*Блювання вагітної   

B. Відраза до продуктів харчування   

C. Порушення засвоєння їжі   

D. Порушення режиму сна   

E. Отруєння   

 

83. У пологовий будинок госпіталізовано роділлю, яка народжує вперше у терміні вагітності 

38-39 тижнів з кровотечею зі статевих органів. При піхвовому дослідженні: шийка матки 

згладжена, відкрита на один поперечний палець, внутрішнє вічко повністю закрите губчастою 

тканиною. Яка патологія спостерігається у роділлі?   

A.*Центральне передлежання плаценти 

B. Бокове передлежання плаценти   

C. Крайове передлежання плаценти   

D. Низьке прикріплення плаценти   

E. Шийна вагітність    

 

84. Роділля поступає в пологовий будинок. Для  визначення очікуваної маси плода медсестра 

вимірює обвід живота. На якому рівні слід розмістити сантиметрову стрічку? 

A.*На рівні пупка   

B. Посередині між пупком і мечоподібним відростком   

C. На три поперечні пальці нижче пупка   

D. На два поперечні пальці вище пупка   

E. На рівні висоти стояння дна матки   

 

85. У породіллі на третю добу післяпологового періоду з'явились скарги на болі в молочних 
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залозах. Молочні залози значно та рівномірно збільшені, нагрубші, болючі при пальпації, при 

натисканні з сосків виділяються крапельки молока. Яке медсестринське втручання потрібно 

виконати в першу чергу? 

A.*Спорожнити молочні залози шляхом зціджування   

B. Обмежити пиття   

C. Іммобілізувати молочні залози   

D. Компрес на молочні залози   

E. Ввести знеболюючий препарат   

 

86. Медсестра готує вагітну до УЗД. Що доцільно провести для реалізації плану  

медсестринського втручання? 

A.*Провести роз'яснення в плані підготовки 

B. Виміряти АТ, Рs 

C. Обмеження гострої їжі   

D. Обмеження вживання рідини   

E. Провести бесіду з родичами   

 

87. У післяпологовому відділенні медсестра проводить бесіду з породіллею. На які проблеми 

породіллі треба звернути увагу?   

A.*Скарги породіллі з боку статевих органів та молочних залоз   

B. Скарги породіллі на підвищену пітливість   

C. Скарги породіллі на підсилення апетиту   

D. Скарги породіллі на сонливість   

E. Скарги породіллі на відчуття спраги   

 

88. Першороділля 23-х років народила живого доношеного хлопчика вагою 3200 г. Через 30 

хвилин після народження дитини ознаки відокремлення плаценти позитивні, крововтрата 110 

мл. Які наступні дії при веденні пологів у даної жінки?   

A.*Запропонувати роділлі потужитись   

B. Ввести в/в 1 мл окситоцину   

C. Застосувати зовнішній прийом по Креде-Лазаревичу   

D. Застосувати зовнішній прийом по Гентеру   

E. Провести ручне виділення посліду   

 

89. У вагітної 35 років, в терміні вагітності 20 тижнів було зафіксовано патологічну прибавку 

у вазі. Яке обстеження необхідно провести для виявлення прихованих набряків при підозрі 

прегестозу?   

A.*Проба Мак-Клюра-Олдріча   

B. Вимірювання артеріального тиску на обох руках   

C. Визначення білку в сечі   

D. Визначення сечовини та креатиніну   

E. УЗД   

 

90. Під час обстеження вагітної в терміні 36 тижнів Ви з’ясували, що поздовжня вісь плоду 

утворює з поздовжньою віссю матки прямий кут. Про яке положення плода іде мова?   

A.*Поперечне   

B. Косе   

C. Поздовжнє   

D. Лобне   

E. Тазове   

 

91. Ви проводите зовнішнє акушерське дослідження за допомогою прийомів  

Леопольда-Левицького. Дно матки знаходиться посередині між лоном і пупком. Визначте 

термін вагітності. 

A.*16 тижнів   
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B. 12 тижнів   

C. 20 тижнів   

D. 30 тижнів   

E. 36 тижнів   

 

92. Ви медична сестра ЖК, приймаєте участь в організації занять з безпечного материнства та 

батьківства, та інформуєте слухачів про періоди пологів. Які періоди пологів ви знаєте?   

A.*Розкриття, зганяння, послідовий   

B. Прелімінарний, розкриття, послідовий   

C. Прелімінарний, зганяння, послідовий   

D. Провісники, розкриття, зганяння   

E. Розкриття, зганяння, післяпологовий   

 

93. При обстеженні жінки з терміном 24 тижні була запідозрена багатоплідна вагітність. Який 

метод обстеження підтвердить багатопліддя? 

A.*вислуховування серцебиття плода в двох пунктах 

B. вимірювання ОЖ і ВДМ 

C. вимірювання пульсу і АТ жінки 

D. вислуховування серцебиття в одному пункті 

E. вимірювання розмірів тазу 

 

94. Породілля 25 років перебуває в індивідуальній пологовій палаті. Друга доба  

післяпологового періоду. Які показники будуть засвідчувати про фізіологічний перебіг цього 

періоду?   

A.*АТ – 120/75 мм рт.ст., пульс – 64 уд./хв., t – 36,7°C, дно матки на рівні пупка,  щільної 

консистенції, лохії кров'янисті 

B. АТ - 100/60 мм рт.ст., пульс – 80 уд./хв., t – 37,8°C, дно матки на рівні пупка, щільної 

консистенції, лохії кров'янисто-слизові 

C. АТ – 110/60 мм рт.ст., пульс – 70 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки вище  пупка, розм'якшена, 

лохії кров'янисті 

D. АТ – 125/85 мм рт.ст., пульс – 70 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки нижче пупка,  лохії слизові 

E. АТ – 120/75 мм рт.ст., пульс – 64 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки за лоном, лохії  

кров'янисті 

 

95. В ранньому післяпологовому періоді за призначенням лікаря медсестра  

внутрішньом'язово ввела породіллі 1мл (5 ОД) окситоцину. Що буде критерієм оцінки 

результатів медсестринського втручання? 

A.*підвищення тонусу матки   

B. підвищення артеріального тиску   

C. зниження тонусу матки   

D. прискорення пульсу   

E. зниження артеріального тиску   

   

96. Ви працюєте медичною сестрою в жіночій консультації. Які ознаки відносяться до 

ймовірних ознак вагітності? 

A.*зміна величини, форми і консистенції матки   

B. зміна апетиту, смаку, нудота, блювання зранку   

C. пігментація шкіри на обличчі, навколо сосків, по білій лінії живота   

D. промацування частин плода   

E. вислуховування серцебиття плода   

 

97. У породіллі 20 років щойно народилась доношена дитина чоловічої статі.  Необхідно 

провести профілактику офтальмії. Назвіть препарат за допомогою якого здійснюють таку 

профілактику? 

A.*1% тетрациклінова мазь 
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B. Пеніцилін  

C. Преднізолон 

D. Фурацилін   

E. 2% олійний розчин хлорофіліпту 

   

98. У роділлі ІІІ період пологів. Через 10 хвилин дно матки відхилилося у бік правого 

підребір’я. Вкажіть ознаку відділення плаценти. 

A.*Шредера 

B. Альфельда 

C. Довженка 

D. Чукалова-Кюстнера   

E. Абуладзе   

   

99. У вагітної при зовнішньому обстеженні прийомами Леопольда встановлено: праворуч - 

пальпується щільна, гладенька широка поверхня, зліва - мілкі виступи, над входом в таз - 

щільна балотуюча велика частина плода. Вкажіть положення, позицію та передлежання плода.    

A.*Поздовжнє, друга, головне   

B. Поздовжнє, друга, сідничне   

C. Поздовжнє, перша, сідничне   

D. Поздовжнє, перша, головне   

E. Косе, друга позиція 

 

100. У вагітної в терміні 38 тижнів розвинувся напад судом. АТ – 180/120 – 175/110 мм рт.ст., 

пульс – 96 за 1 хвилину, набряки нижніх кінцівок і передньої черевної стінки. Які інструменти 

повинна підготувати медична сестра для надання допомоги?    

A.*Роторозширювач, язикотримач   

B. Післяпологові дзеркала, вікончасті затискачі   

C. Акушерські щипці   

D. Щипці Мюзо   

E. Розширювачі Гегара   

 

101. У вагітної діагностовано передлежання плаценти. Яка проблема буде пріоритетною у 

даному випадку? 

A.*Кров’янисті виділення з статевих шляхів   

B. Передчасне вилиття навколоплідних вод 

C. Гострий біль в животі   

D. Передлегла частина плода не визначається   

E. Невідповідність розмірів матки передбачуваному терміну вагітності   

 

102. У вагітної на тлі високого АТ виник судомний напад – еклампсія. Що є першочерговим у 

наданні доклінічної допомоги після виклику акушерської бригади?   

A.*Ввести роторозширювач, витягнути та зафіксувати язик   

B. Виміряти артеріальний тиск   

C. Налагодити інгаляцію кисню   

D. Підключити крапельницю   

E. Вислухати серцебиття плода   

 

103. У вагітної (36 тижнів) спостерігаються кров'янисті виділення із статевих шляхів. 

Об’єктивно: шкіра і слизові оболонки бліді, матка в нормотонусі, АТ- 95/60 мм рт.ст., 

передлежить голівка високо над входом у таз, між голівкою і входом у малий таз визначається 

губчаста тканина. Яка пріоритетна проблема виникла у жінки? 

A.*Кров'янисті виділення із статевих шляхів 

B. Блідість шкіри та слизових оболонок 

C. Зниження АТ 

D. Високе стояння голівки 
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E. Передчасні пологи 

 

104. У пологовий будинок поступила  вагітна з поперечним положенням плода в терміні 38 

тижнів. Який найвірогідніший метод родорозрішення? 

A.*Кесарів розтин 

B. Накладання акушерських щипців   

C. Витягування плода за тазовий кінець   

D. Пологи через природні шляхи   

E. Плодоруйнівна операція   

 

105. У вагітної в 32 тижні вагітності прибавка маси тіла за тиждень 600г, АТ 170/120 мм рт.ст., 

виражені набряки нижніх кінцівок. Раптово розвинувся приступ судом. Яку першочергову 

невідкладну допомогу треба надати вагітній? 

A.*Ввести роторозширювач, зафіксувати язик   

B. Виміряти тиск   

C. Ввести еуфілін    

D. Ввести спазмолітичні препарати   

E. Подати кисень   

 

106. У роділлі К., через 20 хвилин після народження дитини з’явилися інтенсивні кров’янисті 

виділення зі статевих шляхів. Ознак відокремлення плаценти немає. Що слід зробити в першу 

чергу в даному випадку?   

A.*Ручне відділення та видалення плаценти 

B. Підготувати жінку до негайної лапаротомії            

C. Підготувати  до екстирпації матки без додатків   

D. Підготувати  до екстирпації матки з додатками   

E. Підготувати до ампутації матки   

 

107. У вагітної на профліжку з діагнозом - передлежання плаценти раптово почалася 

кровотеча. Що із перерахованого є першочерговим в діях медичної сестри відносно цієї 

вагітної? 

A.*Негайно викликати лікаря 

B. Ввести кровоспинні препарати 

C. Холод на низ живота 

D. Ввести скоротливі засоби 

E. Визначити групу крові 

 

108. Вагітна, 36 тижнів, скаржиться на кров’янисті виділення із статевих органів. Об’єктивно: 

передлежить голівка, розміщена високо над входом у малий таз. Серцебиття плода ясне, 

ритмічне, 146 уд./хв. За даними УЗД, плацента розміщена попереду передлеглої голівки плода. 

Який із заходів доклінічної допомоги необхідно провести в першу чергу?   

A.*Негайно викликати лікарську акушерську бригаду   

B. Провести інгаляцію кисню   

C. Ввести утеротонічні засоби   

D. Визначити групу крові   

E. Транспортувати в пологовий будинок   

 

109. У першовагітної жінки 24 років терміном 38 – 39 тижнів, з’явився переймоподібний біль 

внизу живота і попереку по 15-20 секунд через 1-2 години. Як оцінити такі симптоми? 

A.*Прелімінарний період 

B. Перший період пологів   

C. Третій період пологів   

D. Післяпологовий період   

E. Другий період пологів   
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110. Медична сестра при огляді вагітної жінки визначає розташування плода у порожнині 

матки. Для цього вона застосовує: 

A.*Прийоми Леопольда 

B. Вимірювання розмірів тазу   

C. Аускультацію плода   

D. Перкусію живота    

E. Вагінальне дослідження   

 

111. Вагітна цікавиться у медичної сестри про термін пологів, якщо перший день останньої 

менструації був 10.05. Медична сестра визначила очікувану дату пологів: 

A.*17.02   

B. 10.03   

C. 29.03    

D. 20.04    

E. 27.05   

 

112. Породілля, 23 роки, знаходиться у післяпологовому відділенні. Дно матки перебуває на 

рівні пупка, лохії кров’янисті. Якій добі післяпологового періоду відповідають ці симптоми? 

A.*1-2-й добі   

B. 3-4-й добі   

C. 5-6-й добі   

D. 7-8-й добі   

E. 10-й добі   

 

113. У пологовий будинок доставлено першороділлю 23 років у тяжкому непритомному стані. 

Зі слів чоловіка, у дружини з’явилися: головний біль, біль у надчеревній ділянці, було 

блювання, потім почався судомний напад з втратою свідомості. При госпіталізації: свідомість 

відсутня, обличчя одутле, бліде, повіки набряклі, АТ – 160/100 мм рт.ст. Яка дійсна проблема 

пацієнтки? 

A.*Судомний напад 

B. Біль голови   

C. Блювання   

D. Одутле обличчя   

E. Гіпертензія    

 

114. Після народження дитини необхідно провести профілактику офтальмії. Який препарат 

повинна підготувати медсестра? 

A.*Мазь тетрациклінову 

B. Розчин фурациліну   

C. Розчин йодонату   

D. Розчин сульфацилу натрію   

E. Мазь ністатинову   

 

115. В жіночу консультацію звернулась вагітна (32 тижні) зі скаргами на сильний головний 

біль, миготіння перед очима, набряки на ногах. АТ - 170/100 мм рт.ст. При дослідженні сечі – 

виявлено білок. До якої патології відноситься даний стан пацієнтки? 

A.*Прееклампсія   

B. Еклампсія   

C. Гіпертонічна хвороба   

D. Пієлонефрит 

E. - 

 

116. У другому періоді пологів при аускультації визначено серцебиття плода 180/хв. Дії 

медсестри:   

A.*Повідомити лікаря 
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B. Спостерігати за станом роділлі   

C. Накласти акушерські щипці   

D. Зробити кесарів розтин   

E. Ввести в/в атропін, адреналін   

 

117. На прийомі у лікаря жіночої консультації вагітна 34 тижні, поскаржилась на періодичні, 

раптово виникаючі кров’янисті виділення зі статевих шляхів, що не супроводжуються болем. 

Необхідна допомога у цьому випадку:   

A.*Термінова госпіталізація до пологового будинку   

B. Госпіталізувати у гінекологічне відділення   

C. Доглядати за вагітною   

D. Призначити наступну дату відвідування лікаря   

E. Викликати на консультацію хірурга   

 

118. У роділлі з вузьким тазом виникла ситуація загрози розриву матки. Першочергові заходи:   

A.*Повідомити лікаря 

B. Акушерські щипці   

C. Кесарів розтин   

D. Стимуляція пологової діяльності    

E. Епізіотомія    

 

119. Роділля 25 років, поступила в пологовий будинок з надмірно сильною пологовою 

діяльністю. При зовнішньому акушерському обстеженні виявлено: нижній сегмент матки 

перерозтягнутий, болючий при пальпації, контракційне кільце на рівні пупка, матка має 

вигляд “пісочного годинника”. Які першочергові дії медичної сестри? 

A.*Викликати лікаря   

B. Заспокоїти пацієнтку   

C. Виконувати призначення лікаря   

D. Припинити пологову діяльність   

E. Підготувати пацієнтку до ургентної операції   

 

120. Вагітна знаходиться в палаті інтенсивної терапії з діагнозом: “Прееклампсія III ступеня”. 

Вкажіть пріоритетну проблему пізнього гестозу. 

А.*Судоми 

B. Підвищення температури тіла 

C. Почастішання сечовиділення 

D. Кашель 

E. Кров’янисті виділення зі статевих шляхів 

 

121. У роділлі після народження плода, маса якого 4800 г, почалася кровотеча сильним 

струменем. Крововтрата 600 мл. Ознаки Альфельда, Кюстнера-Чукалова негативні. Яка 

тактика? 

A.*Ручне відділення і видалення плаценти 

B. Зовнішній масаж матки 

C. Провести метод Креде-Лазаревича 

D. Лапаротомія 

E. Огляд родових шляхів 

 

122. На 3-ій день після пологів у породіллі підвищилась температура тіла - 38°С, біль в 

молочній залозі. Медсестра оглянула породіллю: в лівій молочній залозі пальпується 

ущільнення 7х6, болюче, над ним гіперемія, набряк. Які дії медсестри по реалізації плану 

медсестринського втручання? 

A.*Міхур з льодом на ділянку молочної залози, викликати лікаря 

B. Ввести анальгетики 

C. Грілка на ділянку молочної залози 
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D. Ввести жарознижуючі засоби 

E. Компрес на молочну залозу 

    

123. У вагітної 27 років, при пельвіометрії виявилось, що розміри тазу дорівнюють 26-29-31-

20. Індекс Соловйова – 14,5 см. Визначте справжню кон’югату: 

A.*11 см 

B. 12 см 

C. 9 см 

D. 10 см 

E. 13 см 

124. На прийомі в жіночій консультації вагітній проводять обстеження за допомогою 

прийомів Леопольда-Левицького. Що визначають другим прийомом зовнішнього 

акушерського обстеження? 

A.*Позицію плода 

B. Ступінь вставлення голівки в малий таз 

C. Висоту стояння дна матки 

D. Відношення голівки до входу в малий таз 

Е. Передлежання плода 

 

125. Вагітна 20-ти років прийшла на прийом в жіночу консультацію для взяття на облік. 

Проведено обстеження. Встановлено: термін вагітності 10 тижнів. Проведена пельвіометрія. 

Розміри тазу - 26-28-30-20. Дайте оцінку отриманим даним: 

A.*Нормальний таз 

B. Косозвужений таз 

C. Загальнорівномірнозвужений таз 

D. Плоскорахітичний таз 

Е. Простий плоский таз 

 

126. Положення плода поздовжнє, голівка над входом в малий таз. Спинка плода повернута до 

лівої стінки матки. Вкажіть позицію плода та передлежання: 

A.*Перша позиція, головне передлежання 

B. Перша позиція, тазове передлежання 

C. Друга позиція, головне передлежання 

D. Перша позиція, поперечне положення 

Е. Друга позиція, тазове передлежання 

 

127. У роділлі 24-х років 30 хвилин тому народилася дитина масою 4200 г. Ознаки відділення 

посліду відсутні. Кровотеча досягла 450 мл. Яка першочергова подальша тактика? 

A.*Провести ручне відшарування та видалення посліду 

B. Ввести кровоспинні засоби 

C. Ввести скорочувальні засоби 

D. Видалити послід за Абуладзе 

Е. Видалити послід за Креде-Лазаревичем 

 
128. Під час зовнішнього акушерського дослідження вагітної виявлено: положення плода 

поздовжнє, перша позиція, передній вид, головне передлежання. Вкажіть найкраще місце 

вислуховування серцебиття плода: 

A.*Нижче пупка ліворуч 

B. На рівні пупка 

C. Вище пупка ліворуч 

D. Нижче пупка праворуч 

Е. Вище пупка праворуч 

 

129. При обстеженні вагітної прийомами зовнішнього акушерського дослідження визначено, 

що дно матки розташоване на рівні реберних дуг. При одноплідній вагітності це відповідає: 
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A.*36 тижням вагітності 

B. 32 тижням вагітності 

C. 28 тижням вагітності 

D. 24 тижням вагітності 

Е. 40 тижням вагітності 

 

130. До акушерського стаціонару доставлена вагітна зі скаргами на сильний головний біль, 

пелену перед очима, “миготіння мушок”. Термін вагітності 36 тижнів. АТ- 170/110 мм рт.ст., 

протеїнурія - 5 г/л, генералізовані набряки. На пропускнику у вагітної почалися тоніко-

клонічні судоми. Оцініть клінічну ситуацію: 

A.*Еклампсія 

B. Епілепсія 

C. Геморагічний інсульт 

D. Пухлина головного мозку 

Е. Менінгоенцефаліт 

 

131. У пологовий будинок доставлена вагітна в терміні 35 тижнів. Після падіння в неї з’явився 

біль у животі та незначні кров’янисті виділення зі статевих шляхів. Об’єктивно: матка 

напружена, болюча. За даними УЗД - плацента в ділянці дна матки. Серцебиття плода 

ритмічне, приглушене, 90/хв. Якій патології відповідає зазначена клінічна картина? 

A.*Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти 

B. Передлежання плаценти 

С. Загроза розриву матки 

D. Загроза переривання вагітності 

E. Передчасні пологи 

 

132. В акушерське відділення поступила вагітна в терміні 33 тижні зі скаргами на кровотечу зі 

статевих шляхів. При акушерському дослідженні виявлено: високе стояння голівки плода по 

відношенню до входу в малий таз. При УЗД виявлено: плацента повністю перекриває 

внутрішнє вічко. Який стан характеризує дана клінічна картина? 

A.*Повне передлежання плаценти 

B. Бокове передлежання плаценти 

C. Крайове передлежання плаценти 

D. Прирощення плаценти 

Е. Неповне передлежання плаценти 

 

 Медсестринство в хірургії 

 

1.При визначенні групи крові реакція ізогемаглютинації була позитивною зі стандартними 

сироватками 0(І) та В(ІІІ) груп та негативною з А(ІІ). Яка група крові, що досліджується? 

A.*А (ІІ)   

B.0 (І)   

C.В (ІІІ)   

D.АВ (ІV)   

E.Висновок зробити неможливо   

 

2.При визначенні групи крові реакція ізогемаглютинації була позитивною зі стандартними 

сироватками 0 (І) та А (ІІ) груп. Яка група крові, що досліджується? 

A.*В (ІІІ)   

B.А (ІІ)   

C.0 (І)   

D.АВ (ІV)   

E.Висновок зробити неможливо   
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3.При визначенні груп крові за допомогою цоліклонів аглютинація відсутня з цоліклонами 

анти-А та анти-В. Яка група крові, що досліджується?   

A.*0 (І) 

B .А (ІІ)   

C.В (ІІІ)   

D.АВ (ІV)   

E.Висновок зробити неможливо   

 

4.Аглютинація спостерігається з цоліклоном анти-А, відсутня з цоліклоном анти-В. Яка група 

крові, що досліджується? 

A.*А (ІІ)   

B.0 (І)   

C .В (ІІІ)   

D.АВ (ІV)   

E.Висновок зробити неможливо   

 

5.Аглютинація спостерігається з цоліклонами анти-А та анти-В. Яка група крові, що 

досліджується?   

A .*АВ (ІV)   

B.0 (І)   

C.А (ІІ)   

D.В (ІІІ)   

E.Висновок зробити неможливо   

 

6.Аглютинація спостерігається з цоліклоном анти-В. Яка група крові, що досліджується? 

A.*В (ІІІ)   

B.0 (І)   

C.А (ІІ)   

D.АВ (ІV)   

E.Висновок зробити неможливо   

 

7.Контроль за реакцією при визначенні груп крові за допомогою цоліклонів здійснюється 

протягом:   

A .*2,5 хвилин   

B.3-5 секунд   

C.20-30 секунди 

D.1 хвилини 

E.4 хвилини 

 

8.Укажіть на наявність аглютиногенів в еритроцитах у хворого з ІV групою крові: 

A.*Еритроцити містять аглютиноген А і В   

B.Еритроцити містять аглютиноген В   

C.Еритроцити не містять аглютиногенів   

D.Еритроцити містять аглютиноген А   

E.Еритроцити містять аглютиноген α та β  

 

9.Хворий 30 р. впав з дерева і отримав перелом лівого стегна. Викликана машина “Швидкої 

допомоги”. Що слід використовувати для транспортної іммобілізації? 

A.*Шину Дітеріхса   

B.Шину Крамера   

C.Шину Еланського   

D.Шину Шанца   

E.Гіпсову пов’язку   

 

10.У потерпілого діагностовано струс мозку. Яка характерна ознака при цьому?   
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A.*Короткочасна втрата свідомості   

B .Кровотеча з вух 

C.Параорбітальні гематоми   

D.Кровотеча з носа 

E.Кровотеча з вух та носа 

 

11.Опікова хвороба у дорослих виникає при глибоких опіках площею не менше: 

A.*10%   

B.3%   

C.5%   

D.20% 

E.25%   

 

12.Що забороняється під час надання першої допомоги потерпілому від холодової травми? 

A.*Розтирання снігом   

B.Розтирання м’якою тканиною   

C.Розтирання теплою чистою рукою   

D.Обробка ушкоджених ділянок спиртом 

E.Накладання теплоізолюючої пов’язки   

 

 

13.У хворого раптово виникла загальна слабкість, блювота у вигляді кавової гущі, чорні 

випорожнення. До якого обстеження медсестра повинна підготувати даного хворого? 

A.*Езофагогастродуоденофіброскопії   

B.Рентгенографії шлунку   

C.Зондування шлунку   

D.Промивання шлунку   

E.Ректороманоскопії   

 

14.Хворому з варикозною хворобою нижніх кінцівок призначена планова операція. Коли 

медсестрі необхідно виконати безпосередню премедикацію даному хворому? 

A.*За 30 хв. до операції   

B.За 2 год. до операції   

C.Безпосередньо на операційному столі   

D.Увечері напередодні операції 

E.Увечері та вранці 

 

15.Хвора К. 42 р., випадково вилила на руку оцтову есенцію. Скаржиться на біль у ділянці 

опіку. Шкіра червоного кольору, набрякла, болюча на дотик. Що повинна зробити медична 

сестра? 

A.*Промити 2% розчином соди   

B.Промити 2% розчином лимонної кислоти   

C.Промити слабким розчином перманганату калію   

D.Протерти 1% розчином саліцилового спирту   

E.Покласти міхур з льодом   

 

16.При огляді постраждалого з колотою раною грудної клітки виявлено, що під час дихання 

повітря заходить зі свистом у плевральну порожнину і не виходить з неї. Яке ускладнення 

може запідозрити медсестра у хворого? 

A.*Клапанний пневмоторакс   

B.Відкритий пневмоторакс   

C.Закритий пневмоторакс    

D.Поранення легень   

E.Перелом ребер   
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17.Медична сестра проводить перев’язку післяопераційної рани після апендектомії і виявила 

по ходу лінії швів набряк та почервоніння. Про яку наявну проблему у пацієнта можна 

подумати? 

A.*Запалення країв рани 

B.Евентерація 

C.Загоєння рани 

D.Крововилив у тканини   

E.Формування грануляцій   

 

18.Пацієнта, 62 років, після операції видалення пухлини передміхурової залози доставили до 

палати з постійним катетером у сечовому міхурі. Які незалежні маніпуляції проведе медична 

сестра при догляді за катетером?   

A.*Промивання антисептиком 

B.Перекриття затискачем тричі за добу   

C.Зміна положення пацієнта у ліжку   

D.Промивання теплою водою 

E.Зміна катетера двічі за добу   

 

19.Палатна медична сестра при догляді за пацієнтом, 24 років, на третю добу після операції на 

травному каналі виявила здуття живота, гикавку, невідходження газів. Визначити найбільш 

вірогідну потенційну проблему пацієнта: 

A .*Парез кишківника 

B.Заворот кишок 

C.Копростаз   

D.Кишкова непрохідність   

E .Перитоніт   

 

20.Дільничу медичну сестру викликали до чоловіка, 63 років, із защемленою пахово-

калитковою грижею. На пропозицію  медичної сестри негайно поїхати до лікарні пацієнт 

категорично відмовився і попросив її допомогти йому вправити грижу. Дії медичної сестри? 

A.*Викликати “швидку допомогу” 

B.Вправити грижу   

C.Ввести спазмолітики 

D.Залишити вдома   

E.Заспокоїти пацієнта   

 

21.Визначити наявну проблему пацієнта, який скаржиться на слабкість, утруднення ковтання 

через судоми жувальних м’язів. У спілкуванні з пацієнтом медична сестра з’ясувала, що два 

тижні тому він отримав колоту рану лівої кисті. 

A.*Колота рана, ускладнена правцем 

B.Інфікування рани   

C.Газова гангрена 

D.Нагноєння рани 

E.Дифтерія рани 

 

22.До вас звернувся знайомий зі скаргами на набряк лівої гомілки, почервоніння шкіри з 

чіткими фестончатими краями, місцями з пухирями різної величини. Яка ваша тактика?   

A.*Направити до хірурга 

B.Спостерігати   

C.Розрізати пухирі   

D.Накласти пов’язку   

E.Накласти компрес   

 

23.Під час переливання  крові на кожні 500 мл крові донора медсестра вводила по 10 мл 10% 

розчину хлористого кальцію. Яка потенційна проблема попереджалася?   
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A .*Цитратний шок 

B.Алергічна реакція   

C.Геморагічний шок   

D.Гемотрансфузійний шок   

E.Інфікування крові   

 

24.Ви медсестра післяопераційної палати. Чекаєте пацієнта після операції, виконаної під 

загальним знеболенням. Які Ваші першочергові незалежні дії згідно плану догляду за ним? 

A.*Підготувати ліжко без подушки для прийому пацієнта 

B.Проводити санацію дихальних шляхів   

C.Спостерігати за станом шкірних покривів   

D.Підготувати оснащення для катетеризації сечового міхура   

E.Проводити моніторинг за його загальним станом   

 

25.Медсестра  працює  в перев’язочній.  Щоденно накладає пацієнтам бинтові пов’язки. Яку 

вимогу з перерахованих вона повинна виконувати в першу чергу?   

A.*Надавати пошкодженій ділянці зручного положення 

B.Підбирати відповідний розмір бинта   

C.Брати  бинт в праву руку   

D.Накладати закріпляючий тур   

E.Бинтувати зліва  направо   

 

26.У пацієнта термічний опік пальців обох кистей. Яку пов’язку необхідно накласти? 

A.*Лицарську рукавичку 

B.Зворотню 

C.Черепашачу, що сходиться   

D.Черепашачу, що розходиться   

E.Восьмиподібну 

 

27.Ви  працюєте палатною  медсестрою  та готуєте  хворого до планової операції. Поряд з 

майбутнім розтином виявили фурункул. Які Ваші дії?   

A.*Терміново повідомити лікаря 

B.Накласти пов’язку з маззю Вишневського   

C.Обробити фурункул розчином йодонату   

D.Запропонувати фізіопроцедури   

E.Обробити шкіру навколо та накласти пов’язку   

 

28.Через 5 годин після операції резекції шлунку у пацієнта К. Ви помітили промокання 

пов’язки кров'ю. Ваші незалежні втручання: 

A .*Застосувати міхур з льодом та викликати лікаря 

B.Замінити пов’язку на нову   

C.Покласти грілку на рану 

D.Ввести внутрішньовенно кровоспинні препарати   

E.Накласти на рану гемостатичну губку   

 

29.Одним із ускладнень після операцій на органах черевної порожнини є застійна пневмонія. 

Вкажіть заходи для профілактики пневмонії в післяопераційному періоді: 

A .*Проведення дихальної гімнастики 

B.Застосування дихальних аналептиків   

C.Дотримання суворого ліжкового режиму   

D.Призначення  протикашльових засобів   

E.Введення хлориду натрію   

 

30.Пацієнту 44 років  виконана  резекція шлунку. На третю добу після операції турбує 

відчуття тяжкості в животі, його здуття, гази не відходять. Назвіть незалежне медсестринське 
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втручання в даному випадку. 

A .*Введення газовідвідної трубки 

B.Накладання міхура з льодом 

C.Постановка сифонної клізми   

D.Застосування  проносних засобів   

E.Введення спазмолітиків 

 

31.Студентка медичного коледжу впала на витягнуту руку. Подруга запідозрила перелом 

променевої кістки. Яка ознака є абсолютною для цього перелому? 

A.*Крепітація 

B.Порушення функції   

C.Симптом пружини   

D.Набряк або гематома   

E.Сильний біль   

 

32.Ви стали свідком аварії та запідозрили у пацієнта перелом плеча. Яке дослідження 

найбільш інформативне для встановлення діагнозу?   

A.*Рентгенологічне 

B.Ультразвукове   

C.Пальпація плечового суглобу   

D.Огляд плечового суглобу   

E.Перевірка активних рухів   

 

33.Після ДТП пацієнта доставили в приймальне відділення з травмою кісток тазу.  

Медсестра викликала лікаря. Що вона повинна йому приготувати? 

A.*Набір для катетерізації сечового міхура 

B.Зонд Блекмора   

C.Аптечку “анти СНІД”   

D.Набір для відсмоктування шлункового вмісту   

E.Шину Дітеріхса 

 

34.У пацієнта 30 років перелом стегна. Лікується скелетним витяганням. Яка з перелічених 

проблем буде для нього дійсною і приоритетною?   

A.*Обмеження рухливості 

B.Порушення апетиту 

C.Зниження тонусу м’язів   

D.Дефіцит спілкування   

E.Страх перед нетриманням сечі   

 

35.Ви з лікарем перев’язуєте пацієнта, у якого різана рана кисті з гнійним ексудатом, отримана 

3 дні тому. Подали лікарю 1% р-н йодонату для обробки шкіри. Які ще розчини необхідні для 

цієї перев’язки?   

A .*3% розчин водню пероксиду та 10% натрію хлориду 

B.1% розчин хлораміну та 10% натрію хлориду     

C.0,02% розчин фурациліну та 0,9% натрію хлориду   

D.6% розчин водню пероксиду та 0,02% фурациліну   

E.3% розчин водню пероксиду та 0,9% натрію хлориду     

 

36.Вашу сусідку покусав бездомний пес. При огляді: в ділянці правого передпліччя кілька ран 

з нерівними краями, незначна кровотеча. Які першочергові незалежні сестринські втручання?   

A.*Промити рани мильним розчином 

B.Накласти суху асептичну пов’язку   

C.Провести туалет рани   

D.Накласти пов’язку з фурациліном   

E.Виконати ПХО рани   
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37.У пацієнта, який протягом години знаходився на вулиці при температурі -29oС, скарги на 

оніміння щік, носа та вушних раковин. Шкіра бліда, холодна на дотик. Больова і тактильна 

чутливість знижені. Яка тактика медсестри?   

A.*Розтерти рукою до почервоніння шкіри 

B.Протерти спиртом та накласти термоізоляційну пов’язку   

C.Викликати швидку допомогу та дати гарячий чай   

D.Накласти на уражені ділянки пов’язки з маззю Вишневського   

E.Опромінити ніс, щоки та вушні раковини променями УВЧ   

 

38.В травматологічному відділенні лікується пацієнт 70 років з переломом шийки стегна. 

Накладене скелетне витягання. Який найбільш вірогідний чинник виникнення остеомієліту в 

місці проведення шпиці? 

A.*Порушення асептики під час перев’язок 

B.Погане харчування пацієнта 

C.Порушення кровообігу в зламаній кінцівці   

D.Обмеження рухливості, пролежні   

E.Віковий остеопороз кісток   

 

39.До вас звернувся сусід зі скаргами на біль в ділянці грижі у правій пахвинній ділянці. Що 

йому порадити? 

A.*Холод на живіт, викликати “швидку допомогу” 

B.Застосувати теплу ванну   

C.Ввести спазмолітики   

D.Вправити грижу   

E.Накласти бандаж   

 

40.У пацієнта 80 років перелом шийки стегна. Знаходиться на лікування в травматологічному 

відділенні. Вкажіть найбільш вірогідну потенційну проблему пацієнта:   

A.*Розвиток пролежнів 

B.Запор   

C.Ядуха   

D.Затримка сечовипускання   

E.Пронос   

 

41.Для визначення резус-фактора медична сестра повинна підготувати:   

A.*Універсальну антирезусну сироватку “Д” 

B.Цоліклон анти-В   

C.Цоліклон анти-А   

D.Стандартні гемаглютинуючі сироватки 

E.Стандартні еритроцити   

 

42.Для діагностики захворювань периферійних вен необхідно провести пробу: 

A .*Троянова-Тренделенбурга 

B.Самуельса   

C.Сулковича   

D.Зимницького   

E.Воячека   

 

43.Назвіть ускладнення варикозного розширення вен нижніх кінцівок:   

A.*Тромбофлебіт 

B.Облітеруючий ендартеріїт   

C.Облітеруючий атеросклероз   

D.Ендартеріоз 

E.Артрит   
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44.Лікування гострого лімфаденіту розпочинають з:   

A .*Лікування первинного вогнища 

B.Фізіопроцедур    

C.Іммобілізації ділянки   

D.Оперативного втручання   

E.Дезинтоксикаційної терапії   

 

45.Іммобілізацію при переломі ребер проводять:   

A.*Шляхом накладання кругової фіксувальної пов’язки 

B.Шиною Крамера    

C.Шиною Дітеріхса   

D.Пов’язкою Дезо   

E.Пов’язкою Вельпо   

 

46.До Вас звернулась жінка, яка отримала 20 хв. тому опік лівої кисті та передпліччя гарячою 

водою. При огляді на ураженій ділянці пухирі, наповнені прозорою рідиною, шкіра 

гіперемійована. Яке незалежне втручання повинна виконати медична сестра? 

A.*Промити холодною водою 

B.Накласти мазеву пов’язку   

C.Накласти оцтовий компрес   

D.Покласти грілку   

E.Промити етиловим спиртом    

 

47.Виберіть інструмент, який відноситься до загального інструментарію:   

A.*Затискач Більрота 

B.Дугова пила   

C.Ранорозширювач Труссо   

D.Коловорот   

E.Ложечка Фолькмана   

 

48.Який спеціальний інструмент повинна приготувати медична сестра для венесекції?   

A.*Лігатурна голка Дешана   

B.Ложечка Фолькмана   

C.Затискач Микулича   

D.Скальпель   

E.Гачок Фарабефа   

 

49.Хворий 40 р. відчуває біль в епігастральній ділянці, кілька днів спостерігає кал темного 

кольору. Який медсестринський діагноз? 

A.*Шлунково-кишкова кровотеча   

B.Гострий панкреатит   

C.Гострий холецистит   

D.Кишкова непрохідність   

E.Заворот кишківника   

 

50.Медична сестра проводить визначення групи крові двома серіями перших трьох груп 

стандартних сироваток. Аглютинація пройшла у всіх лунках. Яка група крові? 

A.*АВ (IV)   

B.0 (І)   

C.А (ІІ)   

D.В (ІІІ)   

E.Групу крові визначити неможливо   

 

51.Медична сестра з лікарем визначає групу крові за допомогою цоліклонів анти-А і анти-В. 
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Аглютинація відбулась з цоліклоном анти-В. Яка група крові?   

A.*В (IІІ)   

B.0 (І)   

C.А (ІІ)   

D.АВ (ІV)   

E.Помилка при визначенні   

 

52.Під час медсестринського обстеження у хворого виявлено посмикування м’язів і болючість 

в ділянці рани, отриманої 3 дні тому, а також тризм, дисфагію, ригідність потиличних м’язів. 

Дані симптоми характерні для: 

A.*Правця 

B.Cепсису 

C.Гангрени 

D.Остеомієліту 

E.Вивиху щелепи 

 

53.Діагностичними ознаками І фази ранового процесу є:    

A.*Гіперемія, набряк, біль і підвищення місцевої температури 

B.Формування грануляційної тканини   

C.Утворення рубця   

D.Загоєння під струпом   

E.Симптоми інтоксикації   

 

54.Під час медсестринської діагностики аденоми простати визначено пріорітетну проблему – 

гостра затримка сечі. Що повинна виконати м/с для вирішення цієї проблеми?   

A.*Провести катетеризацію сечового міхура   

B.Дати знеболюючі препарати   

C.Підготувати до оперативного втручання   

D.Виміряти t° тіла   

E.Проводити інфузійну терапію     

 

55.Медсестринська діагностика перфоративної виразки шлунку базується на головних ознаках 

(тріада Мондора):   

A.*”Кинджальний” біль, “дошкоподібний” живіт, виразковий анамнез 

B.Нудота, блювання, затримка стулу   

C.Головний біль, запаморочення, загальна слабкість     

D.Кровотеча, зіяння країв рани, порушення функції   

E.Зниження АТ, тахікардія, втрата свідомості   

 

56.Медсестринська діагностика гострого перитоніту передбачає визначення симптому:   

A.*Щоткіна-Блюмберга   

B.Порушення функції ШКТ   

C.Зникнення печінкової тупості   

D.Образцова   

E.Ортнера   

 

57.Під час надання ПМД хворому з переломом верхньої кінцівки, медичній сестрі необхідно 

провести транспортну іммобілізацію. Виберіть необхідний засіб для незалежних дій м/с. 

A.*Шина Крамера 

B.Шина Дітеріхса 

C.Ватно-марлевий бублик   

D.Спіральна пов’язка   

E.Циркулярна пов’язка    

 

58.Ви працюєте операційною медичною сестрою. Який шовний матеріал розсмоктується в 



 269 

організмі? 

A.*Кетгут   

B.Лавсан   

C.Капрон   

D.Стальний дріт   

E.Шовк   

 

59.У хворого гостра масивна крововтрата. Об’єктивно: свідомість збережена, хворий блідий, 

шкіра вкрита потом, пульс ниткоподібний, АТ - 100/60 мм рт.ст., дихання поверхневе, з 

частотою 24 вд./хв. Вкажіть ускладнення, яке виникло внаслідок кровотечі? 

A.*Колапс   

B.Непритомність   

C.Гемотрансфузійний шок   

D.Кардіогенний шок  ІІІст 

E.Анафілактичний шок   

 

60.У хворого 25 років виникла носова кровотеча. Об’єктивно: хворий в свідомості, пульс – 

80/хв., АТ- 120/70 мм рт.ст. Вкажіть незалежні дії медичної сестри для зупинки носової 

кровотечі. 

A.*Хворого посадити з опущеною головою, прикласти холод на перенісся 

B.Хворого посадити із запрокинутою головою, прикласти холод на перенісся 

C.Зробити задню тампонаду носа   

D.Покласти хворого на спину, під голову підкласти подушку   

E.Ввести в/в кріопреципітат   

 

61.Яке захворювання може впливати на тривалість процесу загоювання післяопераційної рани 

і терміни зняття швів? 

A.*Цукровий діабет   

B.Хронічний бронхіт   

C.Ішемічна хвороба серця   

D.Гіпертонічна хвороба   

E.Виразкова хвороба шлунку і 12-палої кишки   

 

62.До якого виду анестезії належить знеболювання за методом Лукашевича-Оберста?   

A.*Провідникової   

B.Інфільтраційної   

C.Судинної   

D.Внутрішньокісткової   

E.Методу змазування   

 

63.За допомогою чого проводять активно-пасивну профілактику правця за наявності ран? 

A .*ППС 3000 МО + 1 мл ПА 

B.ППС 3000 МО    

C.ПА 1,0 мл 

D.ППС 1:100 МО + 0,5 мл ПА 

E.ПА – 0,5 мл.   

 

64.Яке обстеження хворого допомагає встановити діагноз механічної кишкової непрохідності?   

A.*Рентгенологічне обстеження   

B.Загальний аналіз крові    

C.Аналіз сечі на діастазу   

D.Фіброгастроскопія   

E.Колоноскопія   

 

65.Якого онкологічного хворого вважають вилікуваним?    
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A.*Який прожив без рецидивів і метастазів 5 років і більше   

B.У якого не утворюються метастази   

C.У якого видалена пухлина не рецидивує   

D.Який живе після операції 10 років   

E.Якому була зроблена радикальна операція   

 

66.Хто несе відповідальність за визначення групи крові?   

A .*Лікар   

B.Той, хто визначає   

C.Чергова медсестра   

D.Старша медсестра відділення   

E.Черговий фельдшер   

 

67.Яким основним антисептиком і як обробляють руки за способом Спасокукоцького-

Кочергіна?   

A.*0,5% розчином нашатирного спирту у двох тазах по 5 хв. у кожному   

B.В одному тазі 0,5% розчином нашатирного спирту 1 хв.   

C.2 рази по 5 хв. 96% спиртом   

D.Серветкою з хлоргексидину біглюконатом 5 хв.   

E.Двома серветками з 5% розчином нашатирного спирту по 5 хв.   

 

68.До медичної сестри звернувся хворий 35 років зі скаргами на болі в литкових м‘язах при 

ходьбі, які зникають після відпочинку, мерзлякуватість стоп. Тривалий час працював на 

півночі, палить. Об‘єктивно: шкіра стоп і гомілок бліда. Пульсація тильних артерій стоп різко 

ослаблена. Що можна запідозрити у хворого?    

A.*Облітеруючий ендартериїт   

B.Гострий тромбоз підколінної артерії   

C.Тромбофлебіт глибоких вен гомілки   

D.Варикозна хвороба   

E.Міозит литкових м‘язів   

 

69.До медичної сестри звернувся хворий 25 років з скаргами на біль в правій здухвинній 

ділянці, нудоту, було одноразове блювання. Об‘єктивно: живіт Бере участь в акті дихання,при 

пальпації болючий в правій здухвинній ділянці є незначне напруження м‘язів, слабо 

позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Назвати дії медичної сестри. 

A.*Викликати бригаду швидкої допомоги   

B.Ввести знеболюючі   

C.Промити шлунок   

D.Покласти грілку на живіт   

E.Ввести спазмолітини   

 

70.Вы проводите уход за больным, которому проводится лечебная иммобилизация нижней 

конечности циркулярной гипсовой повязкой. При осмотре утром больной предъявляет жалобы 

на сильные боли в ноге. При осмотре: пальцы загипсованной конечности синюшны, отечны, 

их чувствительность снижена. Какими должны быть действия медсестры? 

A.*Разрезать гипсовую повязку 

B.Снять гипсовую повязку   

C.Обработать кожу пальцев йодонатом   

D.Наложить повязку на пальцы   

E.Дать обезболивающее   

 

71.В хирургическом отделении в отдельной палате находится больной с подозрением на 

угрозу развития анаэробной инфекции. Какой признак будет подтверждать Ваше подозрение?   

A.*”Cимптом лигатуры” 

B.Головная боль   
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C.Нагноение раны   

D.Местная гипертермия   

E.Гиперсаливация   

 

72.Вы медсестра травматологического отделения. Пациенту планируется скелетное вытяжение 

с применением аппарата Илизарова. Какая особенность ухода за данным пациентом?   

A.*Уход за кожей в месте введения спиц   

B.Профилактика пролежней   

C.Регулярная катетеризация мочевого пузиря   

D.Частые перевязки   

E.Кормление через зонд   

 

73.До хірургічного  відділення доставлено жінку ,42 років з масивною крововтратою, Рs – 

120/хв., АТ – 90/50 мм рт.ст. Який препарат слід застосувати для стабілізації артеріального 

тиску?   

A .*Розчин поліглюкіну   

B.Альбумін   

C.Тромбін   

D.Розчин натрію хлориду 0,9%   

E.Розчин 40% глюкози   

 

 

74.У постраждалого С., 23 років відкритий пневмоторакс. При наданні першої допомоги слід 

накласти пов’язку:    

A .*Окклюзійну   

B.Хрестоподібну   

C.Спіралеподібну   

D.Вельпо   

E.Дезо   

 

75.На другу добу після операції на шлунку у пацієнтки на фоні нормальної температури виник 

біль у животі, різке здуття, нудота, затримка газів. Симптом Щоткіна-Блюмберга  негативний. 

Яке ускладнення виникло у хворої в післяопераційному періоді? 

A.*Динамічна кишкова непрохідність   

B.Евентерація кишківника   

C.Шлунково-кишкова кровотеча 

D.Гикавка   

E.Блювання   

 

76.При проведенні проби на сумісність на пластинці змішали краплю крові донора та краплю 

сироватки хворого у співвідношенні 1:10, через 5 хвилин на пластинці з’явилася аглютинація. 

Про що свідчить наявність аглютинації? 

A.*Кров не сумісна за групою    

B.Кров сумісна   

C.Виникла холодова аглютинація   

D.Кров несумісна за резус-фактором 

E.Виникла хибна аглютинація   

 

77.У постраждалого М., 28 років відкритий пневмоторакс. З чого необхідно почати надання 

невідкладної допомоги?    

A.*Накласти окклюзійну пов’язку 

B.Ввести знеболюючі   

C.Госпіталізувати постраждалого     

D.Покласти міхур з льодом     

E.Накласти асептичну пов’язку     
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78.Пацієнту С., 37 р. призначена операція з приводу нориці параректальної клітковини. Який 

метод дослідження допоможе остаточно встановити хід нориці? 

A .*Фістулографія   

B.Іррігоскопія   

C.Ректороманоскопія   

D.Ректоскопія   

E.Пальцеве дослідження прямої кишки   

 

79.Пацієнта П, 50 років доставлено швидкою допомогою до лікарні зі скаргами на біль у 

животі, блювання після вживання алкоголю. При обстеженні виявлено високий показник 

діастази в аналізі сечі. Про яке захворювання свідчать ці дані?    

A.*Гострий панкреатит    

B.Жовчокам'яна хвороба 

C.Гострий холецистит   

D.Гострий апендицит   

E.Проривна виразка шлунку   

 

80.Пацієнт 16 років отримав травму при падінні з висоти. Скаржиться на біль у черевній 

порожнині, більше зліва, слабкість, нудоту, Рs - 102 уд. за 1 хв., АТ - 90/60 мм рт.ст. При 

обстеженні виявлено позитивний симптом Іванця-Киванця. Яка тактика медичної сестри при 

цьому стані? 

A.*Терміново доставити хворого до лікарні    

B.Ввести знеболюючі засоби   

C.Ввести спазмолітики   

D.Ввести  наркотики   

E.Покласти грілку на живіт   

 

81.Постраждалий 17 років, отримав хімічний опік кисті лугами. Які першочергові дії 

медичноїсестри при наданні медичної допомоги?     

A.*Промити під струменем холодної води протягом 10-15 хвилин 

B.Ввести знеболюючі   

C.Промити розчином 2% лимонної кислоти   

D.Накласти асептичну пов'язку 

E.Накласти пов'язку з маззю 

 

82.У пацієнтки  45 років лімфаденіт в правій пахвинній ділянці. Об’єктивно: шкіра правої 

пахвинної ділянки гіперемійована, пальпується щільний інфільтрат з розм’якшенням у центрі. 

Які незалежні  дії медичної сестри? 

A.*Терміново направити жінку до лікарні   

B.Призначити сухе тепло   

C.Дати знеболююче   

D.Призначити антибіотики   

E.Поставити компрес з маззю   

 

83.Пацієнтка отримала опік. Скаржиться на біль. Шкіра тильної поверхні передпліччя і правої 

кисті різко гіперемійованна, набряки з поодинокими пухирями з прозорим вмістом. Визначіть 

ступінь опіку? 

A.*II ступень 

B.I ступень 

C.III - А ступень 

D.IV ступень 

E.III - Б ступень 

 

84.Постраждали М., 70 років лікується в травматологічному відділенні з відкритим переломом 
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стегна. Які потенційні проблеми можуть виникнути у хворого під час лікування?    

A.*Застійна пневмонія 

B.Виразкова хвороба шлунку   

C.Гострий холецистит   

D.Гостра респіраторна інфекція   

E.Травматичний шок   

 

85.Пацієнтка 41 рік, звернулася у травматологічний кабінет через 5 днів після отримання 

травми – розрізала руку залізним предметом. Лікар встановив інфікування рани. 

Виберітьознаки інфікованої рани.    

A.*Набряк та почервоніння країв рани 

B.Гарячка, ознаки анемії 

C.Посмикування м’язів у рані 

D.Обмежений біль у ділянці рани 

E.Напруження м’язів навколо рани 

 

86.Виберіть стан при якому проводиться екстрена профілактика правця? 

A.*Пошкодження шкіри та слизових оболонок   

B.Закритий перелом    

C.Термічний опік І ступеня   

D.Гострий панкреатит 

E.Закриті вивихи   

 

87.Інструмент для подавання інструментів і перев’язувального матеріалу: 

A.*Корнцанг 

B.Коагуляційний пінцет   

C.Жорсткий затискач   

D.Медичні гострозубці   

E.Голкотримач    

 

88.Ви проводите медсестринське обстеження пацієнта, який був збитий вантажівкою. Він 

знаходиться без свідомості, з носа та вух витікає ліквор і кров. Про що свідчить вище 

перераховані симптоми?   

A.*Перелом основи черепа 

B.Перелом склепіння черепа   

C.Перелом носа   

D.Перелом щелеп   

E.Носова кровотеча   

 

89.Найбільш характерний симптом здавлювання мозку при внутрішньо-мозковій кровотечі:   

A .*”Світлий проміжок” 

B.Ретроградна амнезія   

C.Розлад дихання   

D.Втрата свідомості   

E.Деформація черепа   

 

90.Найбільш характерний симптом облітеруючого ендартеріїту:   

A.*Переміжна кульгавість 

B.“Світлий проміжок”   

C.Гіперемія стегна   

D.Набряк гомілок   

E.Симптом “безсонної ночі”   

 

91.При дренуванні плевральної порожнини за Бюлау на кінці дренажної трубки є:   

A.*Гумовий клапан 
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B.Вакуумний апарат    

C.Гумова груша   

D.Посудина   

E.Целофановий мішок   

 

92.Ускладненням виразкової хвороби шлунка та 12-палої кишки є: 

A.*Перфорація 

B.Інвагінація   

C.Евентрація   

D.Секвестрація   

E.Флюктуація    

 

93.Головним ускладненням закритої травми живота з пошкодженням порожнистих органів є: 

A .*Перитоніт 

B.Забій черевної стінки   

C.Внутрішня кровотеча   

D.Мелена   

E.Блювання кров’ю   

 

94.Для зменшення кровотечі з варикозних вен стравоходу застосовують:   

A.*Зонд Блекмора   

B.Шлунковий зонд   

C.Назогастральний зонд   

D.Назоінтестинальний зонд 

E.Інтубаційну трубку   

 

95.При якому виді змертвінь присутня демаркаційна лінія?   

A.*Суха гангрена 

B.Волога гангрена   

C.Нориця   

D.Виразка   

E.Інфаркт міокарда   

 

96.Невідкладну допомогу при відкритих переломах розпочинають з:   

A.*Зупинки кровотечі 

B.Знеболення   

C.Накладання асептичної пов’язки на рану   

D.Прикладання холоду до місця пошкодження   

E.Іммобілізації ушкодженої ділянки   

 

97.Яка відносна ознака перелому?   

A.*Біль    

B.Крепітація   

C.Патологічна рухливість    

D.Абсолютне укорочення кінцівки   

E.Деформація тканин в зоні перелому   

 

98.В хірургічне відділення поступив хворий 32-х років з діагнозом облітеруючий ендартеріїт 

правої нижньої кінцівки. Що сприяє виникненню даного захворювання? 

A.*Охолодження, паління 

B.Спадковість   

C.Хвороби перенесені в дитинстві   

D.Хвороби перенесені в юності   

E.Соціально-побутові умови життя   
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99.Пацієнт скаржиться на біль у поперековій ділянці з іррадіацією у сечоводи, що виник після 

падіння з висоти. Які основні скарги хворого дозволяють запідозрити у пацієнта пошкодження 

нирок? 

A .*Кров у сечі   

B.Часте сечовипускання   

C.Гній у сечі   

D.Утруднене сечовипускання   

E.Самовільне виділення сечі   

 

100.До травпункту звернувся пацієнт Н. 25 років, який отримав травму правої гомілки. Які 

абсолютні клінічні ознаки при об’єктивному обстеженні будуть вказувати на перелом 

гомілки? 

A.*Крепітація кісткових відламків   

B.Біль в ділянці травми   

C.Наявність гематоми   

D.Набряк м’яких тканин в ділянці травми   

E.Порушення функції кінцівки   

 

101.Яку пов’язку повинна накласти медична сестра на тім’яну ділянку? 

A.*Пов’язку “чепець” 

B.Колосовидну пов’язку   

C.Бінокулярну пов’язку 

D.Монокулярну пов’язку 

E.Черепахоподібну пов’язку   

 

102.Які спеціальні хірургічні інструменти необхідно підготувати операційній медичній сестрі  

 при складанні набору інструментів для ампутації кінцівки? 

A .*Ампутаційний ніж та пилка Джиглі   

B.Кровоспинний затискач Кохера та затискач Більрота   

C.Ножиці Купера  та ножиці гострокінцеві   

D.Гачки Фарабефа та гачки гострозубі   

E.Пінцет анатомічний та пінцет хірургічний   

 

103.В якому співвідношенні медична сестра буде брати сироватку хворого та кров донора для 

проведення проби на індивідуальну сумісність за системою АВ0 та скільки часу буде тривати 

ця проба? 

A.*Співвідношення 10:1 тривалість 5 хв.   

B.Співвідношення 1:10 тривалість 5 хв.   

C.Співвідношення 10:1 тривалість 10 хв.   

D.Співвідношення 1:10 тривалість 10 хв.   

E.Співвідношення 1:1 тривалість 5 хв.   

 

104.В передопераційній на спеціальних підставках стоять два тази з 0,5% розчином 

нашатирного спирту. Який спосіб буде використаний для обробки рук перед операцією? 

A.*Спосіб Спасокукоцького-Кочергіна   

B.Спосіб Альфельда   

C.Спосіб Бруна 

D.Спосіб обробки рук  первомуром   

E.Спосіб Фюрбрінгера   

 

105.У хворого діагностовано відкритий перелом в нижній третині лівої гомілки.  

Лікар-травматолог призначив накладання  гіпсової пов’язки, яка б давала можливість робити 

щоденні перев’язки рани. Яку гіпсову пов’язку повинна накласти медична сестра? 

A.*Вікончасту пов’язку   

B.Мостоподібну пов’язку   
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C.Кокситну пов’язку 

D.Циркулярну пов’язку  

E.Глуху пов’язку   

 

106.Чоловік звернувся до медичної сестри з розтягненням зв’язок гомілково-стопного суглоба. 

Яку пов’язку вона повинна накласти хворому при наданні невідкладної допомоги?   

A .*Тугу хрестоподібну   

B.Черепашачу 

C.Тугу спіральну 

D.Тугу колову 

E.Колосоподібну 

 

107.Пацієнт Д. 30 років звернувся до медсестри з забитою раною лівого плечового суглобу. 

Медсестра провела туалет рани, наклала стерильну серветку. Якою пов'язкою необхідно 

зафіксувати перев'язувальний матеріал?   

A.*Колосовидною   

B.Косинковою 

C.Зворотною   

D.Черепашачою   

E.Спіральною   

 

108.Як вводять кров під час проведення біологічної проби? 

A.*Струминно   

B.10-20 капель за 1 хв.   

C.30-40 капель за 1 хв.   

D.40-50 капель за 1 хв.   

E.60-70 капель за 1 хв.   

 

109.Яка тактика медичної сестри у разі появи перших ознак гемотрансфузійного шоку:   

A.*Перекрити систему, покликати лікаря   

B.Вийти з вени, покликати лікаря 

C.Ввести хворому десенсибілізуючі препарати 

D.Ввести протишокові препарати   

E.Ввести промедол   

 

110.В хірургічному відділенні знаходиться пацієнт з діагнозом “Правець”. Яка потенційна 

проблема може виникнути у пацієнта?    

A.*Асфіксія   

B.Кровотеча   

C.Задишка   

D.Марення   

E.Блювання   

 

111.При проведенні патронажу сімейна медична сестра запідозрила у пацієнта гострий 

апендицит. Які подальші дії медичної сестри? 

A .*Забезпечити транспортуваня пацієнта в лікарню 

B.Поставити очисну клізму   

C.Динамічне спостереження вдома   

D.Ввести знеболюючі 

E.Прикласти грілку 

 

112.При артеріальній кровотечі із рани розташованої на передпліччі, джгут накладають:    

A .*На нижній третині плеча 

B.Безпосередньо в ділянці рани   

C.На верхній третині передпліччя 
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D.На середній третині плеча 

E.На верхній третині плеча 

 

113.Яке ускладнення може виникнути внаслідок гострої масивної крововтрати?    

A.*Геморагічний шок   

B.Гемотрансфузійний шок   

C.Анафілактичний шок   

D.Кардіогенний шок   

E.Цитратний шок   

 

114.Пацієнту призначена пункція черевної порожнини. Які інструменти повинна приготувати 

медична сестра?   

A.*Скальпель, троакар, пінцет хірургічний   

B.Бронхоскоп, трахеотомічна канюля Люєра   

C.Ректороманоскоп, ректальне дзеркало   

D.Распатор, корцанг, анатомічні пінцети   

E.Зонд жолобкуватий, зонд гудзиковий   

 

115.Ви готуєте пацієнтку К. 30р. на планову операцію з приводу пупкової кили. Вкажіть 

причину, через яку може бути відкладена планова операція.   

A.*Поява менструації у жінок   

B.Наявність аскаридозу   

C.Підвищення лейкоцитів в крові   

D.Наявність хронічного панкреатиту   

E.Наявність хронічного холециститу   

 

116.Ви оглядаєте пацієнтку 37 років, яка скаржиться на лихоманку, головний біль, загальну 

слабкість. Локально: в ділянці правого передпліччя яскрава гіперемія з чіткими фістончастими 

межами. Для якого захворювання це характерно? 

A.*Для бешихового запалення   

B.Для сепсису   

C.Для остеомієліту   

D.Для гідраденіту   

E.Для флегмони   

 

117.Палатна медична сестра травматологічного відділення проводить доопераційне навчання 

пацієнта. Що вона використає?   

A .*Цілеспрямовані бесіди   

B.Седативну терапію    

C.Лікувальну фізкультуру   

D.Електросон   

E.Аромотерапію    

 

118.Медсестра урологічного відділення здійснює догляд за пацієнтом 76-ти років якому 

накладена епіцистостома. Який розчин вона повинна взяти, щоб промити сечовий міхур? 

A.*Розчин фурациліну 1:5000   

B.5% розчин глюкози   

C.10% розчин хлориду натрію   

D.0,9% розчин хлориду натрію   

E.5% розчин перманганату калію   

 

119.На четвертий день після операції у хворого К. 35 років з'явився біль в ділянці 

післяопераційної рани. Локально: шкіра навколо швів в ділянці білої лінії живота 

гіперемійована, напружена. Відмічається місцеве і загальне підвищення температури. З чим 

пов’язані проблеми пацієнта? 
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A.*Утворенням запального інфільтрату   

B.Вторинною кровотечею   

C.Евентрацією   

D.Утворенням фурункула   

E.Утворенням гіпергрануляцій 

 

120.З операційної доставлена пацієнтка К. 35 років, яку прооперовано з приводу вузлового 

вола. Яке положення в ліжку буде найзручнішим для даної пацієнтки?   

A.*Напівсидяче з нахиленою головою   

B.Напівсидяче із відведеною назад головою   

C.Лежаче положення на спині   

D.Лежаче положення на животі    

E.Положення Тренделенбурга   

 

121.До Вас звернувся пацієнт, який травмував гомілку. При огляді відмічаєте: гематому і 

набряк по передній поверхні середньої третини лівої гомілки. При пальпації Ви відчули 

крепітацію та патологічну рухливість. Яку травму Ви запідозрили? 

A.*Закритий перелом     

B.Відкритий перелом     

C.Вивих     

D.Розтягнення зв'язок     

E.Розрив зв'язок     

 

122.Якою пов'язкою фіксується перев'язувальний матеріал на плечовому суглобі?     

A.*Колосовидною     

B.Черепашачою     

C.Косинковою     

D.Дезо   

E.Вельпо   

 

123.Якщо реакція аглютинації позитивна з двома цоліклонами, яка група крові? 

A.*Четверта 

B.Перша 

C.Друга 

D.Третя 

E.Помилка визначення 

 

124.Які препарати ви використаєте для премедикації?   

A.*Омнопон, дімедрол, атропіну сульфат     

B.Анальгін, дімедрол, адреналін 

C.Дімедрол, кордіамін, анальгін 

D.Омнопон, анальгін, адреналін     

E.Морфін, анальгін, кофеїн     

 

125.Яких симптомів необхідно очікувати у разі виникнення парезу кишківника у хворого після 

операції?     

A.*Здуття живота, невідходження газів     

B.Мелена, блювання 

C.Посилення перистальтики, пронос 

D.Пронос, здуття живота 

E.Напруження м’язів живота   

 

126.Який розчин використовується для обробки операційного поля: 

A .*Розчин йодонату     

B.Розчин фурациліну 1:5000     
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C.Розчин ртуті дихлориду 1:1000     

D.Розчин 5% йоду     

E.Розчин перекису водню 3% 

 

127.Який збудник викликає бешиху?   

A .*Стрептокок     

B.Змішана флора     

C.Клострідії     

D.Гонокок 

E.Пневмокок   

 

128.Потерпілий скаржиться на болі внизу живота і неможливість рухати ногами. При 

пальпації визначається болючість в проекції лобкового зрощення, осьове навантення посилює 

біль. Визначається позитивний симптом  прилиплої п’яти. Як необхідно виконати транспортну 

іммобілізацію. 

A.*Лежачи на спині в положенні “жаби” 

B.Лежачи на животі    

C.Лежачи на спині   

D.Стоячи   

E.Напівсидячи 

 

129.Потерпіла  скаржиться на болі внизу живота і неможливість рухати ногами після травми. 

При пальпації відмічається різкий біль в проекції лобкового зрощення. Спостерігається 

позитивний имптом “прилиплої п’яти”. Як необхідно виконати транспортну іммобілізацію? 

A.*Укласти на тверді ноші у положення “жаби”   

B.Укласти на тверді ноші на живіт   

C.Укласти на ноші та під шию покласти валик   

D.При допомозі шини Дітеріхса   

E.При допомозі шини Беллера   

 

130.У хворої 48 р. скарги на болі у ділянці лівої сідниці, підвищена to до 38,5oС. Протягом 10 

днів проводились в/м ін’єкції. Об’єктивно: загальний стан задовільний, у ділянці лівої сідниці 

визначається утворення розміром 5х5 см, шкіра над ним гіперемійована, болюча на дотик, в 

центрі визначається розм’якшення. Який найбільш ймовірний діагноз? 

A.*Післяін’єкційний абсцес     

B.Фурункул    

C.Карбункул    

D.Флегмона    

E.Ліпома    

 

131.У хворого К. 20 р. після падіння на витягнуту ліву руку діагностовано закритий перелом 

лівої ключиці без зміщення відламків. Вкажіть найбільш оптимальний метод 

транспортноїіммобілізації. 

A.*Пов’язка Дезо   

B.Шина Крамера 

C.Колосоподібна пов’язка 

D.Спіральна пов’язка 

E.Косинкова пов’язка   

132.Хворий Е.50р. скаржиться на болі оперізуючого характеру, блювоту. З анамнезу відомо, 

що напередодні вживав жирну їжу. Об’єктивно: різка болючість в лівому підребер’ї, 

напруження м’язів передньої черевної стінки. Який найбільш ймовірний діагноз? 

A.*Гострий панкреатит   

B.Гострий холецистит   

C.Гострий апендицит   

D.Перфорація виразки шлунка   



 280 

E.Кишкова непрохідність   

 

133.Ви запідозрили у хворого гострий апендицит. Які симптоми слід перевірити у хворого для 

уточнення діагнозу?   

A.*Симптом Щоткіна-Блюмберга 

B.Симптом Мейо-Робсона   

C.Симптом Пастернацького 

D.Симптом Ортнера   

E.Симптом Георгієвського-Мюсі   

 

134.У потерпілого виявлено рану середньої третини правої гомілки, в глибині якої видно 

уламки кісток. Значна артеріальна кровотеча. Що потрібно виконати в першу чергу при 

наданні першої допомоги потерпілому? 

A .*Тимчасове спинення кровотечі   

B.Асептична пов’язка   

C.Боротьба з шоком   

D.Транспортна іммобілізація   

E.Рентгенологічне обстеження   

 

135.Під час переливання крові  у потерпілого лікар діагностував гемотрансфузійний шок. 

Найбільш поширеною причиною виникнення даного ускладнення є: 

A.*Переливання несумісної крові   

B.Переливання великих доз крові   

C.Переливання крові після вживання їжі хворим   

D.Швидке переливання крові більше 40 крапель/хв 

E.Переливання консервованої крові   

 

136.Потерпілий 50-ти років був збитий автомашиною. Зі слів оточуючих перебував без 

свідомості близько 10 хвилин. Скаржиться на головний біль, головокружіння, нудоту. 

Булоодноразове блювання. Об’єктивно: лице бліде, Ps- 90/хв., ЧДР- 16/хв., АТ- 130/80 мм 

рт.ст. Який найбільш вірогідний діагноз? 

A.*Струс головного мозку   

B.Забій головного мозку   

C.Здавлення головного мозку 

D.Перелом основи черепа   

E.Перелом склепіння черепа   

 

137.Потерпілий середнього віку доставлений в стаціонар з місця ДТП без свідомості. 

Об’єктивно: Ps- 120/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст., дихання поверхневе, часте. Лікворея з носа та 

вух. Яких симптомів слід очікувати через 1-2 доби? 

A.*Симптому “окулярів”   

B.Вогнищевих симптомів   

C.Порушення сну   

D.Підкоркового збудження   

E.“Світлого проміжку”   

 

138.В хірургічному стаціонарі перебуває на лікуванні пацієнт 30 років з приводу 

облітеруючого ендартеріїту. В результаті консервативного та місцевого фізіотерапевтичного 

лікування стан хворого дещо покращився. На основі яких даних медсестра зробить висновок 

про успішний перебіг лікування?   

A.*Зменшення болю, мерзлякуватості ніг, набряків   

B.Позитивні проби Опеля та Семуелса   

C.Поява парестезії, переміжної кульгавості   

D.Відсутність пульсу на артеріях стоп та гомілок   

E.Постійна блідість шкіри стоп, оніміння пальців   
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139.Пацієнт 50 років через 6 годин після операції з приводу гострого апендициту поскаржився 

на неможливість помочитись, незважаючи на виражені позови до сечовипускання та відчуття 

переповнення сечового міхура. Медсестра діагностувала гостру затримку сечі. Вкажіть 

першочергові дії медсестри при наданні допомоги? 

A.*Пропонують послухати шум проточної води   

B.Катетеризація гумовим катетером   

C.Катетеризація металевим катетером   

D.Надлобкова пункція сечового міхура   

E.Введення сечогінних засобів   

 

140.Чоловік з правобічною паховою килою після підняття тягарів, відчув сильний біль в 

ділянціутворення, яке перестало вправлятись в черевну порожнину. При огляді: в правій 

паховійділянці випинання 5х4 см, щільної консистенції, болюче при пальпації, не 

вправляється в черевну порожнину. Яка тактика лікування найбільш доцільна в цьому 

випадку? 

A.*Термінове оперативне втручання   

B.Спробувати вправити грижу   

C.Міхур з льодом на живіт вдома   

D.Госпіталізація в стаціонар наступного дня   

E.Введення знеболюючих препаратів та антибіотиків   

 

141.Хворий, 60 років, скаржиться на затримку стільця та невідходження газів на протязі трьох 

діб, нудоту, блювання шлунковим вмістом, постійний розпираючий біль по всьому животу. 

При огляді: живіт здутий, симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний на всьому протязі, при 

аускультації є “шум плескоту” та “шум падаючої краплі”. Який найбільш ймовірний діагноз?   

A.*Гостра механічна кишкова непрохідність   

B.Перфоративна виразка шлунку   

C.Гострий апендицит   

D.Гострий панкреатит   

E.Рак шлунку   

 

142.У якому разі існує небезпека повітряної емболії? 

A.*Кровотеча з яремних вен шиї 

B.Кровотеча з вен гомілки   

C.Шлункова кровотеча   

D.Легенева кровотеча   

E.Паренхіматозна кровотеча   

 

143.У хворого карбункул потилиці, визначте яку пов’язку ви будите накладати:   

A .*Хрестоподібну 

B.Дезо   

C.Чепець   

D.Вуздечка   

E.Колосоподібну   

 

144.При переломі ключиці без зміщення відламків доцільно використати пов’язку: 

A.*Дезо   

B.Колосовидну   

C.Хрестоподібну   

D.Спіральну   

E.Збіжну   

 

145.Оклюзійна пов’язка використовується:   

A.*При відкритому пневмотораксі 
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B.При венозній кровотечі   

C.При значному пошкодженні м’яких тканин   

D.При переломах ребер   

E.При пораненні перикарду   

 

146.Симптом Щьоткіна-Блюмберга характерний для:   

A.*Перитоніту 

B.Пневмотораксу   

C.Кріптоорхізму   

D.Гіпоспадії   

E.Варікоцеле   

 

147.Про яку ступінь тяжкості свідчить поява кров'янистих пухирів при відмороженні?   

A.*ІІІ ступінь    

B.І ступінь   

C.ІІ ступінь   

D.ІV ступінь   

E.Є характерною проявою кожної ступені тяжкості    

 

148.Яка незалежна дія  медичної сестри при наявності рани?   

A.*Туалет рани 

B.Первинна хірургічна обробка   

C.Накладання первинного шва   

D.Обколювання рани антибіотиками   

E.Накладання відстроченого шва   

 

149.До шкільної медсестри звернувся школяр, якого покусав бродячий пес. У середині правої 

гомілки рана 0,5х1,5 см, яка помірно кровоточить. Назвіть першочергову дію медсестри? 

A.*Промити рану розчином мила 

B.Накласти гемостатичну пов’язку 

C.Ввести правцевий анатоксин   

D.Виміряти АТ   

E.Застосувати міхур з льодом 

 

150.Швидка допомога приїхала на місце ДТП. Чоловік 30 років скаржиться на біль, 

відсутністьрухів в правій нозі. При огляді: у середній третині гомілки набряк, деформація, 

патологічна рухомість. Що застосувати для транспортної іммобілізації? 

A .*Шини Крамера   

B.Шину Дітеріхса 

C.Шину Єнтіна   

D.Шину Белера   

E.Еластичний бинт   

 

151.В гнійну перев’язувальну надійшов пацієнт 25 років з підшкірним панарицієм ІІ пальця 

лівої кисті. Для якого виду місцевої анестезії необхідно підготувати оснащення?   

A.*Для анестезії за Оберстом-Лукашевичем 

B.Для термінальної анестезії   

C.Для інфільтраційної анестезії   

D.Для внутрішньокісткової анестезії 

E.Для анестезії за Усольцевою   

 

152.Ви надаєте першу допомогу на місці події потерпілому, який внаслідок необережності 

поранив склом ліве передпліччя. При огляді в середній третині лівого передпліччя на передній 

поверхні глибока рана 4х1 см, з якої рівномірним струменем витікає темна кров. Який метод 

тимчасової зупинки кровотечі Ви оберете у даному випадку? 
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A.*Давляча пов’язка 

B.Згинання кінцівки в суглобі   

C.Надання кінцівці підвищеного положення   

D.Окклюзійна пов’язка 

E.Пальцеве притискання артерії на відстані   

 

153.Медична сестра готує хворого до гемотрансфузії. Вона взяла у нього кров з вени, 

відцентрифугувала її протягом 3-х хвилин, нанесла краплю плазми на білу тарілку, додала в 10 

разів меншу краплю крові з флакону, похитала її 5 хв. Аглютинація не відбулася. Вкажіть, яку 

пробу провела медична сестра? 

A.*Пробу на індивідуальну сумісність   

B.Пробу на індивідуальну резус-сумісність   

C.Визначила резус-належність крові реципієнта   

D.Визначила біологічну сумісність крові донора та реципієнта   

E.Визначила групу крові донора   

 

154.До Вас у медпункт звернувся хворий зі скаргами на біль у великому пальці лівої кисті. 

При огляді Ви побачили, що 1 палець значно збільшений, шкіра його гіперемована, виражена 

болючість при дотику. Вкажіть тактику медсестри у цьому випадку?   

A.*Направити хворого до хірурга   

B.Направити хворого до фізіотерапевта   

C.Провести ультрафіолетове опромінення   

D.Провести антибіотикотерапію   

E.Накласти мазь Вишневського   

 

155.До Вас у медпункт школи доставили хлопчика 15 років, який впав з перекладини і зламав 

гомілку. При огляді Ви виявили закритий перелом обох кісток лівої гомілки. З чого Ви 

почнете надання допомоги?   

A.*Введете знеболювальне   

B.Накладете шину Крамера   

C.Накладете шину Дітеріхса   

D.Проведете репозицію відламків  

E.Накладете тугу пов’язку   

 

156.До Вас звернулася знайома 24 років, яка поскаржилась, що їй важко дихати носом, і 

воназмушена дихати через рот, змінився голос. Яку пораду Ви надасте у цьому випадку?   

A.*Звернутися до ЛОР-лікаря   

B.Проконсультуватись у пульмонолога   

C.Проконсультуватись у терапевта   

D.Проконсультуватись у хірурга   

E.Не звертати уваги   

 

157.До Вас звернувся чоловік зі скаргами на наявність виразки у лівій скроневій ділянці. 

Виразка виникла 3 місяці тому. Хворий сам лікувався маззю, однак виразка продовжувала 

збільшуватися. Яку пораду Ви надасте хворому?   

A.*Звернутися до онколога   

B.Звернутися до терапевта   

C.Звернутися до дерматолога   

D.Змінити мазь   

E.Застосувати розчин діамантового зеленого   

 

158.Метод механічної антисептики - це застосування:   

A .*Первинної хірургічної обробки ран   

B.96% етилового спирту   

C.Бактеріофага   
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D.3% розчину хлораміну   

E.Антибіотиків   

 

159.Під час польових робіт хворий травмував стопу, за медичною допомогою не звертався. 

Ліва нога набрякла, з рани зяють тканини вигляду вареного м’яса, крепітація під шкірою, to - 

39oС, ейфорія. Що з хворим? 

A.*Газова гангрена   

B.Суха гангрена   

C.Циркуляторний некроз    

D.Діабетична гангрена   

E.Волога гангрена   

 

160.Вкажіть вид бинтової пов’язки на плечовий суглоб:    

A .*Колосовидна 

B.Дезо   

C.Вельпо   

D.Черепашача   

E.Спіральна   

 

161.При ушкодженні порожнистих органів черевної порожнини відсутня печінкова тупість, а 

при рентгенологічному дослідженні визначається ознака: 

A.*Повітря під куполом діафрагми 

B.Чашки Клойбера   

C.Роздуті петлі кишечника   

D.Горизонтальні рівні рідини   

E.Гаустрація кишечника   

 

162.Вкажіть термін закінчення післяопераційного періоду хворого:    

A.*Після відновлення працездатності чи переведення на інвалідність 

B.Після усунення ранніх ускладнень   

C.Після зняття швів   

D.Після виписки з стаціонару   

E.Після сан-курортного лікування   

 

163.Клінічні ознаки: біль в животі, горизонтальні рівні на рентгенограмі, симптоми Валя, 

Склярова, “Обухівської лікарні” відповідають: 

A.*Кишковій непрохідності    

B.Холецисто-панкреатиту   

C.Гострому апендициту   

D.Проривній виразці шлунка   

E.Сигмоїдіту   

 

164.Вкажіть метод контрастного рентгендослідження нориць: 

A.*Фістулографія   

B.Іригоскопія   

C.Колоноскопія   

D.Ректороманоскопія   

E.Флебографія   

 

165.Для якого захворювання характерні симптоми Щоткіна-Блюмберга, Ровзінга, 

Роздольського, Воскресенського, Бартоньє-Міхельсона:    

A.*Апендициту 

B.Холециститу 

C.Кишкової непрохідності 

D.Панкреатиту 
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E.Пієлонефриту 

 

166.Медична сестра з лікарем визначають групу крові хворому за допомогою цоліклонів анти-

А і анти-В. Оцінювання результатів: реакція аглютинації відбулася з цоліклоном анти-А, а з 

цоліклоном анти-В не відбулася. Яка у хворого група крові?     

A .*А [ІІ] 

B.0 [І]   

C.АВ [ІV]   

D.В [ІІІ]   

E.Помилка при визначенні   

 

167.Хворий в плановому порядку готується до операції під наркозом. Для проведення 

премедикації перед операцією який із лікарських засобів повинен бути обов’язково  введений 

хворому?     

A.*Холінолітик – атропіну сульфат 

B.Спазмолітик – но-шпа   

C.Снодійне – фенобарбітал   

D.Нейролептик – аміназин   

E.Транквілізатор – діазепам   

 

168.Медична сестра готує набір для трахеостомії. Який спеціальний інструментарій необхідно 

підготувати для трахеостомії?   

A.*Однозубний гачок, ранорозширювач Труссо, трахеостомічні канюлі 

B.Затискач Микулича, цапки, ножиці   

C.Голка Дешана, корнцанг, скальпель    

D.Затискач типу “москіт”, тупі гачки Фарабефа, пінцети   

E.Троакар, пінцети, затискач Кохера   

 

169.У хворого на третій день після апендектомії з’явилося здуття і відчуття тяжкості у животі, 

гази не відходять. Що повинна зробити постова медична сестра в даному випадку?   

A.*Ввести газовідвідну трубку 

B.Призначити проносні засоби   

C.Покласти грілку на живіт   

D.Поставити очисну клізму   

E.Поставити сифонну клізму   

 

170.Для доброякісних пухлин характерною ознакою є:   

A.*Наявність капсули 

B.Наявність метастазів   

C.Наявність атипових клітин   

D.Ракова кахексія   

E.Швидкий інфільтративний ріст   

 

171.Операційна медична сестра для обробки рук готує вихідний розчин первомуру. Які 

речовини необхідно взяти для його приготування?   

A.*Перекис водню і мурашина кислота 

B.Нашатирний спирт і мурашина кислота   

C.Хлоргексидину біглюконат і перекис водню   

D.Діоксидин і мурашина кислота   

E.Нашатирний спирт і перекис водню   

 

172.В приймальне відділення каретою швидкої допомоги доставлений потерпілий з місця 

автотранспортної пригоди без свідомості. При огляді відмічається лікворея і кровотеча з вух і 

носа. З чим пов’язані проблеми у потерпілого?   

A.*Перелом основи черепа 
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B.Перелом склепіння черепа   

C.Забій головного мозку   

D.Перелом кісток носа   

E.Здавлення головного мозку   

 

173.Пацієнтка 35 р., продавець, скаржиться на набряк гомілок, швидку втомлюваність. При 

огляді і пальпації відмічається гіперпігментація шкіри гомілок, звивисті, ущільнені варикозно 

розширені вени з вузлами, які виступають над поверхнею шкіри. Дайте медсестринські 

рекомендації хворій.   

A .*Носити еластичні панчохи 

B.Накладати зігріваючий компрес   

C.Приймати антибіотики   

D.Приймати фізіотерапевтичні процедури   

E.Змазувати індометациновою маззю   

 

174.У потерпілого з ножовим пораненням грудної клітки встановлено відкритий 

пневмоторакс.Вкажіть першочергові дії медичної сестри при наданні невідкладної допомоги. 

A.*Накласти оклюзійну пов’язку 

B.Накласти спіральну пов’язку   

C.Накласти бандаж на  грудну клітку   

D.Накласти хрестоподібну пов’язку   

E.Накласти циркулярну пов’язку   

 

175.В приймальне відділення звернувся потерпілий зі скаргами на біль в ділянці грудної 

клітки, затруднене дихання. Зі слів хворого травму отримав при падінні. Об’єктивно – 

локальний набряк, болючість і крепітація відломків на рівні VІІ ребра справа. При стискуванні 

грудної клітки біль різко посилюється. З чим пов’язані проблеми у потерпілого? 

A.*Перелом ребра 

B.Закритий пневмоторакс   

C.Перелом грудини   

D.Забій грудної клітки   

E.Забій легені   

 

176.Пацієнт 32 років, скаржиться на біль в ділянці середньої третини лівої ключиці, який 

виниквнаслідок падіння. Об’єктивно: стан задовільний, відмічається деформація в зоні 

ушкодження. При пальпації: локальна болючість, крепітація та патологічна рухливість 

відломків. З чим пов’язані проблеми у пацієнта? 

A.*Перелом ключиці 

B.Вивих плеча     

C.Забій плечового суглобу     

D.Артрит плечового суглобу     

E.Розтягнення зв’язок   

 

177.У хворого 40 років, на виразкову хворобу шлунку, після фізичного навантаження раптово 

з’явився “кинджальний” біль у верхніх відділах живота. Живіт дошкоподібний, притуплення 

перкуторного звуку у бокових фланках живота, швидке погіршення загального стану, 

позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Яке ускладнення виразкової хвороби шлунку 

найбільш вірогідне? 

A.*Перфорація 

B.Шлункова кровотеча       

C.Гастрит 

D.Евентерація     

E.Пенетрація     

 

178.У хворої 45-ти років біль в епігастральній ділянці, нудота. Температура тіла – 37,5оС. 
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Через деякий час біль змістився в праву половину живота, донизу; було одноразове блювання. 

При пальпації відмічається різкий біль в правій здухвинній ділянці, напруження м’язів, 

позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга, Ровзінга, Сітковського, Воскресенського. Ця 

клінічна картина дозволяє запідозрити: 

A.*Гострий апендицит 

B.Гострий панкреатит     

C.Гострий холецистит     

D.Гострий пієлонефрит     

E.Кишкову непрохідність     

 

179.У хворого раптово виник біль після тряскої їзди в ділянці попереку, який іррадіює вниз 

живота і статеві органи, посилюється при рухах, сечопуск утруднений, болючий. Хворий не 

спокійний, позитивний симптом Пастернацького справа. В аналізі сечі – велика кількість 

кристалів сечової кислоти, лейкоцитів, еритроцитів. Це характерно для:     

A.*Ниркової кольки 

B.Апендициту     

C.Гострого холециститу     

D.Гострого панкреатиту     

E.Перфоративної виразки шлунку      

 

180.Пацієнт К., 80 р., що страждає на аденому передміхурової залози скаржиться на біль у 

надлобковій ділянці, відсутнє сечовиділення протягом 10 годин. Які наявні проблеми у 

пацієнта? 

A.*Гостра затримка сечі 

B.Хронічна затримка сечі     

C.Анурія     

D.Олігурія   

E.Поліурія   

 

181.Хвора скаржиться на біль, почервоніння в ділянці лівої кінцівки, підвищення температури 

тіла до 39,2оС. В ділянці лівої гомілки відмічається незначний набряк і гіперемія шкіри з 

чіткими контурами у вигляді язиків полум'я, місцеве підвищення температури. З чим пов’язані 

проблеми у пацієнтки?   

A.*Бешиха 

B.Фурункульоз     

C.Лімфангоїт   

D.Гострий тромбофлебіт     

E.Флегмона     

 

182.До медичної сестри звернулась потерпіла із скаргами на біль у лівій гомілці. Дві години

 тому вона впала на вулиці. Самостійно пересуватись не може. При огляді: ліва гомілка в 

нижній третині набрякла, а в середній – деформована. В місці деформації визначаються біль, 

крепітація та патологічна рухливість відломків. Про що повинна подумати медична сестра?    

A.*Закритий перелом гомілки 

B.Забій м’яких тканин гомілки   

C.Розтягнення зв’язок     

D.Вивих у гомілково- ступневому суглобі     

E.Розрив м’язів гомілки     

 

183.В приймальне відділення доставлений хворий, який годину тому отримав травму правого 

плечового суглоба. При огляді правий плечовий суглоб деформований, відмічається суглобова 

западина, рухи в суглобі різко обмежені, болючі, носять пружинячий характер. При пальпації 

головка плечової кістки знаходиться в підпахвинній ямці. Назвіть попередній діагноз?     

A.*Вивих правого плеча 

B.Перелом правої плечової кістки   
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C.Розрив м’язів правого плеча             

D.Перелом ключиці                 

E.Розрив зв'язок  плечового суглобу       

 

184.Хворий, 45 років, поступив у реанімаційне відділення зі скаргами на біль у горлі, 

затруднене ковтання, сіпання м’язів у рані. Об’єктивно: підвищений тонус м’язів і 

сухожильних рефлексів. Через 6 годин з’явився тризм, сардонічна посмішка, 

опістотонус.Який найбільш імовірний діагноз?     

A.*Правець 

B.Дифтерія      

C.Стороннє тіло у трахеї     

D.Бронхіальна астма   

E.Гостра правошлуночкова недостатність   

 

185.У хворого, 50 р., скарги на біль у ділянці рани і швидко прогресуючий набряк лівої 

кінцівки, підвищення температури тіла до 39оС. З рани виділяються пухирці газу з невеликою 

кількістю сукровичної рідини, м’язи набухші і мають вигляд вареного м’яса. Шкіра холодна 

на дотик, на ній темно-червоні плями. Під час пальпації кінцівки чути крепітацію. З чим 

пов'язані проблеми пацієнта? 

A.*Газова гангрена 

B.Правець   

C.Ангіна     

D.Флегмона   

E.Бешиха   

 

186.У пацієнта , 45 років, виник відкритий перелом кісток правої гомілки, укскладнений 

нагноєнням рани. Який вид гіпсової пов’язки слід накласти для фіксації кісткових уламків та 

забезпечення відкритого доступу до рани? 

A.*Вікончаста   

B.Шинно-гіпсова   

C.Циркулярна   

D.Лонгетно-циркулярна   

E.Пов’язка із стременом   

 

187.У пацієнта Б. 56 років  діагноз: “Тромбоемболія правої підколінної артерії”. Яке 

незалежне медсестринське втручання необхідно застосувати? 

A.*Обкласти гомілку міхурами з льодом 

B.Накласти спиртовий компрес на гомілку   

C.Накласти на гомілку компрес з гепариновою маззю   

D.Покласти кінцівку на шину Белєра   

E.Провести охолодження правої гомілки хлоретилом   

 

188.В зв’язку з гострою затримкою сечі пацієнту щоденно проводять катетеризацію сечового 

міхура. Який із названих препаратів необхідно ввести в сечовий міхур по закінчені 

катетеризації з метою профілактики циститу? 

A.* 10 мл теплого розчину фурациліну 1:5000 

B.500 ОД пеніциліну в 10 мл теплого ізотонічного розчину хлористого натрію   

C.10 мл теплого ізотонічного розчину хлористого натрію   

D.10 мл теплого гіпертонічного розчину хлористого натрію   

E.10 мл 5% розчину теплої глюкози   

 

189.Пацієнт 29 років, поступив до нейрохірургічного відділення зі стисненням головного 

мозку.Під час медсестринського обстеження медична сестра виявила наступні об’єктивні 

специфічні ознаки: 

A.*Симптом “світлого проміжку” 
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B.Флуктуація   

C.Підшкірна емфізема обличчя   

D.Гіперемія шкіри   

E.Висипання в ділянці ушкодження   

 

190.У травмпункт доставлено потерпілого, якому діагностували відкритий перелом гомілки 

лівої ноги. Для накладання якої гіпсової пов'язки медична сестра буде готувати оснащення? 

A.*Вікончаста 

B.Гонітна   

C.Кокситна   

D.Торако-брахіальна   

E.Чобіток   

 

191.У потерпілого 24 років діагностовано перелом лівої плечової кістки. Як необхідно 

провести іммобілізацію шиною Крамера? 

A.*Від кінчиків пальців лівої руки до внутрішнього кута правої лопатки 

B.Від середини передпліччя лівої руки до хребта   

C.Від кінчиків пальців лівої руки до внутрішнього кута лівої лопатки    

D.Від променево-зап'ясного суглобу до здорового плеча   

E.Від кінчиків пальців лівої руки до хребта   

 

192.Виберіть ділянку тіла на яку накладається колосовидна пов’язка? 

A.*Плечовий суглоб 

B.Потилична ділянка   

C.Ліктьовий суглоб   

D.Колінний суглоб   

E.Променево-зап’ястковий суглоб   

 

193.Медсестра проводить медсестринське обстеження пацієнта 67 років з відмороженням 

правої ступні. Виберіть, який із симптомів є характерним тільки для дореактивного періоду? 

A.*Втрата чутливості 

B.Біль   

C.Порушення функції   

D.Набряк тканин   

E.Підвищення температури шкіри   

 

194.Медична сестра проводить медсестринського обстеження пацієнта 34 років з раною 

тильної поверхні ступні. Виберіть, яка ознака є характерною тільки для різаної рани? 

A.*Краї рани рівні, лінійні 

B.Наявність вхідного та вихідного отвору   

C.Краї рани нерівні, зазубрені   

D.Незначне ушкодження шкіри при наявності глибокої рани   

E.Рана з ознаками отруєння 

 

195.Ви медична сестра, вам необхідно перелити хворому еритроцитарну масу. Назвіть 

ускладнення яке може виникнути у хворого, якщо ви будете швидко проводити 

гемотрансфузію.    

A .*Гостре розширення серця 

B.Повітряна емболія   

C.Гемотрансфузійний шок   

D.Анафілактичний шок   

E.Цитратний шок   

 

196.Ви операційна сестра. Виберіть інструмент для з’єднання тканин.    

A.*Скобки Мішеля 
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B.Затискач Кохера   

C.Канюля Люера   

D.Троакар   

E.Коловорот   

 

197.Для операції – ампутація кінцівки, операційна сестра повинна підготувати інструмент для 

відтягування м’язів. Він має назву:    

A.*Ретрактор 

B.Троакар   

C.Розширювач   

D.Долото 

E.Коловорот   

 

198.Дитина 10 р. упала на уроці фізкультури. Скаржиться на біль у правому плечовому 

суглобі. Об’єктивно: праве плече відведене від тулуба; правий плечовий суглоб 

деформований, пасивні рухи різко болючі. Тактика медичної сестри на догоспітальному етапі. 

A.*Здійснити іммобілізацію кінцівки 

B.Зробити масаж   

C.Вправити вивих   

D.Ввести антибіотики   

E.Накласти джгут   

 

199.Чоловік 40 р отримав травму грудної клітки. Скаржиться на сильний біль у грудній 

клітині справа, де видно рвану рану. Рана проникає в порожнину плеври. Хворому важко 

дихати. Тактика медичної сестрина до госпітальному етапі:    

A.*Накласти окклюзійну пов’язку 

B.Накласти асептичну пов’язку   

C.Накласти косинкову пов’язку   

D.Накласти іммобілізуючу пов’язку   

E.Накласти стискальну пов’язку   

 

200.У потерпілого з рани на гомілці пульсуючим струменем витікає яскраво-червона кров. 

Хворий блідий, АТ - 90/70 мм рт.ст. Тактика медичної сестри на дошпитальному етапі полягає 

в: 

A.*Накладанні джгута 

B.Введенні знеболюючих 

C.Піднятті кінцівки   

D.Накладанні пов’язки   

E.Накладанні шини   

 

201.У хворого механічна кишкова непрохідність. Назвіть обстеження, до якого ви будете його 

готувати для уточнення діагнозу.    

A .*Рентгенологічне обстеження 

B.Загальний аналіз крові   

C.Колоноскопія   

D.Фіброгастроскопія   

E.Ректороманоскопія   

 

202.У хворого 40 р. на задній поверхні шиї болісний інфільтрат з декількома гнійними 

точками.Назвіть проблему, яка найбільше турбує пацієнта.    

A.*Біль 

B.Гнійні точки   

C.Місцеві ознаки запалення   

D.Почервоніння шкіри   

E.Косметологічний дефект   
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203.У хворого перелом кісток гомілки. Медсестра підготувала для транспортної іммобілізації: 

A.*Шину Крамера 

B.Шину Белера 

C.Шину Дітеріхса 

D.Бинт для пов'язки Дезо 

E.Бинт для пов'язки Вельпо 

 

204.Чоловік 37 р. вдарився головою об лід. Свідомість не втрачав. Відчуває легке  

 головокружіння, біль в місці удару. Назвіть незалежне сестринське втручання:    

A.*Застосування холоду на голову 

B.Застосування кровоспинних засобів   

C.Застосування протишокових препаратів   

D.Обмеження вживання рідини   

E.Накладання пов’язки “чепець” 

 

205.Хворому здійснили операцію на шлунково-кишковому тракті. Назвіть  дії медсестри в 

перший день після операції для профілактики ранньої кровотечі     

A.*Покласти вагу на ділянку рани 

B.Зробити премедикацію   

C.Виконати перев’язку 

D.Ввести промедол   

E.Покласти грілку 

 

206.У хворого 70-ти років затримка сечі. Який катетер вибере медсестра і проведе  

катетеризацію сечового міхура?    

A.*Гумовий 

B.Металевий   

C .Не має значення   

D.Катетер Петцера 

E.Жіночий   

 

207.У чоловіка 35 р. раптово виник гострий біль у животі невідомого походження. Він 

крутиться в ліжку від болю, притиснувши руки до живота. Назвіть незалежне сестринське 

втручання:    

A.*Викликати лікаря 

B.Дати ношпу   

C.Ввести анальгін   

D.Покласти грілку   

E.Зробити масаж   

 

208.Лікування нагноєння в стадії абсцедування: 

A.*Широкий розтин   

B.Зігріваючий компрес   

C.Місцевий холод   

D.Обколювання антибіотиками   

E.Продовження курсу лікування   

 

209.Якщо на опіковій поверхні розміщується 5 долоней хворого, то площа опіку становить:   

A.*5%   

B.3%   

C.7%   

D.10%   

E.12%   

 



 292 

210.Невідкладна допомога при кровотечі із стегнової артерії. 

A.*Накладання джгута   

B.Припідняте положення   

C.Накладання судинного шва   

D.Накладання давлючої пов’язки   

E.Закручування артерії   

 

211.Бешиха, яка часто повторюється, приводить до ускладнення: 

A.*Лімфостаз (слоновість) 

B.Дерматоз   

C.Екзема   

D.Флебіт   

E.Трофічна виразка   

 

212.Профілактика тромбоемболії в післяопераційному періоді:   

A.*Активне ведення післяопераційного періоду 

B.Гігієнічна ванна   

C.Тривалий ліжковий режим   

D.Напівспиртові компреси на гомілки   

E.Нормалізація водносольового балансу   

 

213.Глибина компресії у дорослих під час непрямого масажу серця.   

A.*3-4 см   

B.2 см   

C.1 см   

D.6 см   

E.8 см   

214.Метод лікування рани в фазі гідратації вимагає використання:   

A.*Відсмоктуючих пов’язок 

B.Оклюзійної пов’язки 

C.Аутогемотерапії 

D.Введення антибіотиків   

E.Мазі Вишневського 

 

215.Виберіть ознаку, яка характерна для доброякісних пухлин? 

A.*Мають капсулу    

B.Дають метастази   

C.Дають рецидиви   

D.Дають кахексію 

E.Швидко ростуть   

 

216.Блювотні маси у вигляді “кавової гущі” характерні для:   

A.*Шлункової кровотечі    

B.Ректальної кровотечі   

C.Легеневої кровотечі   

D.Печінкової коми   

E.Отруєння свинцем 

 

217.Холецистит це:   

A.*Запалення жовчного міхура   

B.Запалення підшлункової залози 

C.Запалення сечового міхура   

D.Запалення 12-палої кишки   

E.Запалення печінки 
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218.До ранньої ознаки правця відносять: 

A.*Спазм жувальних і мімічних м’язів   

B.Дизурічні явища   

C.Блювання 

D.Задишку 

E.Набряки   

 

219.Яка перша допомога при клінічній смерті? 

A.*ШВЛ та масаж серця 

B.Адреналін   

C.Натрій гідрокарбонат   

D.Хлористий кальцій   

E.Нітрогліцерин   

 

220.Вкажіть площу опіку нижньої кінцівки за правилом “дев`ятки” 

A.*18%   

B.9%  

C.1%   

D.27%  

E.36%   

221.При травматичному шоці використовують: 

A.*Аналгетики 

B.Атропін   

C.Платифілін   

D.Прозерін   

E.Папаверін   

 

222.Симптомом “гострого живота” є: 

A .*Напруження м’язів живота   

B.Головний біль   

C.Пронос   

D.Тяжке дихання   

E.Вздуття живота   

 

223.Для трахеостомії використовують спеціальний інструмент: 

A.*Трахеостомічна трубка Люєра   

B.Распатор Дуайєна 

C.Гачки Фарабефа 

D.Пилка Джиглі  

E.Розширювач Мікуліча   

 

224.У хворого скарги на звуження поля зору з внутрішньої сторони. Яким методом можна 

визначити межі поля зору?   

A.*Периметрії   

B.Візометрії   

C.Тонометрії   

D.Кампіметрії   

E.Офтальмоскопії   

 

225.Який  із перерахованих препаратів вводять під час премедикації: 

A.*Атропіну сульфат    

B.Клофелін   

C.Аміназін   

D.Фурасемід   

E.Анальгін   
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226.Який розчин Ви приготуєте для обробки рук за способом Спасокукоцького-Кочергіна: 

A.*Розчин аміаку   

B.Розчин первомуру 

C.Розчин хлоргексидину біглюконату 

D.Розчин натрію бікарбонату 

E.Розчин фурациліну   

 

227.Виберіть інструмент, який відноситься до загального інструментарію: 

A.*Затискач Більрота   

B.Щипці Лістона   

C.Щипці Люєра   

D.Ложечка Фолькмана 

E.Щипці Фарабефа   

 

228.Скільки разів операційна м/с готує великий інструментальний стіл?   

A .*1 раз на добу   

B.Через кожні 6 годин    

C.Через кожні 2 години   

D.2 рази на добу   

E.Через кожні 4 години   

 

229.Виберіть інструмент, який відноситься до спеціального інструментарію:   

A.*Дротяна пилка Джиглі 

B.Скальпель 

C.Пінцет хірургічний   

D.Пінцет зубчасто-лапчастий 

E.Ножиці   

 

230.Медична сестра готує набір для ампутації кінцівки. Виберіть спеціальний інструмент, 

який необхідно покласти:   

A.*Ретрактор   

B.Коловорт   

C.Зонд Кохера   

D.Затискач Більрота   

E.Затискач Пеана   

 

231.Медична сестра перев'язує рану, яка знаходиться в стадії гідратації. Що потрібно 

застосувати:   

A.*Гіпертонічний розчин   

B.Мазь Вишневського   

C.Аутогемотерапію   

D.УФО   

E.Мазь синтоміцинову   

 

232.В операційній стерильний шовк зберігається в етиловому спирті. Вкажіть, як часто 

медична сестра повинна його міняти:   

A.*Кожні 10 днів   

B.Один раз на місяць 

C.Кожні 5 днів   

D.Щодня   

E.Кожні 20 днів   

 

233.Зі станції переливання крові доставили флакон консервованої крові для термінової 

гемотрансфузії. При огляді вмісту флакону помітні згустки крові. Дайте оцінку 
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придатностікрові до переливання: 

A.*Кров не придатна до переливання   

B.Кров придатна до переливання   

C.Кров можна перелити після збовтування   

D.Кров можна перелити після нагрівання   

E.Кров можна перелити тільки після фільтрації   

 

234.Медична сестра пацієнту після операції поклала вантаж на ділянку рани. З якою метою 

вона це зробила:    

A.*Попередження кровотечі   

B.Зменшення болю   

C.Попередження нагноєння   

D.Попередження розходження швів   

E.Попередження утворення пролежнів   

 

235.Пацієнт 43 р. скаржиться на біль у ділянці правого плеча, втрату працездатності, 

підвищення температури тіла до 38оС. Вважає себе хворим протягом останніх 4 діб. 

Об’єктивно: у верхній третині плеча на внутрішній поверхні спостерігається набряк, шкіра 

червоного кольору, у центрі - щільний, різко болючий інфільтрат з великою кількістю гнійних 

утворень. Вкажіть захворювання, для якого характерні дані ознаки:   

A.*Карбункул   

B.Фурункул   

C.Абсцес   

D.Флегмона   

E.Лімфаденіт   

 

236.Пацієнт 45 р., прооперований з приводу раку правої легені. 3дійснена операція  

пульмонектомія, налагоджено пасивне дренування плевральної порожнини. Який з дренажів 

плевральної порожнини є пасивним?   

A.*Дренаж за методом Бюлау 

B.Дренаж за допомогою 3-ох ампульної системи   

C.Дренаж за допомогою водоструминного пристрою   

D.Дренаж за допомогою електричного пристрою   

E.Дренаж за допомогою гумового балончика   

 

237.Хворий 24 років поступає на планову операцію з приводу правостороньої пахової грижі. 

Вкажіть час на протязі якого медична сестра повинна проводити доопераційне навчання:   

A.*Не більше 24 годин   

B.Напротязі всього доопераційного періоду   

C.На протязі останнього вечора перед операцією   

D.На протязі двох годин   

E.Не менше 48 годин   

 

238.Ви працюєте перев'язувальною сестрою хірургічного відділення. Хворого з якою 

патологією з перелічених Ви запросите першим? 

A.*Ліпома спини   

B.Абсцес плеча   

C.Карбункул шиї   

D.Остеомієліт   

E.Панарицій   

 

239.З чого починають обстеження передміхурової залози для встановлення діагнозу? 

A.*Пальцьового обстеження 

B.Колоноскопії 

C.Ректороманоскопії 
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D.УЗД передміхурової залози   

E.Сканування  передміхурової залози   

 

 

240.У хворого на пахвинну грижу 1 годину тому після підняття вантажу з’явився біль у 

ділянці грижового утворення і воно перестало вправлятися у черевну порожнину. Які заходи 

невідкладної допомоги повинна виконати медсестра?   

A.*Викликати “швидку допомогу” 

B.Ввести розчин анальгіну внутрішньом’язово 

C.Ввести розчин но-шпи внутрішньом’язово   

D.Спробувати самостійно вправити грижу   

E.Покласти грілку на ділянку грижі   

 

241.У хворого на виразкову хворобу виникло блювання у вигляді кавової гущі і чорні рідкі 

випорожнення. Яку невідкладну допомогу повинна надати медсестра до приходу лікаря? 

A.*Покласти міхур з льодом на живіт   

B.Промити шлунок холодною водою   

C.Промити шлунок розчином перманганату калію    

D.Дати ковтати хворому шматочки льоду   

E.Ввести розчин церукалу внутрішньом’язово   

 

242.У хворого 50 р. загальний стан важкий, спутана свідомість, артеріальний тиск не 

визначається, пульс відсутній на периферичних артеріях, визначається тільки на сонних, 

стегнових артеріях, по серцевих скороченнях, шкірні покриви - бліді, ціаноз. Що можна 

запідозрити у хворого? 

A.*Предагонію   

B.Агонію   

C.Клінічну смерть   

D.Колапс   

E.Запаморочення   

 

243.В клініку доставлений хворий 25 р. після ДТП - свідомість і очні рефлекси відсутні. 

Артеріальний тиск і пульс на периферичних артеріях не визначається. Пульс на сонних 

артеріях слабкого наповнення. Тони серця глухі. Дихання рідке. Як Ви оцінюєте стан хворого?   

A.*Агонія   

B.Предагонія   

C.Запаморочення   

D.Клінічна смерть   

E.Колапс   

 

 

244.Хворий 1 хв. тому раптово перейшов в стан, який характеризується відсутністю функції 

центральної нервової системи, дихання та серцевої діяльності, відсутністю видимих проявів 

життя. Як Ви оцінюєте стан хворого? 

A.*Клінічна смерть   

B.Колапс   

C.Запаморочення   

D.Агонія   

E.Предагонія   

 

245.На тролейбусній зупинці знайдена людина 40-45 років. Викликана машина “швидкої 

допомоги”. У відповідь на больове подразнення відкриває очі, при сильному подразненні 

захисна реакція, при звертанні вимовляє незв’язні слова. Як Ви оціните глибину розладу 

свідомості у хворого?   

A.*Сопор   
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B.Ясна свідомість   

C.Приголомшений   

D.Кома   

E.Смерть мозку    

 

246.У потерпілого під час їжі раптово виник сильний кашель, задуха, втрата свідомості. 

Пульсація на сонних артеріях послаблена, самостійне дихання відсутнє. Що слід медсестрі 

виконати негайно у потерпілого? 

A.*Прийом Геймліха   

B.Прекардіальний удар 

C.Непрямий масаж серця   

D.Штучну вентиляцію легенів   

E.Прямий масаж серця   

 

247.Пацієнт, після тяжкої черепно-мозкової травми, знаходиться у коматозному стані, дихає 

через трахеостому. Чергова медична сестра помітила, що дихання у нього стало частішим, 

з’явився ціаноз шкіри. Визначте наявну проблему пацієнта:   

A.*Обтурація трахеостомічної трубки   

B.Западання язика   

C.Набряк легень   

D.Ларингоспазм   

E.Спонтанне дихання   

 

248.Потерпілого чоловіка, 24 років, після ДТП до приймально-діагностичного відділення 

доставили з множинними ушкодженнями. Чергова медична сестра виявила, що пацієнт без 

свідомості, дихання поверхневе, пульс ниткоподібний, зіниці звужені. Першочергове 

незалежне медсестринське втручання. 

A.*Викликати лікаря 

B.Виміряти АТ   

C.Зібрати сечу на аналіз   

D.Транспортувати до рентгенкабінету    

E.Зняти ЕКГ   

 

249.Медична сестра відділення реанімації та інтенсивної терапії за призначенням лікаря 

проводить інтенсивну медикаментозну терапію. Визначити найбільш ефективний шлях 

введення інфузійних засобів:   

A.*Внутрішньовенний   

B.Внутрішньом’язовий   

C.Підшкірний 

D.Внутрішньосерцевий   

E.Внутрішньоартеріальний   

 

250.У жінки опік окропом передньої поверхні грудей, живота та ніг. Скарги на сильний біль. 

Шкіра гіперемована, набрякла. Яке сестринське втручання є доцільним на догоспітальному 

етапі? 

A.*Охолодити, накласти асептичну пов’язку 

B.Підсікти пухирі та накласти пов’язку   

C.Порадити застосувати грілку   

D.Накласти мазеву пов’язку   

E.Накласти оцтовий компрес   

 

251.Чоловік в стані алкогольного сп’яніння випадково взяв в рот декілька мл оцтової 

кислоти.Турбує біль. Ротова порожнина гіперемована. Що в перше чергу повинна зробити 

медсестра?   

A .*Ретельно промити рот водою 
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B.Дати випити гарячого молока 

C.Дати випити холодного молока   

D.Дати ковтати шматочки льоду   

E.Ввести в шлунок тонкий зонд   

 

252.До Вас звернувся сусід, який скаржиться на переймоподібний біль в животі, нудоту, 

блювання, затримку газів і стільця. При огляді Ви запідозрили “гострий живіт”. Як надати 

долікарську допомогу? 

A.*Покласти холод на живіт, викликати “швидку допомогу” 

B.Знеболити, покласти грілку на живіт   

C.Промити шлунок, поставити очисну клізму   

D.Знеболити, спостерігати за пацієнтом протягом 3-х годин   

E.Обмежити прийом їжі та води, ввести спазмолітики   

 

253.В хірургічному відділенні у хворого раптово зупинилось дихання, відсутній пульс та АТ, 

зіниці широкі, не реагують на світло. Йому негайно почали проводити серцево-легеневу 

реанімацію. Який показник свідчить про ефективність реанімації?   

A.*Поява пульсу на сонній артерії 

B.Блідість шкіри   

C.Розширення зіниць   

D.Відсутність пульсу на магістральних судинах   

E.Відсутність свідомості   

 

254.У потерпілого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди  ви виявили відсутність 

дихання, пульса на сонній артерії, широкі зіниці. Що в першу чергу треба зробити? 

A.*Розпочати серцево-легеневу реанімацію 

B.Дати вдихнути нашатирного спирту   

C.Викликати "швидку допомогу" 

D.Викликати мілицію   

E.Ввести хлористий кальцій   

 

255.До медичної сестри звернувся пацієнт із забоєм м’яких тканин. Який препарат із групи 

місцевих анестетиків необхідно використати для знеболення ділянки цієї травми шляхом 

охолодження?   

A.*Хлоретил 

B.Дикаін    

C.Ефір   

D.Лідокаін   

E.Новокаін   

 

256.У хворого з напруженим пневмотораксом з’явились симптоми порушення гемодинаміки. 

Яка причина цього порушення? 

A.*Зміщення органів середостіння 

B.Гіповолемія   

C.Метаболічний ацидоз   

D.Метаболічний алкалоз   

E.Повітряна емболія 

 

257.За статистичними даними отруєння якою речовиною є найбільш частою причиною 

смерті? 

A.*Алкоголем 

B.Чадним газом   

C.Кислотами    

D.Лугами   

E.Барбітуратами    
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258.Назвіть показання до екстреної профілактики правця.   

A.*Позагоспітальні аборти 

B.Фурункул    

C.Бешиха   

D.Термічні опіки 1 ст.   

E.Відмороження 1 ст.   

 

259.Яке ускладнення найчастіше зустрічається при переломі кісток носа?   

A.*Кровотеча 

B.Риніт 

C.Гайморит   

D.Фронтит   

E.Озена   

 

 

260.Лікарем поставлений діагноз “Кровотеча із вен стравоходу”, який інструмент має 

підготувати медсестра для зупинки кровотечі із вен стравоходу.   

A.*Зонд Блекмора   

B.Назогастральний зонд   

C.Катетер Фолєя   

D.Затискач Кохера   

E.Затискач Мікуліча   

 

261.При падінні з висоти хворий отримав закритий перелом обох нижніх кінцівок в ділянці 

гомілок. Надайте невідкладну допомогу.   

A.*Накладання транспортних шин 

B.Накладання джгута   

C.Накладання скелетного витягу   

D.Накладання гіпсової пов’язки   

E.Накладання тиснучої пов’язки   

 

262.При переливанні одногрупної, резус-сумісної крові у хворого з”явились скарги на біль у 

поперековій ділянці, важкість при диханні, серцебиття, біль за грудиною. Ваші дії.   

A.*Припинити переливання крові, викликати лікаря         

B.Припинити переливання крові, ввести 50% 2 мл анальгіну 

C.Припинити переливання крові, дати таблетку валідолу під язик     

D.Припинити переливання крові, спостерігати за хворим                     

E.Заспокоїти хворого і продовжити переливання крові   

 

263.До лікаря звернувся хворий з різаною раною передньої поверхні передпліччя, з якої 

витікає темно-червона кров. Що повинна виконати медична сестра за призначенням лікаря для 

тимчасової зупинки кровотечі?   

A .*Накладання тиснучої пов’язки   

B.Згинання кінцівки в суглобі   

C.Накладання артеріального джгута   

D.Накладання затискача    

E.Електрокоагуляція   

 

264.Дві хвилини тому електрик отримав удар електричним струмом. Хворий непритомний, 

пульс над сонною артерією не визначається, зіниці розширені, не реагують на світло. Ваші дії: 

A.*Негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію 

B.Дати понюхати ватку, змочену нашатирним спиртом   

C.Розпочати непрямий масаж серця   

D.Ввести в/в 1% розчин адреналіну   
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E.Чекати на прибуття реанімаційної бригади 

 

265.Ознакою перфорації виразки шлунка вважається:   

A.*Раптовий кинджальний біль в животі   

B.Симптом Ортнера   

C.Метеоризм   

D.Підвищення температури тіла   

E.Позитивний симптом Ровзінга   

 

266.Вы оказываете помощь пострадавшему с электротравмой. Пострадавший без сознания, 

держится за электрический провод. С чего необходимо начинать оказывать помощь?   

A.*Освободить пострадавшего от действия электрического тока   

B.Провести ИВЛ   

C.Провести непрямой массаж сердца 

D.Вызвать скорую помощь   

E.Дать понюхать нашатырный спирт   

 

267.Вы медсестра здравпункта. Вас вызвали к пострадавшему с проникающим ранением 

грудной клетки. Состояние больного тяжелое. При осмотре из раны выделяется пенистая 

кровь. Какой тип повязки запланирует медсестра для оказания первой медицинской помощи?   

A.*Оклюзионную   

B.Спиральную 

C.Давящую   

D.Черепашью   

E.Косыночную   

 

268.Потерпевшего вытащили из воды через 4 минуты после утопления. Пульс на  

периферической артерии и дыхание отсутствуют.  На каких сосудах нужно определить пульс?   

A.*Сонная артерия   

B.Локтевая артерия 

C.Подколенная артерия   

D.Брюшная аорта 

E.Лучевая артерия 

 

269.При отравлении фосфорорганическими соединениями антидотом является:   

A.*0,1% раствор атропина сульфата 

B.0,1% раствор адреналина гидрохлорида 

C.Кордиамин   

D.Унитиол   

E.Строфантин   

 

270.Потерпевший М., 40 лет, с открытым переломом бедра, который осложнился 

артериальным кровотечением. С целью временной остановки кровотечения может быть 

применено: 

A.*Наложение жгута   

B.Давящая повязка   

C.Пузырь со льдом   

D.Кровоостанавливающие препараты   

E.Тугая тампонада раны   

 

271.У хворого під час переливання еритроцитарної маси з’явились: біль в попереку, відчуття 

стиснення в грудях, почервоніння обличчя, відчуття “страху смерті”, задишка. 

Об’єктивно:хворий неспокійний, пульс - 110/хв., АТ - 110/80 мм рт.ст. Вкажіть ускладнення 

переливання крові: 

A.*Гемотрансфузійний шок 
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B.Повітряна емболія   

C.Цитратний шок   

D.Анафілактичний шок   

E.Емболія легеневої артерії   

 

272.На місці дорожньо-транспортної пригоди виявлено потерпілу без свідомості, без дихання. 

Пульс і АТ не визначаються, зіниці на світло не реагують. Який термінальний стан у 

потерпілої? 

A.*Клінічна смерть 

B.Передагональний стан   

C.Агонія   

D.Колапс   

E.Травматичний шок   

 

273.Для якої черепно-мозкової травми характерний “симптом окулярів”?   

A.*Перелом основи черепа 

B.Струс головного мозку   

C.Перелом склепіння черепа   

D.Стиснення головного мозку   

E.Забій головного мозку   

 

274.У хворого В., 45 р. виявлена травма правого стегна. Пальпаторно - болючість в ділянці 

нижньої третини стегна, набряк, патологічна рухливість кісток, деформація стегна. 

Діагностовано закритий перелом в ділянці нижньої третини правого стегна. Як правильно 

надати невідкладну допомогу? 

A.*Знеболення, шина Дітеріхса 

B.Давляча пов’язка, знеболення 

C.Шина Белера, знеболення 

D.Знеболення, шина Еланського   

E.Шина Крамера, знеболення   

 

275.Яке найбільш небезпечне ускладнення може виникнути при кровотечі з яремних вен шиї? 

A.*Повітряна емболія 

B.Травматичний шок   

C.Велика крововтрата   

D.Падіння артеріального тиску   

E.Виникнення тромбів   

 

276.Яка невідкладна допомога при защемленній грижі? 

A.*Холод на живіт, термінова госпіталізація 

B.Знеболення   

C.Носіння бандажу   

D.Вправлення грижі   

E.Введенні спазмолітиків    

 

277.З чого починати надання невідкладної допомоги при закритому переломі?   

A.*Знеболення 

B.Туге бинтування   

C.Транспортна іммобілізація    

D.Введення спазмолітиків   

E.Введення антибіотиків   

 

278.Потерпілий Н. 32 років отримав електротравму. Відсутні пульс на сонних артеріях та 

самостійне дихання, зіниці розширені. З чого медична сестра почне невідкладну допомогу? 

A.*Потрійного прийому Сафара 
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B.ШВЛ за методом з рота до рота   

C.Непрямого масажу серця   

D.Проведення дефібриляції 

E.Висовування вперед нижньої щелепи   

 

279.В урологічне відділення поступив хворий з діагнозом: напад ниркової кольки. Яке 

незалежне сестринське втручання може виконати медична сестра?    

A.*Тепла грілка на поперекову ділянку   

B.Зігрівальний компрес на поперекову ділянку   

C.Міхур з льодом на поперекову ділянку   

D.Ніжні гарячі ванни   

E.Міхур з льодом на низ живота   

 

280.Ви медична сестра реанімаційного відділення. Під час догляду за пацієнтом К. 35 років ви 

виявили відсутність пульсу на променевій, та сонній артеріях. Скорочення серця припинилося 

хвилину тому. Який невідкладний стан у хворого?    

A .*Клінічна смерть   

B.Соціальна смерть   

C.Біологічна смерть   

D.Шок    

E.Колапс    

 

281.Робітник підприємства одержав електротравму, тримає дріт в руці. Що в першу чергу 

повинна зробити медична сестра: 

A.*Звільнити потерпілого від джерела електроструму 

B.Ввести знеболюючі препарати   

C.Провести штучну вентиляцію легенів   

D.Провести закритий масаж серця   

E.Викликати бригаду швидкої медичної допомоги   

 

282.Ви стали свідком як пацієнтка К. 32 років під час прийому їжі раптом скрикнула. 

Об’єктивно: вираз обличчя переляканий, крила носа надуті, шкіра бліда з ціанотичним 

відтінком, помітне втягнення міжреберних проміжків. Яку невідкладну допомогу слід 

терміново надати?   

A .*Застосувати прийоми Геймліха 

B.Проводити оксигенотерапію без піногасника   

C.Проводити оксигенотерапію з піногасником   

D.Розстібнути комірець   

E.Ввести 2,4% розчин еуфіліну в/венно    

 

283.Ви оглядаєте потерпілого з вогнепальною раною правого стегна. Локально: в рані видно 

осколки стегнової кістки, рана кровоточить пульсуючим струменем. Ваші першочергові дії?   

A.*Накласти джгут   

B.Накласти асептичну пов’язку    

C.Ввести знеболюючі   

D.Транспортувати потерпілого в найближчу лікарню 

E.Провести транспортну іммобілізацію підручними засобами   

 

284.Який спосіб зупинки кровотечі ви застосуєте при травмуванні варикозно-розширеного 

вузла?   

A.*Тиснучу пов’язку     

B.Накладання джгута     

C.Максимальне згинання у суглобі     

D.Пальцеве притиснення судини     

E.Підвищене положення кінцівки     
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285.При огляді пацієнта 75 років. Свідомість та всі рефлекси відсутні. Ознаки діяльності 

серцево-судинної та дихальної системи не визначаються. Виявлено заклякання м’язів, трупні 

плями. Розм’якшення очного яблука, сухість та помутніння рогівки. Який ймовірний діагноз?   

A.*Біологічна смерть   

B.Клінічна смерть   

C.Агонія   

D.Термінальна пауза   

E.Передагонія   

 

286.У чоловіка 70 років Ви діагностували гостру затримку сечі. Виберіть першочергові дії 

медичної сестри при наданні невідкладної допомоги хворому. 

A .*Катетеризація гумовим катетером.   

B.Катетеризація металевим катетером.   

C.Надлобкова пункція сечового міхура.   

D.Епіцистостомія.   

E.Аденомектомія.   

 

287.На травмпункт доставлений чоловік 28 років. Сам сказати нічого не може, рот широко 

відкритий, нижня щелепа висунута вперед. Відмічається слинотеча. Травму отримав під час 

бійки. Який найбільш вірогідний діагноз? 

A.*Вивих нижньої щелепи   

B.Перелом нижньої щелепи   

C.Перелом верхньої щелепи   

D.Остеомієлїт нижньої щелепи   

E.Остеома нижньої щелепи   

 

288.Чоловік 45 років звернувся за медичною допомогою. Скаржиться на біль правій паховій 

ділянці,який з’явився раптово після фізичного навантаження. Рік тому у хворого 

діагностовано правобічну пахову килу. При огляді у правій паховій ділянці є різкоболюче 

випинання,яке невправляється в черевну порожнину. Яке ускладнення виникло у хворого? 

A.*Защемлення пахової кили   

B.Запалення килових оболонок   

C.Гострий апендицит   

D.Евентрація   

E.Копростаз   

 

289.Потерпілий внаслідок автокатастрофи без свідомості, шкірні покриви бліді. Пульс на 

сонних артеріях відсутній, зіниці розширені, реакція на світло відсутня. Самостійне дихання 

відсутнє. Початковий діагноз є:   

A.*Клінічна смерть   

B.Біологічна смерть   

C.Соціальна смерть   

D.Коматозний стан   

E.Непритомний стан   

 

290.Ви надаєте реанімаційну допомогу потерпілому внаслідок землетрусу, у якого 

діагностована “клінічна смерть”. Назвіть І етап реанімації: 

A .*Забезпечення прохідності дихальних шляхів   

B.Проведення штучної вентиляції легень   

C.Закритий масаж серця   

D.Транспортування в лікувальний заклад   

E.Дефібриляція   

 

291.Під час проведення закритого масажу серця точка натискування знаходиться:   
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A.*На межі нижньої та середньої третини грудини 

B.На межі верхньої та середньої третини грудини   

C.В V міжребір’ї по середньо ключичній лінії   

D.Праворуч від грудини в ІІ міжребір’ї   

E.На мечеподібному відростку   

 

292.До якого основного обстеження треба підготувати пацієнта при підозрі на гостру кишкову 

непрохідність?   

A.*Рентгенологічне обстеження черевної порожнини   

B.Аналіз крові, сечі   

C.УЗД черевної порожнини   

D.Радіоізотопне черевної порожнини   

E.Колоноскопія, ректороманоскопія   

 

293.Яку першу медичну допомогу надасть  медсестра при закритій травмі живота з  

ушкодженням внутрішніх органів? 

A.*Холод на живіт, екстрена госпіталізація   

B.Фізіотерапевтичне лікування 

C.Грілку на живіт   

D.Знеболювання   

E.Підготовка до обстеження   

 

294.В здоровпункті чоловіку 50 років встановлено діагноз: правостороння защемлена пахова 

грижа. Які дії медсестри є першочерговими на догоспітальному етапі. 

A.*Негайно викликати швидку допомогу, холод на живіт   

B.Дати но-шпу   

C.Дати анальгін   

D.Покласти холод на живіт   

E.Покласти грілку на живіт   

 

295.У хірургічному відділенні пацієнту 50 років з виразковою хворобою шлунку, ускладненою 

кровотечею, проведено гемотрансфузію. Яке лабораторне обстеження необхідно планувати на 

наступний день?   

A.*Клінічний аналіз крові і сечі   

B.Аналіз крові на цукор   

C.Пробу за Зимницьким   

D.Коагулограму   

E.Аналіз крові на RW   

 

296.В здоровпункт на ношах доставлено пацієнта 33 років, у якого 15 хвилин тому раптово 

з’явився “кинжальний” біль у животі. При огляді: шкіра бліда, АТ - 80/60 мм рт.ст., Ps - 

100/хв. При пальпації живіт дошкоподібний, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. 

Сплануйте надання першої медичної допомоги? 

A.*Холод на живіт, негайна госпіталізація 

B.Ввести спазмолітики   

C.Амбулаторне спостереження   

D.Знеболювання   

E.Транспортування в гастроентерологічне відділення   

 

297.Ви стали свідком електротравми. Потерпілий лежить на землі на лівому боці. Ви 

встановили, що дихання у нього відсутнє, пульс не визначається. З чого Ви почнете проводити 

реанімаційні заходи?   

A.*Повернути потерпілого на спину, забезпечити прохідність дихальних шляхів   

B.Повернете потерпілого на спину, почнете ритмічно натискувати на груднину   

C .Повернете потерпілого на живіт, здійснюватимете натискання на лопаткові ділянки   
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D.Надасте потерпілому сидячого положення, розітрете скроні   

E.Надасте потерпілому сидячого положення, здійснюватиме піднімання його рук   

 

298.Ви стали свідком дорожно-транспортної аварії. Потерпілий лежить на дорозі. При огляді 

відсутні дихання і серцебиття, зіниці на світ не реагують. Коли треба розпочинати 

реанімаційні заходи?   

A.*Негайно   

B.Після прибуття бригади швидкої допомоги   

C.Після прибуття спеціалізованої реаніматологічної бригади   

D.При транспортуванні потерпілого   

E.В стаціонарі   

 

299.Під час огляду у хворого почалась носова кровотеча. Яке втручання першочергово Ви 

повинні зробити з метою надання невідкладної допомоги? 

A.*Нахилити голову донизу   

B.Надати  горизонтального положення 

C.Запрокинути голову доверху   

D.Провести гарячу ніжну ванну   

E. Провести задню тампонаду носа   

 

Медсестринство в офтальмології 

 

1. До сімейної медичної сестри звернулась мати з дитиною віком 1 місяць зі скаргами на 

постійні закисання правого ока з народження. При натисканні на область слізного мішка із 

нижньої слізної точки виділяється гній. Яке захворювання запідозрить медична сестра? 

A. Дакріоцистит новонароджених 

B. Гострий кон’юнктивіт  

C. Гострий кератит  

В. Гострий дакріоденіт  

Е. Гострий іридоцикліт 

 

2.  Хвора 40 років звернулась до фельдшера ФАПу зі скаргами на різке почервоніння,  

закисання правого ока, що з’явилось сьогодні вранці після сну. Об’єктивно: слизова  оболонка 

повік та очного яблука різко гіперемійована, набрякла, багато гнійного  виділення. Поставте 

діагноз.  

A. *Гострий кон’юнктивіт правого ока  

B. Гострий приступ глаукоми  

C. Хронічний дакріоцистит  

D. Герпетичний деревовидний кератит  

E. Міопія середнього ступеню  

 

3. У хворого 67 років діагностовано початкова стадія старечої катаракти. Які методи лікування 

йому рекомендовані: 

A. *Медикаментозне 

B. Хірургічне  

C. Кріодеструкція  

D. Лазеротерапія  

E. Правильної відповіді немає  

 

4. Після купання у ставку у пацієнта з’явилась сльозотеча, різі в очах, закисання очей. А 

вранці не зміг розплющити очі через склеювання вій. Для якого захворювання це характерно?  

A. *Кон’юктивіт 

B. Блефарит  

C. Дакріоцистит  
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D. Виразка рогівки  

E. Катаракта  

 

5. До фельдшера звернувся пацієнт зі скаргами на затуманення зору, райдужні кола при  

погляді на джерело світла, нудоту. Яке обстеження повинен провести фельдшер для  

встановлення діагнозу?  

A. *Виміряння внутрішньо очного тиск 

B. Визначення світовідчуття 

C. Дослідження поля зору 

D. Визначення рефракції  

E. Дослідження гостроти зору 

 

6. Для якого захворювання характерний симптомокомплекс: біль в оці, світлобоязнь, 

сльозотеча, перикориальна ін’єкція, наявність інфільтрату на рогівці?  

A. *Кератит 

B. Склерит  

C. Іридоцикліт  

D. Хоріоідит  

E. Кон’юктивіт  

 

7. До Вас звернувся хворий зі скаргами на сльозотечу. Під час обстеження Ви виявили 

гіперемію кон’юнктиви, випинання у нижньо-внутрішньому куті орбіти, при натискання на 

яке із нижньої слізної крапки виділяється гній. Яка проблема у хворого?  

A. *Дакріоцистит 

B. Кератит  

C. Блефарит  

D. Дакріаденіт  

E. Кон’юнктивіт  

 

8. Ви працюєте на фельдшерсько-акушерському пункті. До Вас звернувся пацієнт зі  скаргами. 

Після обстеження пацієнта Ви встановили діагноз: Закритокутова глаукома. Гострий напад 

глаукоми. Оберіть групу препаратів, що використовують для лікування закритокутової 

глаукоми. 

A. *Міотики  

B. Гормональні препарати  

C. Антибіотики  

D. Мідріатики  

E. Вітамінні краплі  

 

9. Які прилади необхідні для вимірювання внутрішнього тиску на ФАПі при глаукомі?  

A. *Тонометр Маклакова  

B. Офтальмометр  

C. Периметр  

D. Щелева лампа  

E. Гоніоскоп  

 

10. Визначте діагноз хворому 50 років, який скаржиться на поступове зниження гостроти зору 

правого ока. Півроку тому був на прийомі в окуліста, було призначено закапування  

вітамінних крапель. Гострота зору ОД = 0,1; гострота зору ОS = 0,8. Під час фокального  

обстеження під капсулою кришталика видно помутніння сірого кольору, яке сягає центру 

зіниці. 

A. *Катаракта  

B. Глаукома  

C. Кон’юнктивіт  

D. Блефарит  



 307 

E. Дакріоаденіт  

 

11. На ФАП звернулась жінка 45 років зі скаргами на головний біль, туман перед очима, часта 

зміна окулярів за останній рік, райдужні круги при погляді на джерело  світла. Ваш діагноз?  

A. *Глаукома  

B. Іридоцикліт  

C. Склерит  

D. Дакріоцистит  

E. Хоріоретиніт  

 

12. Фельдшер ФАПу проводить профілактичне вимірювання внутрішньоочного тиску 

хворому з підозрою на глаукому. Які показники свідчать про помірно підвищений тиск:  

A. *28-32 мм рт.ст. 

B. 25-26 мм рт.ст.  

C. 10-15 мм рт.ст.  

D. 32-35 мм рт.ст.  

E. 35-40 мм рт.ст.  

 

13. До фельдшера ФАПу звернулась дівчинка 12 років зі скаргами на головний біль та появу 

припухлості на краю повіки правого ока. Об’єктивно: гіперемія та набряк шкіри повіки і 

кон’юнктиви, на верхівці припухлості жовтувата голівка. Який імовірний діагноз визначить 

фельдшер?  

A. *Ячмінь  

B. Блефарит  

C. Абсцес повіки  

D. Фурункул шкіри повіки  

E. Ксантелазма  

 

14. До фельдшера ФАПу звернулась молода мати зі скаргами на закисання правого ока у 

дитини віком 1 місяць. Під час огляду фельдшер помітив слизові виділення з ока, 

сльозостояння та виділення гною через нижню сльозову крапку при натисканні у місці 

проекції сльозового мішка. Яка найбільш вірогідна патологія зумовила таку клінічну картину? 

A. *Дакріоцистит новонароджених  

B. Бактеріальний кон’юнктивіт  

C. Блефарит новонароджених  

D. Аденовірусний кон’юнктивіт  

E. Ячмінь нижньої повіки  

 

15. Для оброблення очей необхідно застосовувати:  

A. *Розчин фурациліну 1:5000  

B. 2% розчин натрію гідрокарбонату  

C. 0,5% розчин калію перманганату  

D. 1% розчин пероксиду водню  

E. 5% етиловий спирт 

 

16. До фельдшера ФАПу звернулася мати новонародженої дитини, яка спостерігає закисання 

правого ока, що розпочалося відразу після народження. Проводячи місцеве лікування мати 

відмічає поліпшення, але після припинення закрапування крапель знову з’являються 

виділення з очей. Про яке захворювання свідчать дані симптоми ?   

A. *Дакріоцистит   

B. Дакріоаденіт   

C. Блефарит   

D. Кератит   

E. Іридоцикліт   
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17. До фельдшера ФАПу звернувся хворий зі скаргами на почервоніння, закисання очей та 

різь в очах. При огляді: кон’юнктива гіперемійована, виділення слизисто-гнійного характеру, 

які підсихають і утворюють кірочки. Підберіть препарат для  проведення місцевого лікування:   

A. *Левоміцетин    

B. Атропін   

C. Пілокарпін   

D. Дикаїн   

E. Новокаїн   

 

18. Який засіб призначають, надаючи невідкладну допомогу, при гострому нападі глаукоми?   

A. *Пілокарпін    

B. Атропін    

C. Флоксал    

D. Дексаметазон    

E. Алкаїн    

 

19. Загальні принципи лікування гострих кон’юнктивітів:   

A. *Промивання кон’юнктивальної порожнини + часті інстиляції + закладання мазі   

B. Субкон’юнктивальні ін’єкції + накладання пов’язки   

C. Накладання повязки + закладання мазі   

D. Закладання мазі   

E. Часті промивання кон’юнктивальної порожнини   

 

20. Ви працюєте на фельдшерсько-акушерському пункті. До Вас звернувся пацієнт зі скаргами 

на загальну слабкість, підвищену температуру тіла, біль голови. При обстеженні у хворого 

виявлено почервоніння та набряк кон’юнктиви. Виражена кон’юнктивальна ін’єкція очного 

яблука. При вивертанні повік  видно плівки брудно-сірого кольору. Назвіть найбільш 

характерний симптом дифтерійного кон’юнктивіту.   

A. *Наявність білих плівок, щільно спаяних з кон’юнктивою   

B. Набряк кон’юнктиви   

C. Почервоніння кон’юнктиви   

D. Виражена кон’юнктивальна ін’єкція очного яблука   

E. Гіпопіон   

 

21. Під час огляду хворого виявлено: набряк рогівки, спазм повік, сльозотеча, 

світлобоязливість, зниження гостроти зору; зіниця неправильної форми, колір радужки 

змінений. Ваша думка про діагноз:   

A. *Гострий іридоцикліт  

B. Гострий напад глаукоми   

C. Гострий кон'юнктивіт   

D. Трахома   

E. Гострий поверхневий кератит   

  
Медсестринство в анестезіології та реаніматології 

 

1.Утопленого чоловіка 48-ми років доставили на берег через 6 хвилин після утоплення. 

Непритомний, пульс не визначається. Почали серцево-легеневу реанімацію: ШВЛ методом "з 

роту в рот" і масаж серця. Яка з перерахованих ознак вказує на ефективність реанімаційних 

заходів?  

A.* Звуження зіниць 

B.  Прискорення пульсу 

C. Сповільнення пульсу, часте дихання 

D. Прискорення дихання 

E. Підвищення артеріального тиску 
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2.Вкажіть співвідношення ШВЛ до закритого масажу серця при проведенні серцево-легеневої 

реанімації одним реаніматором у дорослих: 

A.* 2:30 

B. 2:15   

C. 2:10 

D. 1:15 

E. 1:30 

 

3. У вагітної з пізнім гестозом розвинувся напад судом. Що першочергово повинна зробити 

медсестра при наданні невідкладної допомоги? 

A.* Забезпечити прохідність дихальних шляхів 

B. Виміряти артеріальний тис 

C. Ввести протисудомні засоби 

D. Ввести заспокійливі засоби 

E. Надати інгаляційний наркоз 

 

4. При проведенні непрямого масажу серця і ШВЛ у новонародженного в пологовій залі 

співвідношення компресій грудної клітки до частоти ШВЛ складає: 

A.* 3:1 

B. 4:1 

C. 1:1 

D. 5:1 

E. 1:2 

 

5. В клініку доставлений хворий 25-ти років після ДТП: свідомість і очні рефлекси відсутні. 

АТ і пульс на периферичних артеріях не визначається. Пульс на сонних артеріях слабкого 

наповнення. Тони серця глухі. Дихання рідке. Як слід оцінити стан хворого? 

A.* Агонія 

B. Предагонія 

C. Клінічна смерть 

D. Непритомність 

E. Колапс 

 

6. У пацієнта протягом 4-х хвилин були відсутні: дихання, пульс та AT, зіниці не реагували на 

світло. Проведенням реанімаційних заходів вдалося відновити серцеву та дихальну діяльність, 

до пацієнта повернулася свідомість. Як називається стан, в якому знаходився пацієнт? 

A.* Клінічна смерть 

B. Біологічна смерть 

C. Передагональний стан 

D. Агонія 

E. Кома 

 

7. У новонародженої дитини на фонi аспiрацiї навколоплiдними водами розвинулась асфiксiя. 

З чого необхiдно розпочати реанiмацiйнi заходи? 

A.* Вiдсмоктати слиз та навколоплiднi води з дихальних шляхiв 

B. Покласти дитину на тверду поверхню i зiгрiти її 

C. Провести непрямий масаж серця 

D. Провести оксигенотерапiю 

E. Ввести внутрiшньовенно аналептики 

8. У мiському парку перехожi знайшли чоловiка без ознак життя. При оглядi: свiдомiсть 

вiдсутня, дихання та пульсу на сонних артерiях немає, зiницi розширенi, рогiвка блискуча. 

Вашi дiї: 

A.* Розпочати серцево-легеневу реанiмацiю 

B. Викликати швидку допомогу 
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C. Викликати полiцiю 

D. Констатувати бiологiчну смерть 

E. Не чiпати постраждалого 

 

9. Дитина 10-ти рокiв постраждала в автокатастрофi. Непритомна, пульс на соннiй артерiї не 

визначається, дихання вiдсутнє. Якими повиннi бути дiї медичної сестри в цьому випадку? 

A.* Негайно розпочати серцево-легеневу реанiмацiю 

B. Чекати прибуття швидкої допомоги 

C. Повернути потерпiлого набiк 

D. Надати пiдвищеного положення ногам потерпiлої 

E. Вимiряти артерiальний тиск 

 

10. Бригада швидкої медичної допомоги приступила до проведення II етапу реанiмацiї на мiсцi 

пригоди. Який медикамент за призначенням лiкаря першочергово готує медична сестра при 

зупинцi серця? 

A.* Адреналiну гiдрохлорид 

B. Амiодарон 

C. Лiдокаїну гiдрохлорид 

D. Гiдрокарбонат натрiю 

E. Хлорид кальцiю 

 

11. Потрiйний прийом Сафара призначений для: 

A.* Попередження западання язика 

B. Профiлактики аспiрацiї шлункового вмiсту 

C. Профiлактика регургiтацiї 

D. Фiксацiї шийного вiддiлу хребта 

E. Профiлактики респiраторного ацидозу 

 

12. Виберiть вiрний спосiб, яким необхiдно проводити непрямий масаж серця дитинi 4-х 

мiсяцiв: 

A.* Вказiвним та середнiм пальцями 120 разiв на хвилину 

B. Проксимальною частиною кистi 60 разiв на хвилину 

C. Обома руками, складеними навхрест 100 разiв на хвилину 

D. Вказiвним та середнiм пальцями 60 разiв на хвилину 

E. Одним пальцем 120 разiв на хвилину 

 

13. 5-мiсячна дитина хворiє на кашлюк. Пiд час нападу кашлю виник цiаноз шкiри обличчя, 

слизових оболонок, наступила зупинка дихання. Скiльки вдихiв за хвилину Вам необхiдно 

провести при виконаннi штучного дихання? 

A.* 25-30 

B. 10-15 

C. 15-20 

D. 80-100 

E. 100-120 

14.Пацієнт доставлений до приймального відділення каретою швидкої допомоги в 

непритомному стані, з підозрою на медикаментозне отруєння. Медична сестра опустила 

головний кінець кушетки, повернула голову пацієнта набік та підставила ниркоподібний лоток 

під кутик рота пацієнта. На профілактику якої потенційної проблеми пацієнта спрямовані 

сестринські втручання? 

A.* Аспірація блювотними масами 

B. Розвиток колапсу 

C. Профілактика кровотечі із шлунково-кишкового тракту 

D. Профілактика гіпертермії 

E. Поява пролежнів 
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15.Для індивідуального захисту від внутрішньолікарняної інфекції використовують маски. 

Вкажіть термін захисної дії маски: 

A.* З години 

B. 2 години 

C. 5 годин 

D. 4 години 

E. 1 година 

16.До медичної сестри звернувся пацієнт із забоєм м'яких тканин. Який препарат з групи 

місцевих анестетиків необхідно використати для знеболення шляхом охолодження ділянки 

цієї травми? 

A.* Хлоретил 

B. Дикаін 

C. Ефір 

D. Лідокаін 

E. Новокаін 

 

17.Медичній сестрі необхідно провести психологічну підготовку хворої 48-ми років, яка 

готується до планової холецистектомії. Пацієнтка нервується, відчуває страх перед 

майбутньою операцією. Коли краще надати пацієнтці необхідну інформацію? 

A.* Раніше, ніж пацієнтка отримає будь-який седативний препарат 

B. Одразу після приймання седативного препарату 

C. Одразу після проведення премедикації 

D. Через 20-30 хвилин після приймання седативного препарату 

E. Через 2 години після приймання седативного препарату 

18.Хворому з варикозною хворобою нижніх кінцівок призначена планова операція. Коли 

медсестрі необхідно виконати безпосередню премедикацію даному хворому? 

A.* За ЗО хв. до операції 

B. Безпосередньо на операційному столі 

C. Увечері та вранці 

D. За 2 год. до операції 

E. Увечері напередодні операції 

19.Хворому із пароніхією лівого вказівного пальця призначене оперативне лікування під 

анестезією за методом Оберста-Лукашевича. Який анестетик та в якій кількості повинна 

підготувати медсестра? 

A.* 1 % розчин новокаїну 20 мл 

B. 0,5% розчин лідокаїну 500 мл 

C. 0,25% розчин новокаїну 200 мл 

D. 2% розчин дикаїну 3 мл 

E. 5% розчин новокаїну 2 мл 

20.В хірургічному відділенні знаходиться пацієнт 50-ти років, якому буде проведена 

апендектомія під загальним знеболенням. Які препарати повинна приготувати медична сестра 

для проведення премедикації? 

A.* Димедрол, атропін, промедол 

B. Димедрол, кордіамін, баралгін 

C. Фентаніл, клофелін, аміназин 

D. Супрастін, новокаїн, аміназин 

E. Натрію оксибутірат, дроперідол, тавегіл 

21.У 67-річного чоловіка під час проведення нейрохірургічної операції з'явилося порушення 

ритму серця. Фармакологічні засоби якої групи потрібно ввести хворому для нормалізації 

ритму серця? 

A.* Антиаритмічні 

B. Дихальні аналептики 
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C. Серцеві гликозиди 

D. Гормони 

E. Антигістаміни 

22.Хвора 47-ми рокiв знаходиться в хiрургiчному вiддiленнi з варикозним розширенням вен 

нижнiх кiнцiвок. Лiкар призначив оперативне втручання на наступний день. Коли медсестрi 

необхiдно виконати безпосередню премедикацiю? 

A.* За 30 хвилин до операцiї 

B. За двi години до операцiї 

C. На операцiйному столi 

D. Ввечерi напередоднi операцiї 

E. За 6 годин до операцiї 

23.В пiсляоперацiйному перiодi медична сестра виконує призначення лiкаря. Який лiкарський 

препарат був призначений з метою профiлактики тромбозу? 

A.* Гепарин  

B. Промедол 

C. Церукал 

D. Корглiкон 

E. Ципрiнол 

24.Дитина 3-х років з ознаками зневоднення перебуває в інфекційному відділенні. Вкажіть 

препарати для проведення оральної регідратації: 

A.* Регідрон, 5% р-н глюкози 

B. Альбумін, гепарин 

C. Еуфілін, норадреналін 

D. Дімедрол, анальгін 

E. Гідрокортизон 

25.Пацієнту 45 років кількаразово вводили внутрішньовенно 10 мл 2,4% розчину еуфіліну. 

Після ін'єкції у хворого виникла гіперемія, набряк в місці ін'єкції, відчуття болю при пальпації 

по ходу вени. Яке ускладнення розвинулося у пацієнта? 

A.* Флебіт 

B. Інфільтрат 

C. Пірогенна реакція 

D. Повітряна емболія 

E. Медикаментозна емболія 

26. До хірургічного відділення доставлено жінку 42-х років з масивною крововтратою. 

Об'єктивно: Рs- 120/хв., АТ- 90/50 мм рт.ст. Який препарат слід застосувати для стабілізації 

артеріального тиску? 

A.* Розчин поліглюкіну 

B. Розчин натрію хлориду 0,9% 

C. Альбумін 

D. Тромбін 

E. Розчин 40% глюкози 

 

27.Хворому 70-ти років струминно швидко перелили 750 мл консервованої одногрупної крові. 

Під кінець гемотрансфузії у хворого з'явилися утруднене дихання, відчуття "важкості в 

грудях", біль у ділянці серця, ціаноз. Артеріальний тиск став різко знижуватися, пульс - 

аритмічний. Яке ускладнення виникло в хворого? 

A.* Гостре розширення серця 

B. Геморагічний шок 

C. Анафілактична реакція 

D. Гемотрансфузійний шок 

E. Пірогенна реакція 
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28.При визначенні групи крові реакція ізогемаглютинації була позитивною зі стандартними 

сироватками 0 (І) та А (ІІ) груп. Яка група крові, що досліджується? 

A.* В (ІІІ)  

B. А (ІІ) 

C. 0 (І) 

D. АВ 0V) 

E. Висновок зробити неможливо 

29.Ви - медсестра відділення переливання крові. За якої температури Ви будете зберігати 

консервовану кров? 

A.* Від +40С до +60С 

B. Від 0C до +40С 

C. Від +80С до 00С 

D. Від -10С до -40С 

E. Від 00С до -60С 

30.Під час забору крові у пацієнта для біохімічного дослідження через порушення техніки 

виконання маніпуляції відбулося потрапляння крові в очі медсестри. Як повинна діяти 

медсестра, відповідно до наказу МОЗ №120? 

A.* Промити очі водою і закапати в них 30% розчин альбуциду 

B. Промити очі слаборожевим розчином перманганату калію 

C. Промити очі водою і закапати в них розчин софрадексу 

D. Промити очі 0,02\% розчином фурациліну 

E. Промити очі водою і закапати в них 3% розчин борної кислоти 

31.Хворому через катетер у пїдключичну вену переливається одногрупна резус-сумїсна 

донорська кров, консервована цитратом натрїю. Наприкїнцї гемотрансфузії у хворого 

з'явилися  занепокоєння, блїдїсть шкїри, тахїкардїя, судоми м'язів. Яке ускладнення виникло у 

хворого? 

A.* Цитратний шок 

B. Анафілактичний шок 

C. Опіковий шок 

D. Больовий шок 

E. Геморагічний шок 

32.Медсестра перед кожним переливанням крові виконує проби на сумісність крові 

реципієнта та донора. Що з переліченого вона готує для їх проведення? 

A.* Сироватка реципієнта та кров донора 

B. Кров реципієнта та сироватка донора 

C. Сироватка реципієнта та сироватку донора 

D. Кров реципієнта та кров донора 

E. Стандартна сироватка та кров донора 

33.Медична сестра з лікарем визначає групу крові за допомогою цоліклонів анти-А і анти-В. 

Аглютинація відбулась з цоліклоном анти-В. Яка група крові? 

A.* В (Ш) 

B. 0 (І) 

C. Помилка при визначенні 

D. А (ІІ) 

E. АВ 0V) 

34.Медсестра манiпуляцiйного кабiнету, яка контролювала внутрiшньовенне струминне 

введення лiкiв студенткою медколеджу, поцiкавилася, коли треба зняти джгут: 

A.* Пiсля потрапляння голки у вену 

B. Пiсля введення лiкарського засобу 

C. Пiд час введення лiкарського засобу 

D. Пiсля видалення голки з вени 

E. Пiсля обробки спиртом мiсця iн’єкцiї 
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35.Медична сестра з лiкарем визначають групу кровi хворому за допомогою цолiклонiв анти-

А i анти-В. Оцiнювання результатiв: реакцiя аглютинацiї вiдбулася з цолiклоном анти-А, а з 

цолiклоном анти-В не вiдбулася. Яка у хворого група кровi? 

A.* А (II) 

B. АВ (IV) 

C. 0 (I) 

D. В (III) 

E. Помилка при визначеннi 

36.У хворого внаслідок критичного зниження температури розвинувся колапс. Який з 

препаратів Ви введете хворому? 

A.* Кордіамін  

B. Димедрол 

C. Еуфілін 

D. Папаверин 

E. Корглікон 

37.У хлопчика 6-ти років з природженою вадою серця (тетрада Фалло) розвинувся задушливо-

ціанотичний напад. Яке положення слід надати дитині для покращення її стану? 

A.* Колінно-грудне (навпочіпки) 

B. Горизонтальне 

C. Напівсидячи 

D. Сидячи 

E. Лежачи, з підвищеним головним кінцем 

38.Хворому на стенокардію лікар призначив нітрогліцерин. Про який можливий побічний 

ефект повинна попередити пацієнта медсестра при застосуванні даного препарату? 

A.* Біль голови, легке запаморочення 

B. Зниження слуху 

C. Серцебиття 

D. Металевий присмак у роті 

E. Сухість у роті 

39.Хвора С. 35 років перебуває в ендокринологічному відділенні з діагнозом: дифузний 

токсичний зоб. Лікар призначив їй ЕКГ. Електрод якого кольору їй накладе медсестра на 

праву руку?  

A.* Червоний 

B. Зелений 

C. Чорний 

D. Жовтий 

E.Помаранчевий 

40.Пацієнт 45-ти років звернувся до чергової медичної сестри з такими скаргами: різкий 

головний біль, запаморочення, миготіння "мушок" перед очима. AT- 180/100 мм рт.ст., Ps- 

92/хв. Для якого стану характерні такі ознаки? 

A.* Гіпертонічний криз 

B. Напад стенокардії 

C. Набряк легенів 

D. Інфаркт міокарду 

E. Анафілактичний шок 

41. Пацієнт 52-х років надійшов до палати інтенсивної терапії з імовірним інфарктом 

міокарда. Для зняття нападу болю призначено повний фізичний спокій та антиангінальні 

препарати. Виконуючи призначення лікаря, медична сестра в першу чергу введе такі 

препарати: 

A.* Фентаніл з дроперидолом 

B. Верапаміл, курантил 

C. Ампіцилін, гентаміцин 
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D. Нітрогліцерин, гепарин 

E. Дигоксин, піпольфен 

42.Пацієнт під час забору крові в процедурному кабінеті знепритомнів. Шкірні покриви бліді, 

AT- 110/75 мм рт.ст., Ps- 72/хв. Визначити обсяг невідкладної медсестринської допомоги: 

A.* Вдихання парів нашатирного спирту 

B. Інгаляції зволоженого кисню 

C. Положення напівсидячи 

D. Гірчичник на ділянку серця 

E. Інгаляції кисню, пропущеного через спирт 

43.У пацієнта з ішемічною хворобою серця раптово виник біль за грудиною стискаючого 

характеру, який не знімається нітрогліцерином та триває понад годину. Як необхідно 

транспортувати хворого з імовірним інфарктом міокарда? 

A.* Спеціалізованою бригадою ШМД на ношах 

B. Міським транспортом 

C. У плановому порядку 

D. Попутнім транспортом 

E.- 

44.Сімейну медсестру викликали до хворого 48-ми років, який скаржиться на біль тиснучого 

характеру за грудиною, що віддає у ліву руку. Біль з'явився після того, як пацієнт піднявся 

сходами. Який засіб слід використати в першу чергу? 

A.* Нітрогліцерин 

B. Папаверин 

C. Ніфедипін 

D. Атенолол 

E. Аспірин 

45.У пацієнта з гострим інфарктом міокарда розвивається набряк легень. Яка першочергова 

дія медсестри? 

A.*Надати напівсидячого положення з опущеними ногами 

B.Надати сидячого положення 

C.Надати горизонтального положення з піднятими ногами 

D.Надати положення на боці 

E.- 

46.Під час обстеження пацієнта 55-ти років, що лікується у кардіологічному відділенні з 

приводу ішемічної хвороби серця, медична сестра досліджує пульс. Пульс регулярний, його 

частота складає 98/хв. Як охарактеризувати такий пульс? 

A.* Тахікардія 

B. Напружений 

C. Повний 

D. Брадикардія 

E. Аритмія 

47.Хворому 62-х років з інфарктом міокарду, було призначено ін'єкції гепарину. В яку ділянку 

найдоцільніше виконувати ін'єкції? 

A.* Живіт 

B. Внутрішня поверхня передпліччя 

C. Підлопаткова ділянка 

D. Верхньозовнішній квадрант сідниці 

E. Передньозовнішня поверхня стегна 

48.На дільницю сімейної медицини звернувся пацієнт із скаргами на інтенсивний стискаючий 

біль за грудниною, що віддає у ліву лопатку. Медсестра заспокоїла хворого, дала під язик 

нітрогліцерин, викликала лікаря. До якого дослідження слід підготувати пацієнта з метою 

підтвердження діагнозу? 
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A.* Електрокардіографія 

B. УЗД серця 

C. Загальний аналіз крові 

D. Рентгенографія органів грудної клітки 

E. Біохімічний аналіз крові 

49.Молода людина при взяттi кровi iз вени зомлiла. Якого положення повинна надати їй 

медична сестра? 

A.* Лежачи, голова нижче тулуба 

B. Лежачи, голова на рiвнi тулуба 

C. Лежачи, голова вище тулуба 

D. Сидячи, голова закинута назад 

E. Сидячи, голова нахилена вперед 

50.Хвора 50-ти рокiв скаржиться на сильний головний бiль, запаморочення, тремтiння всього 

тiла. Об’єктивно: обличчя гiперемiйоване, Рs- 110/хв., напружений, АТ- 220/95 мм рт.ст. Який 

стан розвився у пацiєнтки? 

A.* Гiпертонiчний криз 

B. Стенокардiя 

C. Iнфаркт мiокарда 

D. Гiперглiкемiчна кома 

E. Гiпоглiкемiчна кома 

51.Пацiєнт 52-хрокiв, скаржиться на iнтенсивний пекучий бiль в дiлянцi серця, який iррадiює 

в лiву руку, нижню щелепу, триває 2 години, не знiмається нiтроглiцерином. Об’єктивно: стан 

пацiєнта тяжкий, шкiра блiда, вкрита холодним потом, пульс-100/хв., аритмiчний, слабкого 

наповнення i напруження,АТ-100/60 ммрт.ст. Що запiдозрить медична сестра? 

A.* Iнфаркт мiокарда 

B. Стенокардiя 

C. Мiокардит 

D. Серцева астма 

E. Ендокардит 

52.Пацiєнт 40-ка рокiв скаржиться на бiль стискаючого характеру за грудиною з iррадiацiєю в 

лiву руку. Пiсля прийому нiтроглiцерину приступ припинився. Для якого захворювання 

характернi данi ознаки? 

A.* Стенокардiя 

B. Вади серця 

C. Ревматична хвороба 

D. Гiпертонiчна хвороба 

E. Iнфаркт міокарда 

53.Яке ускладнення може розвинутись в гострий перiод iнфаркту мiокарда? 

A.* Кардiогенний шок 

B. Непритомнiсть 

C. Анафiлактичний шок 

D. Пневмонiя 

E. Носова кровотеча 

54.Дiвчинка 8-ми рокiв поскаржилась на загальну слабкiсть, запаморочення, миготiння перед 

очима, шум у вухах, втратила свiдомiсть. При оглядi: шкiра блiда, вкрита потом, дихання 

рiдке, поверхневе, тони серця приглушенi, пульс - 105/хв., АТ- 70/35 мм рт.ст. Вкажiть, яке 

положення необхiдно надати дитинi: 

A.* Горизонтальне з припiднятими ногами 

B. Вертикальне положення 

C. Напiвсидяче положення 

D. Лежачи на лiвому боцi 

E. Лежачи на правому боцi 
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55.До дiльничної медичної сестри звернулась хвора 53-х рокiв зi скаргами на головний бiль 

переважно у потиличнiй дiлянцi, нудоту, блювання. При оглядi: пульс - 89/хв., ритмiчний, АТ- 

210/120 мм рт.ст. Який препарат введе медсестра хворiй за призначенням лiкаря? 

A.* Магнiю сульфат 

B. Корглiкон 

C. Кордiамiн 

D. Анальгiн 

E. Адреналiн 

 

56.У пацiєнта 60-ти рокiв, що хворiє на гiпертонiчну хворобу, виник напад ядухи, кашель з 

видiленням пiнистого харкотиння рожевого кольору. Яке ускладнення розвинулось у 

пацiєнта? 

A.* Набряк легень 

B. Iнфаркт мiокарда 

C. Легенева кровотеча 

D. Тромбоемболiя легеневої артерiї 

E. Напад бронхiальної астми 

57.До приймального вiддiлення звернулась жiнка iз скаргами на запаморочення, нудоту, 

сильний головний бiль в дiлянцi потилицi, миготiння мушок перед очима. Об’єктивно: 

обличчя гiперемiйоване, пульс 92/хв., АТ- 180/100 мм рт.ст. Який стан розвинувся у пацiєнта? 

A.* Гiпертонiчний криз 

B. Iнфаркт мiокарда 

C. Гiпотонiчний криз 

D. Iшемiчний iнсульт 

E. Напад мігрені 

58.До акушерського стацiонару доставлена вагiтна зi скаргами на сильний головний бiль, 

пелену перед очима, ”миготiння мушок”. Термiн вагiтностi 36 тижнiв. АТ170/110 мм рт.ст., 

протеїнурiя - 5 г/л, генералiзованi набряки. На пропускнику у вагiтної почалися тонiко-

клонiчнi судоми. Оцiнiть клiнiчну ситуацiю: 

A.* Еклампсiя 

B. Геморагiчний iнсульт 

C. Геморагiчний iнсульт 

D. Менiнгоенцефалiт 

E. Пухлина головного мозку 

59. Під час приймання їжі потерпілий раптово перервав енергійну розмову на півслові, 

схопився на ноги, руки судомно охоплюють шию, обличчя синіє і набрякає на очах. Які 

першочергові дії? 

A.* Застосувати прийом Геймліха 

B. Здійснити конікотомію 

C. Намагатись проштовхнути стороннє тіло глибше в дихальні шляхи 

D. Проводити штучну вентиляцію легень методом "з рота в рот" 

E. Здійснити трахеотомію 

 

60. У чоловiка 30-ти рокiв пiд час прийому їжi раптово виник сильний кашель, рiзка ядуха, 

говорити не може. Раптово втратив свiдомiсть. Пульс на сонних артерiях послаблений, 

самостiйне дихання вiдсутнє. Яку допомогу необхiдно негайно надати? 

A.* Прийом Геймлiха 

B. Прекардiальний удар 

C. Непрямий масаж серця 

D. Штучну вентиляцiю легенiв 

E. Прямий масаж серця 
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61.У дитини 3-х років вночі з'явився гавкаючий кашель, задишка. Спостерігається утруднення 

вдиху, блідість шкіри з синюшним відтінком, напруження шийних вен та м'язів. Якими будуть 

першочергові втручання медсестри? 

A.* Паро-кисневі інгаляції 

B. Ввести беротек та сальбутамол 

C. Ввести літичну суміш 

D. Мікстура від кашлю 

E. Внутрішньовенно глюкоза з кокарбоксилазою 

62.Дитині 1 рік, хворіє на ГРВІ. На другу добу на фоні t°- 38,5°С, катаральних явищ дитина 

стала неспокійною, не знаходить зручного положення у ліжку, періодично спостерігається 

інспіраторна задишка, гавкаючий кашель, голос захриплий. Що слід зробити медичній сестрі 

для надання невідкладної допомоги? 

A.* Лужні інгаляції почергово з лазолваном 

B. Інгаляція з беродуалом 

C. Виключити з раціону харчові алергени 

D. Проведення прийому Геймліха 

E. Гірчичні обгортання 

63.Пацієнт 40-ка років лікується з приводу сухого плевриту. Турбують інтенсивні болі в 

правій половині грудної клітки. Яке положення в ліжку слід порадити пацієнту для зменшення 

болю? 

A.* На правому боці 

B. На лівому боці 

C. З припіднятими ногами 

D. На спині з припіднятим головним кінцем ліжка 

E. З припіднятим головним кінцем ліжка 

64.На прийомі дитина 7-ми років зі скаргами на сухий кашель, нежить, задишку, лихоманку. 

Лікар припускає гостру пневмонію. Який метод медсестринського обстеження дитини буде 

найбільш інформативним у даному випадку? 

A.* Підрахунок частоти дихальних рухів 

B. Підрахунок частоти пульсу 

C. Вимірювання артеріального тиску 

D. Вимірювання температури тіла 

E. Пальпація периферичних лімфатичних вузлів 

65.Пацієнт 60 років хворіє на хронічне обструктивне захворювання легень протягом 7-ми 

років. Турбують періодичне підвищення температури тіла, кашель із слизово-гнійним 

харкотинням, задишка. Яка проблема є провідною? 

A.* Експіраторна задишка 

B. Сухий кашель 

C. Біль в грудній клітці 

D. Підвищення температури тіла 

E. Інспіраторна задишка 

66.В приймальне відділення доставлено пацієнта з вираженою задишкою, ціанозом, набряками 

на гомілках. У який спосіб медсестра повинна транспортувати його до відділення? 

A.* На кріслі-каталці 

B. На каталці 

C. На ношах 

D. Повільно пішки у супроводі медсестри 

E. Повільно пішки у супроводі двох санітарок 

67.Медична сестра під час нічного чергування доглядала за дитиною, яка хворіє на ГРВІ. 

Вночі стан дитини різко погіршився. З'явилися симптоми, які є характерними для стенозу 

гортані. Вкажіть ці симптоми: 

A.* Гавкаючий кашель та інспіраторна задишка 
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B. Спастичний кашель, апное 

C. Задишка експіраторного характеру 

D. Зниження AT, брадикардія 

E. Блювання та температура до 39,8 по  С 

68.Дитина 12-ти місяців хвора на рахіт. Під час гри раптово з'явились: витрішкуватість, 

переляк на обличчі, ціаноз навколо рота і носа, зупинилося дихання. Через декілька секунд 

з'явився гучний вдих - "півнячий крик". Яку першочергову невідкладну допомогу треба надати 

дитині? 

A.* Негайно надавити на корінь язика і покропити обличчя холодною водою 

B. Госпіталізувати пацієнта 

C. Застосувати гормональні препарати 

D. Ввести протисудомні препарати 

E. Призначити вітамін D3 

69.Пацієнт 40-ка років лікується з приводу сухого плевриту. Турбують інтенсивні болі в 

правій половині грудної клітки. Яке положення в ліжку слід порадити пацієнту для зменшення 

болю? 

A.* На правому боці 

B. З припіднятим головним кінцем ліжка 

C. З припіднятими ногами 

D. На лівому боці 

E. На спині з припіднятим головним кінцем ліжка 

70.Дитина 2-х років хворіє на гострий стенозуючий ларинготрахеїт. Визначена !V ступінь 

захворювання. Який метод невідкладної допомоги доцільний в цьому випадку? 

A.* Трахеотомія( Конікотомія) 

B. Подавання зволоженого кисню 

C. Парові інгаляції 

D. Відволікальна терапія 

E. Антигістамінні засоби 

71.Хворий 60-ти років знаходиться на лікуванні в пульмонологічному відділенні. Раптово стан 

хворого погіршився у зв'язку з легеневою кровотечею. Якого положення слід надати пацієнту? 

A.* Підвищеного положення і повернути на уражений бік 

B. Підвищеного положення і повернути його на протилежний бік враження 

C. Покласти на спину і підняти головний кінець 

D. Покласти на живіт і підняти ніжний кінець 

E. Покласти на бік і зігнути ноги в колінних суглобах 

72.На стаціонарному лікуванні перебуває пацієнт 33-х років з приводу бронхіальної астми. 

Яке медсестринське втручання необхідно здійснити у разі нападу бронхіальної астми? 

A.* Заспокоїти пацієнта, застосувати інгаляційно сальбутамол 

B. Заспокоїти пацієнта, поставити міхур з льодом на грудну клітку 

C. Заспокоїти пацієнта, провести лужну інгаляцію 

D. Заспокоїти пацієнта, дати відхаркувальну мікстуру 

E. Заспокоїти пацієнта, дати зволожений кисень 

73.Хворий скаржиться на вологий кашель, підвищення температури до 39°С, нездужання, біль 

у грудній клітці, задишку під час фізичного навантаження. У крові: лейкоцитоз, прискорена 

ШОЕ. Під час аускультації дрібно пухирчасті хрипи, крепітація, жорстке дихання. На Ro-грамі 

вогнищеві інфільтративні тіні в легенях. Що слід запідозрити у хворого? 

A.* Вогнищева пневмонія 

B. Бронхіальна астма 

C. Бронхіт 

D. Гострий обструктивний бронхіт 

E. Стенозуючий ларингіт 
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74.Дитинi 5 мiсяцiв. Була в контактi з хворим на кашлюк. Хворiє 2 тижнi, за останнiй тиждень 

стан дитини погiршився. Напади кашлю зросли до 15-ти разiв на добу, супроводжуються 

репризами, часто закiнчуються блюванням. Назвiть потенцiйну проблему: 

A.* Апное 

B. Сухий кашель 

C. Блювання 

D. Анорексiя 

E. Вологий кашель 

75.Дитинi 6 рокiв.Сидить у вимушеному положеннi, фiксуючи плечовий пояс. У неї 

виражений акроцiаноз,сухий кашель, ЧД-70/хв. При здiйсненi I етапу медсестринського 

процесу медсестра виявить: 

A.* •Експiраторну задишку 

B. Серцевий горб 

C. Геморагiї на шкiрi 

D. Деформацiю грудної клiтки 

E. Збiльшення аксилярних лiмфатичних вузлiв 

76.Медична сестра пiд час нiчного чергування доглядала за дитиною, яка хворiє на ГРВI. 

Вночi стан дитини рiзко погiршився. З’явились симптоми, якi характернi для стенозу гортанi. 

Укажiть цi симптоми: 

A.* Гавкаючий кашель та iнспiраторна задишка 

B. Спастичний кашель, апное 

C. Блювання татемпература до 39,8oC 

D. Зниження АТ,брадикардiя 

E. Задишка експіраторного характеру 

77.У пацiєнта розвинувся набряк легень. Як правильно провести оксигенотерапiю при цьому 

станi? 

A.* Кисень пропустити через етиловий спирт 

B. Кисень пропустити через воду 

C. Кисень пропустити через фiзiологiчний розчин 

D. Кисень пропустити через розчин фурацилiну 

E. Кисень пропустити через вiдвар лiкарських рослин 

78.У хворого набряк легень. Який характер має харкотиння при цьому станi? 

A.* Пiнисте - рожеве 

B. Гнiйне 

C. Скловидне 

D. Iржаве 

E. Слизисте 

79.При огляді постраждалого з колотою раною грудної клітки виявлено, що під час дихання 

повітря заходить зі свистом у плевральну порожнину і не виходить з неї. Яке ускладнення 

може припустити медсестра у хворого? 

A.* Клапанний пневмоторакс 

B. Відкритий пневмоторакс 

C. Закритий пневмоторакс 

D. Перелом ребер 

E. Поранення легень 

80.Пацієнта 45-ти років прооперовано з приводу раку правої легені. Здійснена операція - 

пульмонектомія, налагоджено пасивне дренування плевральної порожнини. Який з дренажів 

плевральної порожнини є пасивним? 

A.* Дренаж за методом Бюлау 

B. Дренаж за допомогою 3-ох ампульної системи 

C. Дренаж за допомогою водоструминного пристрою 

D. Дренаж за допомогою гумового балончика 
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E. Дренаж за допомогою електричного пристрою 

81.До приймального відділення доставлено хворого з ножовим пораненням грудної клітки, 

відкритим пневмотораксом. Які незалежні втручання виконає медсестра при наданні 

невідкладної допомоги хворому? 

A.* Накладе оклюзійну пов'язку 

B. Накладе стискальну пов'язку 

C. Накладе пов'язку з фурациліном 

D. Накладе пов'язку з перекисом водню 

E. Накладе асептичну пов'язку 

82.Пацієнтка Р. 52 років лікується в пульмонологічному відділенні з приводу бронхіальної 

астми, скаржиться на порушення дихання: вдих короткий, а видих утруднений і дуже 

тривалий. Як називається таке порушення дихання? 

A.* Експіраторна задишка 

B. Змішана задишка 

C. Дихання Біота 

D. Стридорозне дихання 

E. Інспіраторна задишка 

83.В приймальне відділення доставлено пацієнта з вираженою задишкою, ціанозом, набряками 

на гомілках. У який спосіб медсестра повинна транспортувати його до відділення? 

A.* На кріслі-каталці 

B. Повільно пішки у супроводі медсестри 

C. Повільно пішки у супроводі двох санітарок 

D. На ношах 

E. На каталці 

84.До приймального відділення був доставлений пацієнт після ДТП. Об'єктивно: шкірні 

покриви з ціанотичним відтінком, задишка, по середньоключичній лінії справа в ділянці V 

міжребер'я -рана, з якої під час видиху виділяється піниста кров. Який стан може запідозрити 

медична сестра? 

A.* Відкритий пневмоторакс 

B. Клапанний пневмоторакс 

C. Відкритий перелом ребер 

D. Закритий перелом ребер 

E. Закритий пневмоторакс 

85.Пацієнт отримав травму грудної клітки. Положення вимушене, у 4 міжребер'ї зліва різана 

рана 3х1 см, з якої витікає піниста кров, а під час видиху чути всмоктування повітря. 

Накладено оклюзійну пов'язку. Яке її функціональне призначення? 

A.* Герметизація рани 

B. Зупинка кровотечі 

C. Усунення деформації 

D. Транспортна іммобілізація 

E. Захист від інфікування 

86.Жiнка 30-ти рокiв, яка хворiє на бронхiальну астму, дiзналась про можливiсть 

самоконтролю прохiдностi бронхiв за допомогою приладу iндивiдуального користування, 

який можна використову-вати в домашнiх умовах, але не знає як ним користуватися. Якому 

методу дiа-гностики навчить жiнку медична сестра? 

A.* Пiкфлоуметрiї 

B. Пневмотахометрiї 

C. Спiрометрiї 

D. pН-метрiї 

E. Визначення ЖЄЛ 
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87.Чоловiк 40-ка рокiв отримав пiд час бiйки ножове поранення серця. Медична сестра, яку 

викликали до потерпi-лого побачила, що злiва вiд груднини, в 4 мiжребiр’ї, стримить нiж. 

Вкажiть тактику медичної сестри 

A.* Нiж не видаляти 

B. Ввести спазмолiтики 

C. Нiж видалити 

D. Ввести кордiамiн 

E. Видалити нiж та накласти оклюзiйну пов’язку 

88.Ви проводите медсестринське обстеження пацієнта, який був збитий вантажівкою. Він у 

стані непритомності, з носа та вух витікають ліквор і кров. Про що свідчать перераховані вище 

симптоми? 

A.* Перелом основи черепа 

B. Перелом носу 

C. Перелом щелеп 

D. Носова кровотеча 

E. Перелом склепіння черепа 

89.На автобусний зупинці непритомна людина. Анамнез невідомий. Об'єктивно: шкіра 

багряного кольору з синюшним відтінком,непритомний, лівий кут рота опущений. Ліві 

кінцівки нерухомі, падають, як батіг. Дихання шумне, зіниці на світло не реагують. Пульс 

напружений. Зовнішніх ознак травми не спостерігається. Яке положення треба надати 

хворому? 

A.* На спині, піднявши головний кінець 

B. На лівому боці 

C. На животі, голову вліво 

D. На спині, піднявши ножний кінець 

E. На правому боці 

90.Вкажіть потенційну проблему, яка може виникнути у пацієнта з паралічем: 

A.* Ризик виникнення пролежнів 

B. Нудота 

C. Головний біль 

D. Біль в ділянці епігастрію 

E. Біль за грудиною 

91.У пацієнтки 54-х років, яка хворіє на цукровий діабет, раптово виникли загальна слабкість, 

відчуття голоду, тремтіння тіла, запаморочення, втрата свідомості. Який з препаратів 

медсестра повинна підготувати? 

A.* 40% розчин глюкози 

B. Інсулін 

C. Строфантин 

D. 0,9% розчин хлориду натрію 

E. Кордіамін 

92.Пацієнт 63-х років чотири тижні тому потрапив до нейрохірургічного відділення після 

тяжкої черепно-мозкової травми. Хворому призначено суворий ліжковий режим. Об'єктивно: 

в ділянці лопаток, хребта, ліктів та п'яток спостерігається неглибоке порушення цілісності 

шкіри, стійка гіперемія, відшарування епідермісу, намокання. Який засіб необхідно 

застосувати для обробки шкіри в уражених місцях? 

A.* 5% розчин калію перманганату 

B. 1% розчин брильянтового зеленого 

C. Змащування 70% розчином етилового спирту 

D. Саліциловий спирт 

E. Змащування 40% розчином етилового спирту 
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93.Для об'єктивної оцінки ризику утворення пролежнів медична сестра використовує систему 

бальної оцінки за Norton. Сума балів -20. Як за шкалою Norton оцінити ризик виникнення 

пролежнів у даному випадку? 

A.* Немає ризику 

B. Мінімальний 

C. Високий 

D. Помірний 

E. Особливо високий 

94.Пацієнт 42-х років поступив в неврологічне відділення з підозрою на менінгіт. Що 

приготує медсестра лікарю для проведення спинномозкової пункції? 

A.* Пункційна голка з мандреном 

B. Шприць Жане 

C. Розчин камфорного спирту 

D. Скальпель 

E. Катетер 

95.На тролейбусній зупинці знайдена людина 40-45 років. Викликана бригада швидкої 

допомоги. У відповідь на больове подразнення відкриває очі, при сильному подразненні 

захисна реакція, при звертанні вимовляє незв'язні слова. Як слід оцінити глибину розладу 

свідомості у хворого? 

A.* Сопор 

B. Приголомшення(Оглушення) 

C. Кома 

D. Ясна свідомість 

E. Смерть мозку 

96.Пацієнт хворіє цукровим діабетом впродовж 15-ти років отримує інсулін. В поліклініці 

сімейної медицини пацієнтові стало раптово погано: відзначається блідість шкірних покривів, 

тремтіння, запаморочення, серцебиття, пітливість. Потім втратив свідомість. Який препарат 

необхідно ввести пацієнтові для надання невідкладної медичної допомоги? 

A.* 40% р-н глюкози 

B. Мезатон 

C. 5% р-н глюкози 

D. Норадреналін 

E.- 

97.Пацiєнтка 58-ти рокiв, поступила у ендокринологiчне вiддiлення у тяжкому станi. При 

медсестринському обстежен-нi виявлено: свiдомiсть вiдсутня, шкiра суха, очi запалi, цiаноз, 

запах ацетону з рота. Який медикамент найбiльш доцiльно пiдготувати медсестрi для надання 

невiдкладної допомоги? 

A.* Iнсулiн короткої дiї 

B. Iнсулiн пролонгованої дiї 

C. 40% р-н глюкози 

D. Фiзiологiчний розчин 

E. Натрiя гiдрокарбонат 

98.Пацiєнта в дiлянцi лопаток, хребта, лiктiв, п’яток поверхневе (неглибоке) порушення 

цiлiсностi шкiри з поширенням на пiдшкiрну основу. Стiйка гiперемiя, вiдшарування 

епiдермiсу. Як хара-ктеризувати стан пацiєнта? 

A.* Пролежнi II ступеня 

B. Ризик розвитку пролежнiв 

C. Пролежнi I ступеня 

D. Пролежнi III ступеня 

E. Пролежнi IV ступеня 
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99.Хворий 56-ти рокiв потрапив в ДТП, при оглядi: нерухомий, на питання не вiдповiдає, 

обличчя блiде з синюшним вiдтiнком. Тiло вкрите холодним потом, мимовiльне 

сечовипускання. Визначте стан хворого: 

A.* Кома 

B. Оглушення 

C. Сопор 

D. Ступор 

E. Астенiя 

100.Жiнка 35-ти рокiв хворiє на цукровий дiабет. У неї рiзко розвинулась загальна слабкiсть, 

вiдчуття голоду, тремтiння, запаморочення, серцебиття, пiтливiсть, тахiкардiя. Вiдомо, що 

вона збiльшила дозу iнсулiну. Який стан розвинувся у хворої? 

A.* Гiпоглiкемiчний стан 

B. Гiперглiкемiчна кома 

C. Гiперосмолярна кома 

D. Гiперлактоцидемiчна кома 

E. Напад стенокардiї 

101.За призначенням лікаря медична сестра виконує внутрішньом'язову ін'єкцію. Яку 

максимальну кількість розчину можна ввести одноразово? 

A.* 10 мл 

B. 5 мл 

C. 20 мл 

D. 2 мл 

E. 15 мл 

102.У трирічної дитини після укусу бджоли з'явився різкий біль у ділянці укусу, відчуття 

жару, нестача повітря та запаморочення. При огляді: шкіра бліда, кінцівки холодні, холодний 

липкий піт на тулубі. З чого необхідно розпочати надання невідкладної допомоги на 

догоспітальному етапі? 

A.* Видалити жало, прикласти міхур з льодом, негайно підшкірно ввести 0,1% розчин 

адреналіну (0,3-0,5 мл) 

B. Ввести в/венно струминно преднізолон 

C. Місце укусу обколоти 0,3мл 0,1% розчину адреналіну в 3 мл 0,9% розчину натрію хлориду 

D. Госпіталізувати до стаціонару 

E. Зробити примочку на місце укусу 

103.Під час внутрішньовенного введення ліків у хворого з'явились ознаки анафілактичного 

шоку. Надання допомоги необхідно розпочати з: 

A.* Накладання джгута на кінцівку 

B. Подачі кисню 

C. Введення адреналіну підшкірно 

D. Введення еуфіліну внутрішньовенно 

E. Введення преднізолону внутрішньовенно 

104.У хворого після ін'єкції антибіотика виник анафілактичний шок. Що слід використати при 

наданні невідкладної допомоги? 

A.* Адреналін 

B. Но-шпа 

C. Дибазол 

D. Дицинон 

E. Анальгін 

105.У хворого гостра масивна крововтрата. Об'єктивно: свідомість збережена, хворий блідий, 

шкіра вкрита потом, пульс ниткоподібний, АТ- 100/60 мм рт.ст., дихання поверхневе, з 

частотою 24/хв. Вкажіть ускладнення, яке виникло внаслідок кровотечі: 

A.* Колапс 

B. Гемотрансфузійний шок 
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C. Непритомність 

D. Кардіогенний шок ІІІ ст. 

E. Анафілактичний шок 

106.При наданнi невiдкладної допомоги у разi травматичного шоку пацiєнту необхiдно ввести 

наркотичний анальгетик. Який з препаратiв НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ для введення внаслiдок 

пригнiчення дихання? 

A.* Морфiн 

B. Промедол 

C. Омнопон 

D. Кодеїн 

E. Фентанiл 

107.Дiвчинка вiком 9-ти рокiв лiкується в дитячому вiддiленнi з приводу вогнищевої 

бронхопневмонiї. Пiсля iн’єкцiї внутрiшньом’язово цефтрiаксоном з’явилося вiдчуття жару, 

утруднене дихання, вiдчуття нестачi повiтря, млявiсть, запаморочення. Об’єктивно: рiзка 

блiдiсть шкiри, гiпотонiя, ЧД- 60/хв., пульс ниткоподiбний до 130/хв., АТ- 70/40 мм рт.ст. 

Спостерiгається втрата свiдомостi. Для якого стану характернi вказанi проблеми: 

A.* Анафiлактичний шок 

B. Непритомнiсть 

C. Колапс 

D. Астматичний статус 

E. Стенозуючий ларинготрахеїт 

108.У постраждалого площа опiкiв II-III ступенiв складає 20%, розвивається опiковий шок. 

Вкажiть заходи протишокової терапiї: 

A.* Знеболювання, введення плазмозамiнникiв 

B. Первинна обробка опiку, асептична пов’язка 

C. Знеболювання, гемотрансфузiя 

D. ШВЛ, непрямий масаж серця 

E. ПХО рани, iммобiлiзацiя опiкової дiлянки 

109.В приймальне вiддiлення доставлено пацiєнта зi скаргами на нудоту, бiль в епiгастральнiй 

дiлянцi, якi виникли внаслiдок споживання недоброякiсної їжi. Яке залежне медсестринське 

втручання необхiдно здiйснити медичнiй сестрi в першу чергу? 

A.* Промивання шлунка 

B. Протиблювотнi препарати 

C. Спазмолiтики 

D. Лiжковий режим 

E. Дiєта № 1 

110.У пацiєнта, який працює в друкарському виробництвi, виник переймистий бiль у животi, 

закрепи, солодкий присмак у ротi, бiль у головi, запаморочення. Навколо ясен i зубiв - лiлово-

сiра смужка. Для якого отруєння характер-нi цi симптоми? 

A.* Свинцем 

B. Ртуттю 

C. Хлорорганiчними сполуками 

D. Пестицидами 

E. Фосфорорганiчними сполуками 

111.Дитина випила 9% розчин оцту. Через кілька хвилин виникло відчуття важкості в 

епігастрії, нудота, блювання, біль у животі. Який розчин доцільно використати для 

промивання шлунка у даному випадку? 

A.* 1 % розчин гідрокарбонату натрію 

B. Кип'ячену воду 

C. 10% розчин хлориду натрію 

D. 5% розчин перманганату калію 

E. 0,9% розчин хлориду натрію 
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112.У тракториста пiсля обприскування сiльськогосподарських угiдь фосфорорганiчними 

пестицидами з’явилися слинотеча, блювання. Об’єктивно: мiоз, блiдiсть шкiри, АТ- 80/50 мм 

рт.ст. Який препарат слiд застосувати при наданнi медичної допомоги? 

A.* Атропiн 

B. Адреналiн 

C. Кофеїн 

D. Унiтiол 

E. Хлористий кальцiй 

113.Пацiєнтка доставленав приймальне вiддiлення зi скаргами на слинотечу, нудоту, 

блювання, бiль у животi, сльозоточивiсть, порушення зору. Цi явища виникли пiсля 

знищування мух i комарiв. Яке отруєння запiдозрить медична сестра у пацiєнта? 

A.* Фосфорорганiчними сполуками 

B. Метиловим спиртом 

C. Чадним газом 

D. Хлорорганiчними сполуками 

E. Ртутьорганiчними сполуками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


