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1. При обстеженнi хворого з нефроти-
чним синдромом виявленi змiни в клiнiчно-
му аналiзi сечi. Яка з перерахованих змiн
в клiнiчному аналiзi сечi найхарактернiша
для даного синдрому?

A. Протеїнурiя
B. Еритроцитурiя
C. Зрушення рН сечi в лужну сторону
D. Лейкоцитурiя
E. Поява ”активних лейкоцитiв”

2. Пацiєнт 60-ти рокiв з дiагнозом IХС:
гострий коронарний синдром. Пiсля пору-
шення лiжкового режиму стан пацiєнта по-
гiршився. Посилились болi за грудниною,
задишка, загальна слабкiсть АТ- 80/50 мм
рт.ст., ЧСС- 110/хв., в легенях вислуховую-
ться вологi рiзнокалiбернi хрипи, пацiєнт
вкритий холодним липким потом. Який з
препаратiв лiкар застосує для корекцiї ге-
модинамiки?

A. Дофамiн
B. Атропiн
C. Ефедрин
D. Строфантин
E. Мезатон

3.Пацiєнт 52-х рокiв, поступив у приймаль-
не вiддiлення з такими проблемами: силь-
ний бiль у дiлянцi серця стискаючого хара-
ктеру, який вiддає в лiву руку, тривалiстю
бiльше 30 хв. Застосування нiтроглiцерину
ефекту не дало. Яке захворювання слiд за-
пiдозрити?

A. Iнфаркт мiокарда
B. Стенокардiю
C. Набряк легень
D. Остеохондроз
E. Пневмонiю

4. Пацiєнт 45-ти рокiв звернувся зi скарга-
ми на слабкiсть, помiрне пiдвищення тем-
ператури тiла, набряки на обличчi, змi-
ну кольору та кiлькостi сечi. Хворiє ти-
ждень пiсля перенесеної ангiни. Об’єктив-
но: шкiра блiда, набряк повiк, АТ- 170/100
мм рт.ст., Ps- 90/хв., тони серця приглуше-
нi, симптом Пастернацького - позитивний.
Яке дослiдження необхiдно провести для
уточнення дiагнозу?

A. Аналiз сечi за Нечипоренком
B. Аналiз сечi на глюкозу
C. Аналiз сечi за Зимницьким
D. Загальний аналiз кровi
E. Аналiз сечi на дiастазу

5. Старша медсестра зробила зауважен-
ня медсестрi манiпуляцiйного кабiнету з
приводу неправильного зберiгання iнсулi-
ну. Запаси iнсулiну слiд зберiгати:

A. В холодильнику при температурi вiд
+2oC до +8oC
B. В холодильнику при температурi вiд
+0oC до +2oC
C. В холодильнику при температурi вiд -5oC
до - 8oC
D. В сейфi для зберiгання медикаментiв
групи А
E. В шафi для медикаментiв на верхнiй
полицi

6. У пацiєнтки 27-ми рокiв пiсля вживання
їжi в їдальнi через 2 години виникли сла-
бiсть, нудота, часте блювання, бiль в живо-
тi. Об’єктивно: язик обкладено бiлим на-
льотом, температура - 38oC , з рота непри-
ємний запах, живiт м’який болючий в епi-
гастрiї. Яке незалежне втручання повинна
виконати медична сестра?

A. Промити шлунок
B. Дати знеболюючi засоби
C. Направити на Rо-дослiдження шлунка
D. Покласти грiлку
E. Покласти мiхур з льодом

7. У вiддiлення надiйшов пацiєнт зi скарга-
ми на нападоподiбнi iнтенсивнi болi у пра-
вому пiдребер’ї з iррадiацiєю в праве плече
та руку, нудоту, блювання. Напад пов’язує
з вживанням жирної їжi. При оглядi: iкте-
ричнiсть склер. Яке обстеження необхiдно
провести в першу чергу?

A. УЗД органiв черевної порожнини
B. Загальний аналiз кровi
C. Загальний аналiз сечi
D. Кров на дiастазу
E. Кров на визначення рiвня холестерину

8. Один з побiчних дихальних шумiв ви-
никає в альвеолах внаслiдок наявностi в
їх просвiтi невеликої кiлькостi рiдкого се-
крету. При цьому у фазi вдиху альвеолярнi
стiнки злипаються, а у фазi видиху - розли-
паються. Який шум вислуховується в дано-
му випадку?

A. Крепiтацiя
B. Дрiбномiхурцевi хрипи
C. Шум тертя плеври
D. Шум тертя перикарду
E. Плевроперикардiальний шум

9. Хворий звернувся зi скаргами на кашель
з видiленням харкотиння вигляду малино-
вого желе, задишку та бiль в правiй поло-
винi грудної клiтки. Пiд час огляду у па-
цiєнта виявлено: схуднення, блiда шкiра з
сiрим вiдтiнком, набряк шиї та обличчя,
збiльшенi надключичнi лiмфатичнi вузли.
Яке захворювання слiд запiдозрити?

A. Рак легенiв
B. Пневмонiю
C. Бронхоектатичну хворобу
D. Туберкульоз легенiв
E. Емфiзему легенiв
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10. Ви - медсестра-бакалавр гастроентеро-
логiчного вiддiлення, спостерiгаєте за пацi-
єнтом з загостренням виразкової хвороби
шлунка. До якого найiнформативнiшого
методу дослiдження Ви пiдготуєте пацiєн-
та?

A. Фiброгастродуоденоскопiя
B. Шлункове зондування
C. Рентгеноскопiя шлунка
D. Дуоденальне зондування
E. УЗД органiв черевної порожнини

11. Медсестра урологiчного вiддiлення по-
яснює пацiєнтовi, що сечу для дослiдження
за методом Зимницького пацiєнт повинен
збирати:

A. Кожну порцiю через 3 години
B. Добову кiлькiсть сечi
C. Ранiшню порцiю сечi
D. Середню порцiю сечi
E. Вечiрню та ранiшню порцiї сечi

12. У хворого порушення серцевого ри-
тму, при якому протягом усього серцевого
циклу визначають хаотичне збудження та
скорочення м’язових волокон передсердь.
Для якого стану це характерно?

A. Миготлива аритмiя
B. Пароксизмальна тахiкардiя
C. Синусова тахiкардiя
D. Синусова аритмiя
E. Атрiовентрикулярна блокада

13. У пацiєнта через деякий час пiсля вве-
дення цефтриаксону набрякло обличчя,
повiки стали тяжкими, перешкоджають
вiдкриванню очей, утруднене дихання. Гу-
би збiльшились. Шкiра в мiсцях набряку
блiда, iз жовтуватим вiдтiнком. Який стан
розвинувся у пацiєнта?

A. Набряк Квiнке
B. Анафiлактичний шок
C. Сироваткова хвороба
D. Кропив’янка
E. Бронхоспазм

14. Пацiєнт поступив з кровотечею, яка
тривала впродовж 2 днiв з рiзаної рани
на долонi. Шкiра блiда. На правiй руцi
пов’язка просякла кров’ю. Колiнний та
надп’ятково-гомiлковий суглоби збiльше-
нi, деформованi, рухи в них обмеженi. Ана-
лiз кровi: тромбоцити - 320 · 109/л, трива-
лiсть кровотечi за Дуке - 3 хв., час згортан-
ня кровi - 24 хв. Який дiагноз у хворого?

A. Гемофiлiя А
B. Гемолiтична анемiя
C. Геморагiчний васкулiт
D. Iдiопатична тромбоцитопенiчна пурпура
E. Постгеморагiчна анемiя

15. Пацiєнт перебуває у реанiмацiйному
вiддiленнi. Загальний стан вкрай тяжкий,
свiдомiсть вiдсутня. Пульс частий, напру-

жений. АТ- 160/110 мм рт.ст. Пiд час ау-
скультацiї серця - шум тертя перикарду.
Тонус м’язiв пiдвищений, гiперрефлексiя.
У повiтрi запах амiаку. Рiвень креатинiну в
кровi - 1060 мкмоль/л. Для якого стану це
характерно?

A. Уремiчна кома
B. Гiпоглiкемiчна кома
C. Аддiсоновий криз
D. Гiперглiкемiчна кома
E. Алкогольна кома

16. Пацiєнт пiд час введення розчину
анальгiну раптово вiдчув жар, рiзку слаб-
кiсть, запаморочення. Об’єктивно: стан
тяжкий, шкiра блiда, ЧДР- 28/хв., ЧСС-
100/хв., АТ- 70/20 мм рт.ст. Який препарат
слiд ввести пацiєнту в першу чергу?

A. Адреналiн
B. Кордiамiн
C. Супрастин
D. Димедрол
E. Дофамiн

17. У пацiєнта, який хворiє на цукровий дi-
абет, пiсля пропущеного прийому їжi по-
ступово з’явились почуття голоду, загальна
слабкiсть, психомоторне збудження, втра-
та свiдомостi. АТ- 130/80 мм рт.ст., тахiкар-
дiя. Яке лабораторне дослiдження необхi-
дно провести в першу чергу?

A. Визначення вмiсту глюкози кровi
B. Загальний аналiз кровi
C. Загальний аналiз сечi
D. Бiохiмiчний аналiз кровi
E. Печiнковi проби

18. У кардiологiчне вiддiлення поступив
пацiєнт з трансмуральним гострим iнфар-
ктом мiокарда. Стан його рiзко погiр-
шився, свiдомiсть порушена, шкiра блiдо-
цiанотична, холодна. Пульс на променевих
артерiях не знайдено. АТ- 80/50 мм рт.мт.,
тони серця глухi. Яке найбiльш iмовiрне
ускладнення виникло?

A. Кардiогенний шок
B. Гостра ниркова недостатнiсть
C. Аритмiя
D. Пневмонiя
E. Набряк легенiв

19. У пацiєнта з мiтральним стенозом ра-
птово почався кашель з рожевим пiнистим
харкотинням.Об’єктивно: на обличчi рум’-
янець з синюшним вiдтiнком губ та кiнчи-
ка носа. В легенях дихання послаблене, в
нижнiх вiддiлах вологi хрипи. Частота ди-
хальних рухiв - 28/хв. Тони серця глухi, ми-
готлива аритмiя, частота серцевих скоро-
чень - 120/хв. Пульс - 92/хв., АТ- 105/60 мм
рт.ст. Який стан виник у пацiєнта?
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A. Набряк легень
B. Серцева астма
C. Бронхiальна астма
D. Iстерична астма
E. Спонтанний пневмоторакс

20. Медсестра сiмейного лiкаря за призна-
ченням надає невiдкладну допомогу пацi-
єнту iз гiпертонiчним кризом. Якi препа-
рати будуть найбiльш ефективнi у даному
випадку?

A. Клофелiн, лазикс
B. Раунатин, анальгiн
C. Седуксен, допегiт
D. Гепарин, фенiгiдин
E. Iзоптин, резерпiн

21. Хвору турбує вiдчуття розпирання, ту-
пий ниючий бiль у правому пiдребер’ї, вiд-
рижка, нудота, гiркий присмак у ротовiй
порожнинi. При обстеженнi живота вияв-
лено позитивнi симптоми Кера, Ортнера з
правого боку. Для якого захворювання це
характерно?

A. Хронiчного холециститу
B. Пептичної виразки
C. Хронiчного панкреатиту
D. Хронiчного колiту
E. Хронiчного гастриту

22. Жiнка скаржиться на бiль голови, по-
рушення менструального циклу, поганий
сон. Об’єктивно: ожирiння верхньої поло-
вини тiла. Обличчя мiсяцеподiбне, черво-
ного кольору, на обличчi надмiрний рiст во-
лосся. На шкiрi живота червоно-фiолетовi
стриї. Пульс - 90/хв., АТ- 170/110 мм рт.ст.
Для якого захворювання це характерно?

A. Хвороба Iценко-Кушинга
B. Акромегалiя
C. Гiпертонiчна хвороба
D. Ревматична хвороба
E. Гiпотиреоз

23. В приймальне вiддiлення машиною
швидкої допомоги доставлений пацiєнт без
свiдомостi, шкiра блiда, суха, очнi яблука
м’якi. Дихання зi значними рiдкими дихаль-
ними рухами, яке супроводжується глибо-
ким шумним вдихом. Цей тип дихання має
назву:

A. Куссмауля
B. Бiота
C. Ядуха
D. Чейна-Стокса
E. Iнспiраторна задишка

24. До медсестри звернувся пацiєнт, який
скаржиться на пiдвищення температури тi-
ла до 37,2-37,5oC , холодний нiчний пiт, слаб-
кiсть, погiршення апетиту, постiйне пока-
шлювання. Яке лабораторне дослiдження
є основним у дiагностицi туберкульозу?

A. Дослiдження харкотиння на БК
B. Загальний аналiз харкотиння
C. Загальний аналiз кровi
D. Аналiз харкотиння на атиповi клiтини
E. -

25. До медсестри сiмейного лiкаря зверну-
лась пацiєнтка iз скаргами на сильний бiль
у потилицi, мерехтiння мушок перед очи-
ма, запаморочення, нудоту, що виникли пi-
сля стресової ситуацiї. Пацiєнтка збудже-
на, обличчя гiперемоване, Ps- 94/хв., АТ-
190/100 мм рт.ст. Який лiкарський препарат
лiкар призначить для надання невiдкладної
допомоги?

A. Дибазол
B. Кофеїн
C. Строфантин
D. Анальгiн
E. Дицинон

26. Медсестру викликали до пацiєнтки, яка
знепритомнiла. У неї дихання Куссмауля,
рiзкий запах ацетону з рота, шкiра суха,
очнi яблука м’якi. Печiнка при пальпацiї
болюча i щiльна. Пульс - 120/хв., АТ- 80/50
мм рт.ст. Що трапилось з пацiєнткою?

A. Кетоацидотична кома
B. Гiперосмолярна кома
C. Гiпоглiкемiчна кома
D. Мозкова кома
E. Уремiчна кома

27. У хворого 25-ти рокiв восени з’явились
болi в епiгастрiї, що виникають через 1,5-2
год. пiсля вживання їжi, i вночi, печiя, за-
крепи. Хворiє протягом року. При пальпа-
цiї живота - болючiсть в епiгастрiї справа,
в цiй же дiлянцi - резистентнiсть м’язiв че-
ревного пресу. Яке захворюваннянайбiльш
ймовiрно?

A. Виразкова хвороба 12-палої кишки
B. Хронiчний холецистит
C. Дiафрагмальна кила
D. Виразкова хвороба шлунка
E. Хронiчний панкреатит

28.Уюнака 19-ти рокiв через 2 тижнi пiсля
ангiни з’явилися летючi болi i припухлiсть
великих суглобiв, пiдвищення температу-
ри до 38oC , серцебиття, еритематознi виси-
пання на шкiрi. У кровi: лейкоцитоз,ШОЕ-
30 мм/год. С-реактивний бiлок ”+++”. Клi-
нiчна картина дозволяє запiдозрити:

A. Ревматичну хворобу
B. Реактивний артрит
C. Бактерiальний артрит
D. Хворобу Рейтера
E. Ревматоїдний артрит

29. До приймального вiддiлення доставили
хвору зi скаргами на слабкiсть, головний
бiль, бiль у дiлянцi серця. При обстежен-
нi: екзофтальм, гiперемiя шкiри, тремтiння
кiнцiвок, температура тiла - 38,2oC , пульс
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- 150/хв., АТ- 165/90 мм рт.ст. Яке захворю-
вання слiд запiдозрити?

A. Тиреотоксикоз
B. Гiпертонiчна хвороба
C. Iнфаркт мiокарда
D. Гiпотиреоз
E. Стенокардiя

30. У жiнки 24-х рокiв пiсля загального пе-
реохолодження з’явилися скарги на iнтен-
сивний бiль у попереку, пiдвищення темпе-

ратури тiла до 38,5oC . При оглядi симптом
Пастернацького позитивний з обох бокiв.
В загальному аналiзi сечi: лейкоцитурiя,
бактерiурiя. Який найiмовiрнiший дiагноз?

A. Гострий пiєлонефрит
B. Аднексит
C. Позаматкова вагiтнiсть
D. Гострий апендицит
E. Гострий гломерулонефрит
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1. Пiд час проведення проби на бiологi-
чну сумiснiсть кровi у пацiєнта 29-ти рокiв
з’явилися стурбованiсть, утруднене дихан-
ня, задишка, свербiння шкiри. При оглядi
виявленi великоплямиста висипка, набряк
обличчя. Який стан розвинувся?

A. Анафiлактична реакцiя
B. Септичний шок
C. Пiрогенна реакцiя
D. Гемолiтична реакцiя
E. Цитратний шок

2. Операцiя з приводу апендектомiї закiн-
чилась на 10 хвилин ранiше запланованого
часу. Пацiєнт перебуває пiд дiєю фентанiлу.
Що з перерахованого необхiдно застосува-
ти для його нейтралiзацiї?

A. Налоксон
B. Атропiн
C. Мезатон
D. Прозерин
E. Адреналiн

3. Пiд час пiсляоперацiйного перiоду у хво-
рого почалося рiзке падiння артерiально-
го тиску та пригнiчення дихальної дiяльно-
стi. Який препарат лiкар призначить ввести
хворому?

A. Кордiамiн
B. Еуфiлiн
C. Мезатон
D. Фенобарбiтал
E. Адреналiн

4. У хворого 29-ти рокiв в ранньому пi-
сляоперацiйному перiодi виникла аспiрацiя
шлунковим вмiстом. Чим небезпечне дане
ускладнення?

A. Розвитком пневмонiї
B. Розвитком циститу
C. Розвитком гастриту
D. Евентрацiєю
E. Розвитком ангiни

5. До медичної сестри приймального вiд-
дiлення звернувся пацiєнт, який протягом
5-ти рокiв страждає на виразкову хворо-
бу 12-палої кишки. 6 годин тому виникли
гострий бiль у животi, нудота, рiзка слаб-
кiсть. Об’єктивно: блiдий, АТ- 100/60 мм
рт.ст., Ps- 96/хв. Язик сухий, живiт дошкопо-
дiбний. Симптоми подразнення очеревини
на всьому протязi позитивнi. Назвiть допо-
мiжний метод обстеження органiв черевної
порожнини, який необхiдно провести для
дiагностики захворювання:

A. Оглядова рентгенографiя
B. УЗД
C. Iригоскопiя
D. Лапароцентез
E. Колоноскопiя

6. Ви обстежуєте пацiєнта 42-х рокiв, яко-
го доставлено до травматологiчного вiддi-

лення пiсля ДТП. Пацiєнт загальмований,
стогне, шкiра блiда, язик сухий. Частота ди-
хання - 28/хв. Праве стегно деформоване,
набрякле. У верхнiй третинi стегна вiдчува-
ється крепiтацiя та патологiчна рухливiсть.
Ps- 120/хв., АТ- 80/45 мм рт.ст. Стан пацiєнта
вiдповiдає:

A.Шок II cтупеня
B.Шок I ступеня
C. Шок IV ступеня
D.Шок III ступеня
E.Передагонiя

7. Хлопчик 9-ти рокiв добу тому впав та
вдарив праву нижню кiнцiвку. Об’єктивно:
температура тiла - 38oC . Вiдмiчаються за-
гальмованiсть, млявiсть. У верхнiй третинi
правої гомiлки розлитий набряк, болiсний
при пальпацiї. Рухи у правому колiнному
суглобi рiзко обмеженi через бiль. З анам-
незу: тиждень тому перенiс фолiкулярну
ангiну. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий гематогенний остеомiєлiт
B.Флегмона правої гомiлки
C. Вивих правого колiнного суглоба
D.Перелом правого колiнного суглоба
E. Гострий артрит колiнного суглоба

8. Пiсля закiнчення медичного коледжу
Ви влаштувались на роботу в хiрургiчне
вiддiлення на посаду операцiйної медсе-
стри. Вкажiть антисептичний розчин для
передоперацiйної обробки рук за методом
Спасокукоцького-Кочергiна:

A. 0,5% розчин амiаку
B. 3% розчин перекису водню
C. 85% розчин мурашиної кислоти
D. 1% розчин хлоргексидину бiглюконату
E. 5% розчин дiоциду

9. Пацiєнтка 34-х рокiв, звернулась до лi-
каря зi скаргами на сильний бiль у лiвiй
поперековiй дiлянцi, загальну слабкiсть,
пiдвищення температури тiла. Об’єктив-
но: у лiвiй поперековiй дiлянцi пальпується
болючий iнфiльтрат розмiром 3,5х6,5 см.
Шкiра над ним багряно-синього кольору,
через виниклi отвори видiляється густий
зеленувато-сiрий гнiй та некротичнi маси.
Вкажiть дiагноз:

A. Карбункул
B. Гiдраденiт
C. Бешиха
D.Флегмона
E.Паранефрит

10. Хворий 45-ти рокiв, скаржиться на
постiйний бiль у правiй пахвиннiй дiлян-
цi, наявнiсть пухлиноподiбного утворення,
яке не вправляється у черевну порожнину.
Утворення уперше виявив 3 роки тому, не
турбувало i самостiйно втягувалось в че-
ревну порожнину. При пальпацiї: живiт бо-
лючий у нижнiх вiддiлах. Симптом кашльо-
вого поштовху негативний. Яке захворю-
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вання у цього хворого?

A. Защемлена грижа
B. Кишкова непрохiднiсть
C. Гострий апендицит
D. Пухлина пахвинної дiлянки
E. Хронiчний апендицит

11. У хiрургiчному вiддiленнi лiкується хво-
рий, якому проведена резекцiя шлунка у
зв’язку зi стенозом воротаря. В чому поля-
гатиме профiлактика застiйної пневмонiї у
такого пацiєнта?

A. Проводити дихальну гiмнастику
B. Часто провiтрювати палату
C. Дотримуватись суворого лiжкового ре-
жиму
D. Вводити сечогiннi засоби
E. Надати сидячого положення

12. Сторож будiвельного майданчика отри-
мав виробничу травму внаслiдок завалу: бе-
тонний стовпець придавив праву нижню
кiнцiвку. З анамнезу: стиснення кiнцiвки
тривало понад 7 годин. Надаючи невiдкла-
дну допомогу, медична сестра провела зне-
болення. Вкажiть її першочергову дiю, яку
слiд здiйснити перед звiльненням нижньої
кiнцiвки пацiєнта:

A. Накласти джгут
B. Охолодити кiнцiвку
C. Провести iммобiлiзацiю
D. Накласти асептичну пов’язку
E. Накласти еластичний бинт

13. Пацiєнт 28-ми рокiв перебуває у хiрур-
гiчному вiддiленнi з приводу вогнепального
поранення правої гомiлки. Об’єктивно: на
3-ю добу пiсля поранення виник розпира-
ючий бiль у дiлянцi рани, швидко наростає
набряк; з рани видiляються пухирцi газу,
невелика кiлькiсть сукровичної рiдини, що
має неприємний запах. Вкажiть симптом,
який є характерною ознакою для даного
захворювання:

A. Симптом ”лiгатури”
B. Симптом ”перемiжної кульгавостi”
C. Симптом ”Троянова-Тренделенбурга”
D. Симптом ”прилиплої п’яти”
E. Симптом ”Ларрея”

14. Пацiєнт 49-ти рокiв доставлений в хi-
рургiчне вiддiлення з рiзаною раною лiво-
го стегна. Пiсля зупинки кровотечi лiкар
призначив переливання кровi. Вкажiть, що
необхiдно пiдготувати медсестрi для прове-
дення проби на iндивiдуальну сумiснiсть:

A. Сироватку пацiєнта та еритроцити доно-
ра
B. Еритроцити пацiєнта i сироватку донора
C. Еритроцити пацiєнта i розчин желатину
D. Сироватку пацiєнта i сироватку донора
E. Сироватку пацiєнта i розчин полiглюкiну

15. В хiрургiчне вiддiлення поступила пацi-

єнтка 63-х рокiв зi скаргами на бiль i по-
смикування м’язiв в дiлянцi колотої рани
лiвої стопи, яку отримала 5 днiв тому, коли
випадково наступила на цвях. Вкажiть клi-
нiчну ознаку при подальшому обстеженнi
та прогресуваннi захворювання:

A. ”Сардонiчна посмiшка”
B.Обличчя ”Гiппократа”
C. Симптом ”окулярiв”
D. Гнiвний погляд
E. Симптом Грефе

16. В травмпункт доставлений пацiєнт 23-х
рокiв, який 40 хвилин тому впав на вулицi зi
скутера. Об’єктивно: в середнiй третинi лi-
вого стегна набряк, крововилив, патологi-
чна рухливiсть. Вкажiть абсолютну ознаку
перелому:

A. Крепiтацiя
B. Бiль
C. Гiперемiя
D.Пружистi рухи
E. Вимушене положення кiнцiвки

17. Постраждалий 24-х рокiв, отримав еле-
ктротравму на виробництвi. З чого необхi-
дно розпочати першу невiдкладну допомо-
гу?

A. Звiльнити потерпiлого вiд дiї електри-
чного струму
B.ШВЛ
C. Непрямого масажу серця
D.Надання оксигенотерапiї
E.Накладання асептичної пов’язки

18. У стацiонар доставлений потерпiлий 57-
ми рокiв iз переломом ребер. Яке положен-
ня слiд надати потерпiлому?

A.Напiвсидяче
B. Лежаче
C. Сидяче
D.На боцi
E.На животi

19. В стацiонарi хворий 36-ти рокiв готує-
ться до операцiї з приводу гострого перито-
нiту. Який симптом характерний при цьому
захворюваннi?

A.Щоткiна-Блюмберга
B. Роздольського
C. Мейо-Робсона
D.Ортнера-Грекова
E. -

20. Постраждалий отримав множиннi трав-
ми. Накладений дренаж за Бюлау. При якiй
патологiї вiн використовується?

A. Клапанний пневмоторакс
B. Розрив печiнки
C. Защемлена грижа
D. Черепно-мозкова травма
E. Гострий апендицит

21. Для якої гострої хiрургiчної патологiї
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характернi: переймоподiбний бiль у животi,
нудота, блювання, вiдсутнiсть випорожнень
та вiдходження газiв?

A. Гостра кишкова непрохiднiсть
B. Перфоративна виразка шлунка
C. Гострий апендицит
D. Гострий панкреатит
E. Гострий холецистит

22. Медична сестра-бакалавр проводить
клiнiчне обстеження постраждалого 30-ти
рокiв пiсля падiння з мотоцикла. Постра-
ждалий скаржиться на бiль в правiй нозi.
Об’єктивно: на переднiй поверхнi гомiлки
рана з кiстковими вiдламками, кровотеча
незначна. Вiдмiчається наявнiсть рухiв по-
за дiлянкою суглоба, вимушене положення
та деформацiя кiнцiвки в зонi ушкодження.
Установiть попереднiй дiагноз:

A. Вiдкритий перелом правої гомiлки
B. Закритий перелом правої гомiлки
C. Вiдкритий вивих правої гомiлки
D. Закритий вивих правої гомiлки
E. Рана м’яких тканин правої гомiлки

23. Пацiєнта 32-х рокiв з черепно-
мозковою травмою доставлено в при-
ймальне вiддiлення лiкарнi. Пiд час клiнi-
чного обстеження пацiєнта Ви встанови-
ли: потерпiлий непритомний, з зовнiшнього
слухового проходу та носових ходiв повiль-
но витiкає рiдина рожевого кольору, навко-
ло орбiтальнi гематоми. Поставте дiагноз:

A. Перелом основи черепа
B. Перелом склепiння черепа
C. Струс мозку
D. Стиснення мозку
E. Внутрiшньочерепна гематома

24. В приймальне вiддiлення поступила па-
цiєнтка 42-х рокiв, зi скаргами на рiзкий
бiль в животi та поперековiй дiлянцi злiва,
почащений сечопуск, невеликими порцiя-
ми. Бiль з’явився раптово, ранiше вiдзна-
чались подiбнi приступи. При оглядi: шкiра
блiдого кольору, вкрита холодним потом.
Живiт м’який при пальпацiї, здутий, пози-
тивний симптом Пастернацького. В сечi
виявленi свiжi еритроцити в значнiй кiль-
костi. Поставте попереднiй дiагноз:

A. Сечокам’яна хвороба
B. Гломерулонефрит
C. Пiєлонефрит
D. Травма нирок
E. Гострий панкреатит

25. Ви проводите клiнiчне обстеження па-
цiєнта 27-ми рокiв з термiчним опiком лi-
вої ступнi. Шкiра в мiсцi ушкодження стала
щiльною, набула темно-коричневого ко-
льору, з’явилась чiтка межа iз непошкодже-
ними тканинами. Рухи i чутливiсть пальцiв
вiдсутнi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Суха гангрена
B. Хiмiчний опiк III ст.
C. Хiмiчний опiк II ст.
D. Волога гангрена
E. Термiчний опiк IV ст.

26. Вас викликають в приймальне вiддiлен-
ня з метою допомогти приймати поране-
них пiсля пожежi. Потерпiлий 28-ми рокiв,
отримав опiк полум’ям передньої поверхнi
обох нiг, грудей i живота. Визначте площу
опiкової поверхнi:

A. 36%
B. 56%
C. 42%
D. 25%
E. 18%

27. Хворий вiдчув раптовий кинджальний
бiль в епiгастральнiй дiлянцi. Блювання не
принесло полегшення. В анамнезi вираз-
кова хвороба шлунка. Температура тiла -
36,7oC , АТ- 110/70 мм рт.ст. Ps- 63/хв, при
пальпацiї рiзка болiснiсть в епiгастрiї, жи-
вiт дошкоподiбний. Позитивний симптом
Щоткiна-Блюмберга. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A.Проривна виразка шлунка
B. Гострий холецистит
C. Гострий апендицит
D.Шлунково-кишкова кровотеча
E. Гострий панкреатит

28. У хворої виник сильний бiль у пра-
вiй здухвиннiй дiлянцi, нудота, одноразо-
ве блювання. Tемпература тiла - 37,5oC , Ps-
100/хв. При пальпацiї виражений бiль та на-
пруження м’язiв у правiй здухвиннiй дiлян-
цi. Позитивний симптом Ровзiнга, Сiтков-
ського, Воскресенського. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Гострий апендицит
B. Гострий холецистит
C. Гострий панкреатит
D. Кишкова непрохiднiсть
E.Проривна виразка шлунка

29. У хворого вiдкритий перелом стегна
ускладнений артерiальною кровотечею.
Вкажiть правильний порядок надання не-
вiдкладної допомоги:

A. Джгут, знеболити, пов’язка, шина
B. Джгут, шина, знеболити, пов’язка
C. Знеболити, пов’язка, джгут, шина
D.Пов’язка, знеболити, джгут, шина
E.Шина, знеболити, джгут, пов’язка

30. До медпункту заводу доставлено потер-
пiлого з венозною кровотечею з нижньої
третини передплiччя. Виберiть оптималь-
ний метод тимчасової зупинки кровотечi:

A.Накладання стискаючої пов’язки
B.Прошивання судини в ранi
C. Накладання судинного шва
D.Накладання артерiального джгута
E.Пальцеве перетискання судин
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1. Дитинi 7 рокiв. Скарги на загаль-
ну слабкiсть, пiдвищення температури
до 38,2oC . При оглядi виявлено на шкiрi
дрiбно-крапковий висип на гiперемiйова-
ному фонi, крiм носо-губного трикутника,
язик яскраво малинового кольору, прояви
катаральної ангiни. Про яке захворювання
можна думати в першу чергу?

A. Скарлатина
B. Кiр
C. Червона висипка
D. Кропивниця
E. Алергiчний дерматит

2. Дитина 12-ти рокiв захворiла раптово,
пiдвищилась температура тiла до 38,3oC ,
з’явилися болi у животi, частi випорожнен-
ня, тенезми, випорожнення рiдкi, з домi-
шками слизу та кровi. Об’єктивно: при
пальпацiї живота спостерiгається бiль у лi-
вiй клубовiй дiлянцi. Сигмовидна кишка
пальпується у виглядi щiльного, болючого
тяжу, бурчить. Яке захворювання можна
запiдозрити?

A. Дизентерiя
B. Сальмонельоз
C. Аскаридоз
D. Вiрусна iнфекцiя
E. Холера

3. Мати 4-рiчного хлопчика скаржиться на
появу у дитини рожевої дрiбно папульо-
зної висипки по всьому тiлу. Елементи ви-
сипки не зливаються. При об’єктивному
обстеженнi у хлопчика виявленi збiльшенi
пiдщелепнi, задньошийнi i потиличнi лiм-
фовузли, якi при пальпацiї щiльнi, рухомi,
дещо болючi, шкiра над ними не змiнена.
На яке захворювання вказують наведенi
симптоми?

A. Краснуха
B. Кiр
C. Вiтряна вiспа
D. Алергiчний дерматит
E. Скарлатина

4. Ви старша медсестра дитячого дошкiль-
ного закладу, де захворiла дитина 3-х рокiв
на кiр. Скiльки триватиме в даному випад-
ку карантин?

A. 21 день
B. 17 днiв
C. 9 днiв
D. 14 днiв
E. 30 днiв

5. Яку долiкарську допомогу слiд надати
дитинi при носовiй кровотечi?

A. У сидячому положеннi нахилити голову
уперед, зробити передню тампонаду
B. У лежачому положеннi нахилити голову
уперед, зробити передню тампонаду
C. У сидячому положеннi нахилити голову
назад, зробити передню тампонаду
D. У лежачому положеннi закапати в нiс
розчин перекису водню
E. Внутрiшньовенне введення розчину
амiнокапронової кислоти

6. При оглядi хлопчика 14-ти рокiв спосте-
рiгаються: блiдiсть шкiри з цiанотичним
вiдтiнком, переляк в очах, експiраторна за-
дишка, з довгим свистячим видихом. Хрипи
чути на вiдстанi. Грудна клiтка здута. Вка-
жiть захворювання, для якого характернi
данi симптоми:

A.Напад бронхiальної астми
B. Крупозна пневмонiя
C. Гострий бронхiт
D. Стафiлококова пневмонiя
E. Хронiчний бронхiт

7. Дитинi 2 роки. Скарги матерi на те, що у
дитини мають мiсце: to - 38,7oC , млявiсть,
розлад сну, тахiкардiя, вологий кашель, за-
дишка змiшаного типу, блiдiсть, перiораль-
ний цiаноз. При аускультацiї ослаблене ди-
хання, дрiбномiхурцевi хрипи. Яке захво-
рювання можна запiдозрити?

A. Гостра пневмонiя
B. Бронхiальна астма
C. Гострий бронхiт
D. Гострий ларингiт
E.Назофарингiт

8. Дитина 4-х рокiв вiдвiдує дитячий садок.
Захворiла на вiтряну вiспу. Який перiод iзо-
ляцiї потребує дитина?

A. До 5-ти днiв, вiд появи останнiх висипань
B. 21 день
C. 3 днi з моменту появи висипань
D. 14 днiв з моменту захворювання
E. 22 днi

9. У дiвчинки 4-х рокiв млявiсть, не збiль-
шується маса тiла. Шкiра блiда, суха, лу-
щиться, ламкiсть волосся, нiгтiв. Перiоди-
чно тахiкардiя, задишка. Тони серця глухi,
систолiчний шум на верхiвцi серця. Збiль-
шенi печiнка та селезiнка. Вiдстає у фiзи-
чному розвитку. У загальному аналiзi кровi
знижена кiлькiсть гемоглобiну та еритро-
цитiв. Такий стан дiагностують при:

A.Анемiї
B. Лейкозi
C. Ревматизмi
D. Гемофiлiї
E. Гiпотрофiї

10. Медична сестра бакалавр пiд час клi-
нiчного обстеження 1,5-рiчного хлопчика
встановила попереднiй дiагноз латентної
спазмофiлiї. Якi з перерахованих нижче
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симптомiв вона виявила?

A. Симптом Труссо
B. Симптом Ортнера
C. Симптом Грефе
D. Симптом Мебiуса
E. Симптом Галанта

11. Оглядаючи дiвчинку без свiдомостi, лi-
кар виставив дiагноз гiпоглiкемiчної коми.
Якi симптоми з перерахованих нижче ха-
рактернi?

A. Розвивається гостро, шкiра блiда,
”холодний пiт”, тонус м’язiв пiдвищений,
тахiкардiя
B. Розвивається поступово; шкiра, слизовi
сухi, ”дiабетичний рум’янець”
C. Дихання глибоке, гучне (Куссмауля);
запах ацетону у повiтрi
D. Тонус м’язiв, очних яблук, артерiальний
тиск зниженi
E. Рiзка дегiдратацiя, висока осмолярнiсть
кровi, виражена неврологiчна симптомати-
ка

12. Дiльничний педiатр, оглядаючи 5-рiчну
дитину, виставив дiагноз кору, катаральний
перiод. Вкажiть який з перерахованих сим-
птомiв нижче допомiг у виставленнi дiагно-
зу:

A. Бiлi дрiбнi плями на слизовiй щiк
B. Збiльшення задньошийних лiмфатичних
вузлiв
C. Свербiж шкiри
D. Везикулярний висип на шкiрi
E. Бiло-сiрi плiвки на мигдаликах

13.У дитини 12-ти рокiв скарги на загальну
слабкiсть, температура тiла - 37,5oC , болi в
горлi. При оглядi зiву мигдалики збiльше-
нi, набряклi, гiперемiйованi, з нашаруван-
нями. Яке дослiдження дозволить Вам про-
вести диференцiйну дiагностику мiж ангi-
ною та дифтерiєю?

A. Взяття мазка з зiву та носу на ВL
B. Взяття слизу з носової частини глотки на
наявнiсть вiрусiв
C. Взяття харкотиння на бактерiологiчне
дослiдження
D. Взяття матерiалу на кишкову групу
E. Взяття мазку з ротоглотки на паличку
Борде-Жангу

14. Ви працюєте медсестрою в школi. Че-
рез 2 тижнi пiсля перенесеної скарлатини
до Вас звернувся хлопчик 12-ти рокiв, який
скаржиться на пiдвищення температури тi-
ла до 37,5oC , набряки пiд очима, зменшену
кiлькiсть сечi, яка набула червоного кольо-
ру. Яке ускладнення розвинулося у дитини?

A. Гломерулонефрит
B. Iнфекцiя сечових шляхiв
C. Цистит
D. Сечокам’яна хвороба
E.Пухлина нирки

15. Ви складаєте план проведення I рева-
кцинацiї проти дифтерiї, кашлюку та прав-
ця згiдно ”Календаря профiлактичних ще-
плень в Українi”. Дiтей якого вiку Ви за-
просите до дитячої полiклiнiки у кабiнет
щеплень?

A. 18 мiсяцiв
B. 12 мiсяцiв
C. 3 мiсяцi
D. 6 мiсяцiв
E. 3 роки

16. Медсестра iнфекцiйної лiкарнi приго-
тувала все необхiдне для взяття мазку iз
ротоглотки на паличку Борде-Жангу. Для
пiдтвердження якого захворювання прово-
диться дана процедура?

A. Кашлюк
B. Дифтерiя
C. Скарлатина
D. Кiр
E. Червона висипка

17. У дитини, хворої на холецистохолангiт,
визначається болючiсть унаслiдок посту-
кування ребром долонi по правiй ребернiй
дузi. Такий симптом носить назву:

A.Позитивного симптому Ортнера
B.Позитивного симптому Кера
C. Позитивного симптому Мерфi
D.Позитивного симптому Гротта
E.Позитивного симптому Оппенгейма

18. У новонародженої дитини на шкiрi ту-
луба, голови, у природних складках шкi-
ри з’явилися пухирi з прозорим вмiстом
розмiром з просяне зерно. На другий день
пухирцi мали вже серозно-гнiйний вмiст.
Свербiння не спостерiгається. Для якого
захворювання це характерно?

A. Везикулопустульоз
B.Пухирчатка новонароджених
C. Псевдофурункульоз
D.Фурункульоз
E. Герпес-iнфекцiя

19. У дитини 10-ти мiсяцiв з масою тiла
8 кг, декiлька разiв повторювався карпо-
педальний спазм, раптово вiдбувся напад
загальних судом. Необхiдно ввести внутрi-
шньовенно протисудомнийпрепарат у дозi:

A. 0,5% сибазон 0,8 мл
B. 0,5% сибазон 0,5 мл
C. 0,5% седуксен 0,5 мл
D. 0,5% дiазепам 2,5 мл
E. 0,5% дiазепам 0,2 мл

20.У дитини дiагностовано природжену ва-
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ду серця. На першому роцi життя нароста-
ла задишка, цiаноз проявлявся пiд час пла-
чу i годування. Пiсля року у дитини визна-
чається задишка у станi спокою, характер-
ними стали частi напади цiанозу зi втратою
свiдомостi i судомами. Такий розвиток клi-
нiчних проявiв вказує на:

A. Тетраду Фалло
B. Дефект мiжпередсердної перегородки
C. Вiдкриту аортальну протоку
D. Фiброеластоз мiокарда
E. Дефект мiжшлуночкової перегородки

21. Дитинi 7 рокiв. Скарги на бiль пiд час
ковтання, високу температуру тiла. За-
гальний стан порушений, температура тiла
- 38,5oC , бiль у суглобах, пiдщелепнi лiмфа-
тичнi вузли збiльшеннi. У зiвi - на почер-
вонiлiй слизовiй оболонцi iнфiльтрованих
мигдаликiв у дiлянцi лакун жовто-бiлого
кольору обмеженi, нашарування якi лег-
ко вiддаляються шпателем. Перерахованi
симптоми вказують на:

A. Лакунарна ангiна
B. Фолiкулярна ангiна
C. Катаральна ангiна
D. Гостра респiраторна вiрусна iнфекцiя
E. Дифтерiя зiва

22. Дiвчинка народилася з масою тiла 3400
г, довжиною тiла - 52 см. Вагiтнiсть i пологи
фiзiологiчнi. В перший i другий день сечо-
пуск був 5-6 разiв на добу. На 3-й день пi-
сля сечопуску на пелюшцi помiтна жовто-
червона пляма, мiсцями червоно-жовтi
кристалики. Який найбiльш iмовiрний дi-
агноз?

A. Сечокислий iнфаркт нирок
B. Статевий криз
C. Пiєлонефрит
D. Гломерулонефрит
E. Вульвовагiнiт

23. При оглядi дитини 2-х рокiв Ви вияви-
ли, що стан її тяжкий, температура тiла -
39,4oC , ”зiрчастi” геморагiчнi висипання на
сiдницях та стегнах. Про яке захворювання
слiд подумати?

A.Менiнгококцемiя
B. Геморагiчний васкулiт
C. Тромбоцитопенiя
D. Туберкульозний менiнгiт
E. Полiморфна еритема

24. У дитини 4,5 рокiв скарги на пiдвищен-
ня температури тiла до 38,0oC , млявiсть,
зниження апетиту, появу висипань на тiлi.
Хворiє 3-й день. Об’єктивно: на шкiрi во-
лосистої частини голови, обличчi, тулубi,
кiнцiвках, крiм долонь та стоп, висипання
у виглядi папул, кiрочок, везикул (одно-
камерних, з прозорим вмiстом, з пупкопо-
дiбним вдавленням), якi розмiщуються на
незмiненiй шкiрi. Клiнiчна картина дозво-

ляє запiдозрити:

A. Вiтряну вiспу
B.Натуральну вiспу
C. Скарлатину
D. Краснуху
E. Кiр

25. До медичної сестри школи звернула-
ся 9-рiчна дитина, iз скаргами на млявiсть,
погiршення апетиту, бажання їсти крей-
ду. Об’єктивно: шкiра та слизовi оболонки
блiдi, волосся тьмяне, посiчене, нiгтi ламкi.
Для якого захворювання характерна така
клiнiчна картина?

A. Залiзодефiцитної анемiї
B.Апластичної анемiї
C. Гемолiтичної анемiї
D. Гострої лейкемiї
E. Геморагiчного васкулiту

26. У пiдлiтка 15-ти рокiв, що хворiє на ви-
разкову хворобу дванадцятипалої кишки,
на фонi зникнення болю з’явились холо-
дний липкий пiт, блювання, блювотнi маси
у виглядi ”кавової гущi”, слабкiсть, блiдiсть
шкiри, тахiкардiя, зниження артерiального
тиску, запаморочення. Який стан найбiльш
iмовiрний?

A.Шлунково-кишкова кровотеча
B. Гостра судинна недостатнiсть
C. Пенетрацiя виразки
D.Перфорацiя виразки
E.Шок

27. Дитина 7-ми рокiв хворiє другу добу,
to - 39,5oC , скарги на головний бiль, слаб-
кiсть, повторне блювання, бiль при ковтан-
нi. Стан важкий. До середини шиї спосте-
рiгається набряк. Шкiра над зоною набря-
ку не змiнена, при натисканнi ямка не за-
лишається, набряк має характер желе. На
мигдаликах, пiднебiннi нашарування сiрого
кольору, якi знiмаються важко, залишаючи
кровоточиву поверхню. Який дiагноз най-
бiльш iмовiрний?

A. Дифтерiя мигдаликiв, токсична форма
B. Лакунарна ангiна
C. Некротична ангiна
D. Iнфекцiйний мононуклеоз
E.Набряк Квiнке

28. У хлопчика 10-ти мiсяцiв пiд час крику
з’явилосьшумне дихання, цiаноз шкiри, хо-
лодний пiт, настала короткочасна зупинка
дихання, тонiчнi судоми в руках i ногах.
Через декiлька хвилин хлопчик знов став
активним. При оглядi виявленi ознаки ра-
хiту, температура тiла - 36,6oC . Який пре-
парат необхiдно призначити в першу чергу
пiсля нападу?
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A. Глюконат кальцiю
B. ВiтамiнD
C. Вiтамiн C
D. Оксибутират натрiю
E. Фiнлепсин

29.На 2-й день життя у новонародженої ди-
тини шкiра пожовтiла. Рiвень загального
бiлiрубiну складає 300 мкмоль/л за раху-
нок непрямої фракцiї. Група кровi дитини
- В(III) Rh(+), у матерi - кров групи 0(I)
Rh(+). Який стан найбiльш iмовiрний у да-
ному випадку?

A. Гемолiтична хвороба новонароджених за
системоюАВ0
B. Гемолiтична хвороба новонароджених за
резус-фактором
C. Вроджений гепатит
D.Атрезiя жовчовивiдних протокiв
E. Кон’югацiйна жовтяниця

30. Дитинi 8 рокiв. Пiд час профiлактично-
го огляду медична сестра-бакалавр вияви-
ла асиметрiю кутiв лопаток, рiвня плечей,
трикутникiв талiї та S-подiбне викривлен-
ня грудного вiддiлу хребта. Клiнiчнi сим-
птоми дозволяють запiдозрити:

A. Сколiоз грудного вiддiлу хребта
B. Кiфоз грудного вiддiлу хребта
C. Лордоз грудного вiддiлу хребта
D. Хондродистрофiю
E. Залишковi явища перенесеного рахiту
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1. Робiтник 42-х рокiв, що працює на ко-
ксохiмiчному комбiнатi, порушив технiку
безпеки, ввiйшов до замкненого примiщен-
ня для зберiгання бензолу. Пiсля виходу з
примiщення вiдчув себе погано: з’явилось
почуття сп’янiння, сонливiсть, головний
бiль, нудота, блювання, слабкiсть у м’язах,
порушення ходи. В медпунктi знепритом-
нiв. При проведеннi обстеження пацiєнта
медсестра повинна звернути увагу на шкiру,
яка набуває кольору:

A. Сiро-синього
B. Землисто-блiдого
C. Алебастрового
D.Жовтяничного
E. Червоного

2. Кесонна хвороба - захворювання, яке
розвивається внаслiдок роботи в умовах
пiдвищеного атмосферного тиску. Основ-
ним фактором патогенезу кесонної хворо-
би є:

A. Емболiя кровоносних судин
B.Обструкцiя бронхiв
C. Ангiоспазм
D. Тромбоз кровоносних судин
E. Зменшення легеневої вентиляцiї

3. Хвора потрапила в приймальне вiддiлен-
ня iз скаргами на слинотечу, нудоту, блю-
вання, бiль у животi, сльозоточивiсть, пору-
шення зору. Цi явища виникли пiсля знищу-
вання мух i комарiв за допомогою хлорофо-
су. Черговий лiкар поставив дiагноз: гостре
отруєння хлорофосом. Який антидот необ-
хiдно застосувати?

A.Атропiну сульфат
B. Тiосульфат натрiю
C. Унiтiол
D. Тетацин кальцiю
E. Кокарбоксилаза

4. До приймального вiддiлення лiкарнi була
доставлена жiнка з ознаками гострої iнто-
ксикацiї ртуттю. Назвiть речовини, якi слiд
використати у даному випадку як антидоти:

A. Унiтiол, сукцимер, натрiю тiосульфат
B. Камфора, кофеїн, кордiамiн, корглiкон
C. Тетацин кальцiю, пентацин
D. Норадреналiн, полiглюкiн, мезатон
E. Строфантин, корглiкон

5. Хворий 32-х рокiв, 12 рокiв працював
шлiфувальником лопастей на турбiнному
заводi. Потрапив до профпатолога iз скар-
гами на онiмiння, поколювання, вiдчуття
повзання комах, ниючий бiль у дистальних
вiддiлах рук, пiдвищену мерзлякуватiсть
пальцiв кистей в спокiйному станi, пiсля ро-
боти i вночi. Цi ж прояви з’являються пiд
час охолодження, у разi змiни атмосфер-
ного тиску, при виконаннi тяжкої фiзичної
роботи. Пiсля тривалих перерв у роботi не-
приємнi вiдчуття в руках зникають. Яке
професiйне захворювання у шлiфувальни-

ка найбiльш вiрогiдне?

A. Вiбрацiйна хвороба
B.Полiневрит
C. Хвороба Рейно
D.Остеоартроз
E. Хвороба Бехтерева

6. Пацiєнт 50-ти рокiв потрапив у терапев-
тичне вiддiлення з пiдозрою на iнтоксика-
цiю свинцем. При подальшому обстеженнi
дiагноз пiдтверджений, виявлена iнтоксика-
цiя середнього ступеня важкостi. Вкажiть
препарати, якi найбiльш доцiльно викори-
стати для виведення свинцю з органiзму:

A. Тетацин кальцiю 10% та пентацин 5%
B.Препарати залiза та мiдi
C.Препарати залiза та вiтамiни групи В
D. Вiтамiни групи В та кобальту
E.Препарати залiза та 40% розчин глюкози

7. Робiтник-полiграфiст 49-ти рокiв звер-
нувся зi скаргами на субфебрильну темпе-
ратуру, загальну слабкiсть, запаморочен-
ня та втрату апетиту. Об’єктивно: сiро-
зелений вiдтiнок обличчя, сiро-бузкова
облямiвка на яснах. Зi сторони шлунково-
кишкового тракту: постiйнi кольки в обла-
стi епiгастрiю, перiодичнi закрепи. У кровi -
ознаки гiпохромної анемiї. У сечi - пiдвище-
на кiлькiсть гематопорфiрину. Яке захво-
рювання у пацiєнта?

A.Отруєння свинцем
B. Хронiчний гастрит
C. Хронiчний ентероколiт
D. Гiпохромна анемiя
E. Вегето-судинна дистонiя

8. До загальних медичних протипоказань
для допуску на роботу, пов’язану з небезпе-
чними шкiдливими речовинами i шкiдливи-
ми виробничими факторами (виробництво
ароматичних вуглеводнiв), вiдноситься:

A.Цироз печiнки
B. Гiпертонiчна хвороба I стадiї
C. Хронiчний гастрит
D.Нирковокам’яна хвороба
E. Хронiчний панкреатит

9. Хворий 50-ти рокiв працював протягом
12-ти рокiв на операцiї виготовлення ”якi-
сних” електродiв. При черговому медично-
му оглядi було виявлено симптоми паркiн-
сонiзму: монотонну невиразну мову, гiпомi-
мiю, нерухомий погляд з рiдким клiпанням,
нерiвномiрнiсть спiвдружнiх рухiв рук при
ходьбi, пiдвищення м’язового тонусу, розла-
ди ходи, сонливiсть, iнертнiсть. Яка хiмiчна
речовина є причиною виникнення даного
нейротоксикозу?

A.Марганець
B. Карбофос
C. Тетраетилсвинець
D. Бензол
E. Дихлоретан
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1.Потрiбно розрахуватирентабельнiсть
лiкувально-профiлактичного закладу. Якi
данi для цього необхiднi?

A. Економiчний прибуток по закладу та
собiвартiсть виробничих фондiв
B. Собiвартiсть медичних послуг i загальнi
доходи
C. Собiвартiсть виробничих фондiв i загаль-
нi витрати
D. Цiна та собiвартiсть медичних послуг
E. Собiвартiсть медичних послуг i сума
витрат за видатковими статтями кошторису

2. Першим етапом надання медичної до-
помоги сiльському населенню є сiльська
лiкарська дiльниця. Якi медичнi установи
забезпечують надання медичної допомоги
на даному органiзацiйному етапi?

A. Фельдшерсько-акушерський пункт, дiль-
нична лiкарня, лiкарська амбулаторiя
B. Центральна районна лiкарня, районна
санiтарно-епiдемiологiчна станцiя, полого-
вий будинок
C. Районна полiклiнiка, районний диспан-
сер, пологовий будинок
D. Дитяча лiкарня, центральна районна
лiкарня, фельдшерсько-акушерський пункт
E. Диспансер, обласна лiкарня, дiагности-
чний центр

3. Медсестра в правi розкрити конфiден-
цiйну iнформацiю про пацiєнта тiльки:

A. За згодою пацiєнта та у випадках перед-
бачених законом
B. За своїми переконаннями
C. На прохання родичiв
D. Будь-коли, бо на медсестер правило
лiкарської таємницi не поширюється
E. З дозволу лiкуючого лiкаря

4.При виявленнi нестачi, зiпсованостi, бою
медичних товарiв, приймальний акт необ-
хiдно складати:

A. В 3-х примiрниках
B. В 2-х примiрниках
C. В 4-х примiрниках
D. В 5-х примiрниках
E. В 6-х примiрниках

5.При вивченнi захворюваностi на грип ви-
користовувались статистичнi талони. Що
це за метод вивчення захворюваностi?

A. Звернення за лiкарською допомогою
B. Опитування
C. Спецiальне вибiркове дослiдження
D.Медичний огляд окремих груп населення
E. Амбулаторне дослiдження

6. Вiд чого залежить якiсть надання меди-
чної допомоги?

A. Стандартизацiя медичної допомоги
B.Медичного обладнання
C. Фiнансування медичного закладу
D. Вiдповiдальностi медичних працiвникiв
E. Наявнiсть типових укомплектованих
медичних закладiв

7. Старша медична сестра вiддiлення читає
лекцiю з теми ”Ринок медичних послуг”.
Якi функцiї притаманнi ринку охорони здо-
ров’я?

A. Iнформацiйна, цiноутворювальна, регу-
лююча, посередницька
B.Цiноутворювальна, iнтеграцiйна, посере-
дницька, управлiнська
C. Iнформацiйна, коригувальна, посередни-
цька, контролююча
D. Контролююча, iнформацiйна, регулюю-
ча, благодiйницька
E. Цiноутворювальна, коригувальна, регу-
лююча, посередницька

8.Ви старша медична сестра вiддiлення. До
Вас з проханням звернулась медична се-
стра пояснити, з яких елементiв складає-
ться заробiтна плата. Пояснiть:

A. Тарифна система та нормування працi
B.Посадовий оклад, тарифна ставка
C. Тарифний коефiцiєнт, тарифний розряд
D. Тарифна ставка, тарифний коефiцiєнт
E. -

9. Ви - головна медична сестра районної лi-
карнi. Ви проводите лекцiю на тему: ”Мар-
кетинг у системi охорони здоров’я”. Якi
основнi функцiї виконує маркетинг?

A. Аналiтична, виробнича, збутова, управ-
лiнська
B. Наукова, аналiтична, управлiнська, ко-
ригувальна
C. Управлiнська, наукова, виробнича, збу-
това
D.Аналiтична, коригувальна, управлiнська,
збутова
E. Виробнича, управлiнська, аналiтична,
наукова

10. Головна медична сестра пояснює пацi-
єнту про те, що медичне страхування подi-
ляється за формами. На якi форми?

A.Обов’язкове та добровiльне
B. Iндивiдуальне та групове
C. Безкоштовне та платне
D.Примусове та добровiльне
E. Сiмейне та виробниче

11. Наукове дослiдження проводиться в
певнiй послiдовностi, починаючи з аналiзу
стану об’єкта дослiдження та закiнчуючи
формуванням висновкiв i оцiнкою впрова-
дження результатiв дослiджень в практику.
Випробування впроваджених результатiв
проводиться на основi:



Органiзацiйно-управлiнська дiяльнiсть 15

A. Результатiв практичної виробничої пе-
ревiрки дослiдних зразкiв
B. Регламенту
C. Розпорядження Мiнiстерства охорони
здоров’я
D. Нової теми дослiджень
E. Комплексу договiрної документацiї мiж
замовником i пiдрядником

12. Якi основнi функцiї виконує управлiння
органiзацiями охорони здоров’я?

A. Стратегiчне планування, органiзацiю,
мотивацiю, контроль
B. Збiр iнформацiї, розробку стратегiї,
аналiз, контроль
C. Аналiз, планування, органiзацiю, кон-
троль
D. Аналiз, прийняття рiшення, органiзацiю
виховання, контроль
E. Планування, облiк, контроль

13. При проведеннi оцiнки конкуренто-
спроможностi медичних послуг медичний
заклад враховував:

A. Вартiсть медичних послуг
B. Спiввiдношення збуту й цiн
C. Загальнi та вiдноснi витрати
D. Iмовiрнi стратегiї конкурентiв
E. Показники повторних купiвель

14. Вкажiть, яким органом проводиться
акредитацiя ЛПЗ:

A. Спецiальними акредитацiйними комiсiя-
ми
B. Облздороввiддiлом
C. Виконкомом ради народних депутатiв
D.Мiнiстерством охорони здоров’я
E. Органами виконавчої влади на мiсцях

15. З метою раннього виявлення захво-
рювання на туберкульоз усiм студентам
та працiвникам медичного коледжу було
проведено флюорографiчне обстеження.
Який метод вивчення захворюваностi був
використаний?

A. Спецiальне вибiркове дослiдження
B.Медичний огляд окремих груп
C. Профiлактичний
D. Загальний
E. Поточний

16. Ви працюєте в медико-санiтарнiй ча-
стинi. Одним з найважливiших роздiлiв ро-
боти є органiзацiя та проведення профi-
лактичних медичних оглядiв з розробкою
подальших оздоровчих заходiв. Протягом
року на обстеження викликали по 5-15 чо-
ловiк на день. Яка це форма проведення
перiодичних медичних оглядiв?

A.Поточна
B.Попередня
C. Облiкова
D.Одномоментна
E.Цiльова

17. У вiддiлення, де Ви працюєте старшою
медичною сестрою, разом з виробами ме-
дичного призначення надiйшли пахучi лi-
карськi засоби. Якi особливостi їх зберi-
гання необхiдно знати?

A. Зберiгати iзольовано, у герметично
закритiй тарi, роздiльно за найменуваннями
B. У прохолодному мiсцi, в щiльно закупо-
ренiй тарi з матерiалiв, непроникних для
водяної пари
C. В сухому примiщеннi, у герметично
закупоренiй тарi, залитiй парафiном
D. В упаковцi з полiмерної плiвки при
кiмнатнiй температурi
E. В промисловiй упаковцi в захищеному
вiд свiтла мiсцi

18. Ви головна медична сестра. Для дося-
гнення цiлей лiкувальної установи Ви здiй-
снююте функцiї управлiння. Основнi фун-
кцiї управлiння, це:

A. Планування, органiзацiя, мотивацiя,
контроль
B.Планування, контроль
C. Органiзацiя, мотивацiя
D.Планування, органiзацiя
E.Органiзацiя, контроль

19.На облiку в жiночiй консультацiї знахо-
дяться жiнки, яких поставлено на облiк у
рiзнi термiни вагiтностi - до 3-х мiсяцiв -
45%, до 5 мiсяцiв - 40%, а 15% - до 8 мiсяцiв
вагiтностi. Який вiдсоток жiнок поставле-
но на облiк своєчасно?

A. 45%
B. 15%
C. 40%
D. 55%
E. 85%

20. Згiдно результатiв бактерiологiчного
обстеження полiклiнiки, старша медсестра
полiклiнiки прийняла певнi рiшення що-
до посилення протиепiдемiчного режиму.
Якому рiвню управлiння вiдповiдають цi
рiшення?

A.Оперативному
B. Тактичному
C. Стратегiчному
D.Перспективному
E. Координацiйному

21. Ви працюєте старшою медичною се-
строю терапевтичного вiддiлення мiської
лiкарнi№3. Назвiть основний документ,що
юридично i фактично пiдтверджує медика-
ментозне лiкування хворих:
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A. Листок лiкарських призначень
B. Зошит облiку виконань манiпуляцiй
C.Журнал реєстрацiї хворих вiддiлення
D. Листок призначень лiкарями наркоти-
чних лiкувальних засобiв
E. Вимога накладна

22. В дитячiй полiклiнiцi №2 за звiтний пе-
рiод було щеплено 2337 дiтей, прочитано
1000 лекцiй в навчальних закладах з питань
зниження захворюваностi, створення спри-
ятливих умов для нормального розвитку та
навчання дiтей. Який характер носять про-
веденi заходи?

A. Первинно-профiлактичнi
B.Медичнi
C. Лiкувально-дiагностичнi
D. Змiшанi
E. Амбулаторно-полiклiнiчнi

23. Ви працюєте медичною сестрою в
медико-санiтарнiй частинi заводу. Якi захо-
ди Вам необхiдно здiйснити для проведення
профiлактичних медичних оглядiв працю-
ючих?

A. Скласти список працюючих, якi пiдля-
гають медичному огляду та забезпечити їх
явку
B. Розробити заходи по оздоровленню
працюючих
C. Виявити раннi ознаки впливу виробничих
умов i шкiдливих факторiв на здоров’я
D. Попередити виникнення нещасних ви-
падкiв
E. Розробити заходи для попередження
нещасних випадкiв

24. Аналiз фiнансового положення меди-
чних установ дозволяє вiдслiдкувати тен-
денцiї її розвитку i дати оцiнку комерцiйнiй
дiяльностi. Зовнiшнiй фiнансовий аналiз дi-
яльностi установи базується на:

A. Офiцiйнiй фiнансовiй звiтностi установи
B. Рiвня рахунку грошових коштiв в банках
C. Величинi iнвестицiй
D. Даних податкової iнспекцiї
E. Показниках дебiторської заборгованостi

25. При оцiнцi дiяльностi мiського полого-
вого будинку був розрахований статисти-
чний показник за наступною формулою:
(число мертвонароджених + число дiтей,
якi померли в постнатальний перiод) х 1000
число дiтей, якi народилися живими i мер-
твими). Як називається розрахований по-
казник?

A. Перинатальна смертнiсть
B.Малюкова смертнiсть
C. Акушерська смертнiсть
D. Питома вага дiтей, якi померли в постна-
тальний перiод
E.Мертвонароджуванiсть

26. Медико-гiгiєнiчне навчання населення
має бути спрямоване на:

A.Формування здорового способу життя
B. Надання медичної допомоги на засадах
ПМСД
C. Оптимiзацiя управлiння охорони здо-
ров’я
D. Збiр статистичних даних про стан здо-
ров’я населення
E. Розробка заходiв з охорони довкiлля

27. По обов’язковостi виконання медичнi
стандарти бувають:

A. Законодавчi
B.Мiжнароднi
C. Регiональнi
D. Локальнi
E.Нацiональнi

28. Грошовi суми, якi вiдображають рiвень
повернення затрат медичних закладiв за
виконання територiальних програм обо-
в’язкового медичного страхування назива-
ються:

A. Тарифи на медичнi послуги
B. Державнi цiни
C. Договiрнi цiни
D. Вiльнi цiни
E. Ринковi цiни

29. З позицiї функцiонального призначен-
ня управлiнськi рiшення можуть бути:

A.Органiзацiйними
B. Директивними
C. Рекомендацiйними
D. Внутрiшнiми
E. Колективними

30. Старша медична сестра терапев-
тичного вiддiлення провела санiтарно-
просвiтницьку роботу серед пацiєнтiв. Для
цього вона зiбрала хворих у холi, де роз-
повiдала про необхiднiсть дотримання осо-
бистої гiгiєни, про зберiгання продуктiв вiд
родичiв, про режим у вiддiленнi. Яку фор-
му та метод санiтарно-просвiтньої роботи
вона використала?

A.Форму групову, усний метод
B.Форму iндивiдуальну, наочний метод
C. Форму масову, друкований метод
D.Форму комбiновану, наочний метод
E.Форму наочну, комбiнований метод

31. Ви головна медична сестра ЦРЛ. Про-
водите заняття на тему ”Правець”. З якого
вiку починають проводити планову iмунi-
зацiю усьому населенню проти правця?

A. З 3 мiсяцiв
B. З 4 мiсяцiв
C. З 2 мiсяцiв
D. З 5 мiсяцiв
E. З 6 мiсяцiв

32. За рiк в мiстi народилося 1257 дiтей, по-
мерло 1863 мешканцiв мiста. Чому дорiв-
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нює природний прирiст?

A. - 606
B. 606
C. - 1863
D. 1257
E. 3120

33. Серед впливу на формування смертно-
стi немовлят видiляють декiлька факторiв,
серед яких є якiсть надання медичної допо-
моги. Яка допомога впливає на цей пока-
зник?

A. Акушерсько-гiнекологiчна та педiатри-
чна
B.Швидка
C. Педiатрична
D. Акушерсько-гiнекологiчна
E. Невiдкладна

34. До Вас звернувся працiвник аптеки з
питанням: ”Як правильно зберiгати гумовi
грiлки в умовах аптеки?”

A. У захищеному вiд свiтла i перепадiв
температури мiсця, вiдноснiй вологостi 65%
B. При температурi 23oC та при вологостi
повiтря не менше 50%
C. При вiдноснiй вологостi 45%, у сухому
примiщеннi
D. В сухому прохолодному примiщеннi
E. В темному прохолодному примiщеннi

35. Ви старша медична сестра хiрургiчно-
го вiддiлення, проводите iнструктаж се-
реднього та молодшого медичного пер-
соналу стосовно комплексу санiтарно-
протиепiдемiчних заходiв у вiддiленнi. Як
часто Ви повиннi стежити, за його вико-
нанням?

A.Щоденно
B.Щотижня
C.Щомiсячно
D.Щоквартально
E.Щорiчно

36. З приводу гострого трахеїту хворий
звертався у полiклiнiку 10.03. i 14.05. Який
документ при цьому належить заповнити?

A. Два статистичних талони для реєстрацiї
уточненого дiагнозу з позначкою ”+”
B. Один статистичний талон для реєстрацiї
уточненого дiагнозу з позначкою ”+”
C. Один статистичний талон для реєстрацiї
уточненого дiагнозу з позначкою ”+” та
один талон з позначкою ”-”
D. Два статистичних талони для реєстрацiї
уточненого дiагнозу з позначкою ”-”
E. Два статистичних талони для реєстрацiї
уточненого дiагнозу з позначкою ”-” та
один талон з позначкою ”6+”

37. Ви працюєте в центрi медичної стати-
стики. Облiк всiх захворювань (гострих i
хронiчних), якi зареєстрованi у населення
певної територiї за певний перiод, визна-

чає:

A. Загальна захворюванiсть
B. Госпiтальна захворюванiсть
C. Захворюванiсть з тимчасовою втратою
працездатностi
D. Iнфекцiйна захворюванiсть
E. Захворюванiсть на найважливiшi неепi-
демiчнi захворювання

38. Ви працюєте в центрi медичної стати-
стики. За формулою: кiлькiсть усiх заре-
єстрованих протягом даного року захво-
рювань (гострi + всi хронiчнi, виявленi як
у поточному, так i в попереднiх роках) х
1000/середньорiчна чисельнiсть населення
- визначається:

A.Поширенiсть захворювань
B.Первинна захворюванiсть
C. Госпiтальна захворюванiсть
D. Iнфекцiйна захворюванiсть
E. Захворюванiсть з тимчасовою втратою
працездатностi

39. Ви працюєте в кабiнетi медичної стати-
стикиЛПЗ.Що є одиницею спостереження
при вивченнi госпiтальної захворюваностi?

A. Кожний випадок госпiталiзацiї хворого з
приводу будь-якого захворювання
B. Кожний випадок госпiталiзацiї хворого
з приводу захворювання з хiрургiчним
втручанням
C. Кожний випадок звертання хворого до
лiкаря з приводу будь-якого захворювання
D. Кожний випадок гострого захворювання
E. Кожний випадок захворювання хворого

40. Як називається вид медичної допомоги,
що надається хворим, якi потребують по-
стiйного медичного нагляду, застосування
складних методiв обстеження та iнтенсив-
ного лiкування, а також оперативних втру-
чань, що не можуть бути виконанi в амбу-
латорних умовах?

A. Стацiонарна медична допомога
B. Амбулаторно-полiклiнiчна медична
допомога
C. Екстрена медична допомога
D. Санаторно-курортна медична допомога
E. Реабiлiтацiйна медична допомога

41. Комунальнi заклади охорони здоров’я є
формальними органiзацiями. Назвiть го-
ловнi риси формальної органiзацiї:

A. Свiдома координацiя дiй двох або бiльше
осiб для досягнення певних результатiв
B. Постiйний твердий тиск на її членiв з
метою полiпшення якостi роботи
C. Наявнiсть посадових iнструкцiй i припи-
сiв
D. Вiдсутнiсть єдностi в дiях її членiв
E. Постiйна згода всiх членiв органiзацiї з
будь-якими рiшеннями керiвника

42. Вiдповiдно до iснуючих норм у при-
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мiщеннi, де зберiгаються лiкарськi засо-
би, слiд дотримуватися певних санiтарних
умов. Як часто необхiдно прибирати такi
примiщення?

A. Не рiдше одного разу на день вологим
способом iз застосуванням дозволених
миючих засобiв
B. 1 раз на тиждень вологим способом iз
застосуванням дозволених миючих засобiв
C. Кожного дня вологим способом без
застосування миючих засобiв
D. Кожного дня iз застосуванням пилососу
E. По мiрi забруднення примiщення

43. Головнi лiкарi лiкарень ставляться до
своїх пiдлеглих по-рiзному. Основними ти-
пами поведiнки керiвникiв за ознакою вiд-
носин iз пiдлеглими є:

A. Автократичний, демократичний, лiбе-
ральний
B.Демократичний, лiберальний, анархiчний
C. Демократичний, партократичний, монар-
хiчний
D. Охлократичний, демократичний, лiбе-
ральний
E. Анархiчний, автократичний, партокра-
тичний

44. Ви головна медична сестра лiкарнi. На-
звiть фiнансовий документ медичного за-
кладу, в якому вiдображено прибутки i ви-
трати на майбутнiй фiнансовий рiк, вказанi
джерела дохiдної частини i статтi витрат:

A. Кошторис закладу
B. Пояснювальна записка
C. Фiнансовий звiт
D. План зростання виробництва
E. Фiнансовий запит

45. Медична сестра хiрургiчного вiддiлен-
ня за власним бажанням переводиться до
оперблоку. Назвiть вид iнструктажу, який
проведе з нею старша медична сестра
оперблока:

A. Первинний
B. Вступний
C. Позаплановий
D. Цiльовий
E. Повторний

46.В населеному пунктi при вивченнi смер-
тностi серед населення було встановлено,
що причиною смертi в 34% випадкiв бу-
ли серцево-судиннi захворювання, в 22% -
новоутворення. Визначте статистичний ха-
рактер наведених показникiв:

A. Екстенсивнi
B. Iнтенсивнi
C. Спiввiдношення
D. Наочностi
E. Наочностi та спiввiдношення

47. У мiстi проведено наукове дослiджен-

ня щодо вивчення патологiчної ураженостi
школярiв хворобами серцево-судинної си-
стеми. Що буде одиницею спостереження
в такому дослiдженнi?

A. Кожен випадок хвороби серцево-
судинної системи, виявлений на медичному
оглядi
B.Коженшколяр мiста, що хворiв протягом
року
C. Кожен випадок захворювання серцево-
судинної системи за даними звертань за
медичною допомогою
D. Кожен школяр мiста з хворобою
серцево-судинної системи
E. Кожен школяр мiста з будь-яким захво-
рюванням

48. Ви медична сестра статистичного вiддi-
лу лiкарнi. При складаннi статистичного
звiту необхiдно видiлити одиницю облiку
тимчасової непрацездатностi. Виберiть її:

A. Листок непрацездатностi
B. Довiдка лiкаря
C. Акт обстеження
D. Журнал облiку випадкiв непрацездатно-
стi
E. Талон амбулаторного пацiєнта

49. Ви старша медична сестра вiддiлення
обговорюєте принципи формування опла-
ти працi медичних працiвникiв. Пояснiть
молодим спецiалiстам що таке посадовий
оклад:

A. Розмiр мiсячної заробiтної плати працiв-
никiв при погодиннiй оплатi працi
B. Показник складностi роботи та ступеня
квалiфiкацiї працiвника
C. Оплата за весь обсяг роботи, а не за
окрему медичну послугу
D.Премiя за швидкiсть виконаної роботи
E. Компенсацiя додаткових трудових ви-
трат, пов’язанi з режимом або умовами
працi

50. Старша медична сестра читає у вiддi-
леннi лекцiю на тему: ”Саморозвиток та
самовдосконалення”. Що передбачає само-
розвиток?

A. Самоосвiту, самооцiнку, самоконтроль
B. Досягнення запланованих показникiв
C.Щоденнi вправи за певною програмою
D. Усунення особистих недолiкiв
E. Вказiвка вищого начальства

51.На чолi органiзацiї стоїть керiвник. При
якому типi управлiння вiн здiйснює всi фун-
кцiї управлiння?

A. Лiнiйний тип управлiння
B.Функцiональний тип управлiння
C. Лiнiйно-штабний тип управлiння
D.Матричний тип управлiння
E. Розгалужений тип управлiння
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