МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Департамент роботи з персоналом, освіти та науки
Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою
напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”

ID студента

Прізвище

Варіант ___________________

Збірник тестових завдань для
складання ліцензійного іспиту
Крок М
СЕСТРИНСЬКА СПРАВА

ІНСТРУКЦІЯ
Кожне з пронумерованих запитань або незавершених тверджень
у цьому розділі супроводжується відповідями або завершенням
твердження. Оберіть ОДНУ відповідь (завершене твердження), яка є
НАЙКРАЩОЮ у даному випадку та замалюйте у бланку відповідей
коло, яке містить відповідну латинську літеру.
ББК
УДК

54.1я73
61

Автори тестових завдань:

Алексеенко О.І., Амеліна Л.О., Атаманюк Г.В., Бабіна С.М., Бібік А.І.,
Білий О.П., Бондаренко А.Д., Борейко Л.Д., Бутенко С.А., Василюк В.М., Веклич В.В., Вибіцька О.В.,
Волчок О.М., Гайдуков В.А., Гайдученко І.В., Голубченко Н.К., Гошовська А.В., Григор’єва І.М.,
Григоров С.І., Грищенко Я.А., Давидова В.Ф., Дацко Л.П., Демченко О.К., Дідовська С.О.,
Доценко В.М., Дробот Н.П., Дутік В.І., Дятлова Н.О., Єрмолаєва В.Л., Жолобайлюк О.І., Жудіна Л.А.,
Зайцева В.П., Зайцева Н.С., Захарова Т.М., Здиховська Л.Г., Зеленюк О.С., Іванов Г.О., Іванов І.В.,
Каменєва Н.В., Камінська Є.І., Капко М.М., Капралова Л.К., Кияшко Г.П., Кіясова О.Л., Кожухар І.С.,
Коломієць Н.Г., Коняєва Г.І., Корнісік Н.М., Коротєєва І.В., Коршенко Г.П., Кудрявцева Т.О.,
Кучер І.А., Левіна Ф.І., Лесик-Лісна О.А., Лисененко О.М., Лихачова М.В., Лубінецька А.В.,
Лубова Т.Ф.,
Луговська Т.П.,
Лук’яненко О.В.,
Лукач І.Ю.,
Магас Н.М.,
Макарова О.В.,
Марциненко В.О., Мельник П.О., Міщук І.М., Могила В.І., Моісеєнко О.Г., Наумова С.А.,
Небуной В.В., Недорез С.В., Новицька Л.А., Оголюк Н.В., Ольховська Л.П., Онопрієнко О.Д.,
Опошнян С.І., Пашкова І.О., Піддубна П.І., Піц Л.О., Пономаренко М.М., Попадинець І.П.,
Прачкевич Л.М., Романенкова С.В., Рябий С.І., Рябіченко С.І., Савонік Л.В., Сарана В.І., Сарапук О.Р.,
Семеняк А.В., Середа М.П., Сикирицька Т.Б.,Синенко О.А., Синкевич Л.Р., Соколовська М.І.,
Солодка В.О., Степанківська О.В., Струбіцька Н.Ю., Ткаченко О.В., Томчук Т.В., Троц В.М.,
Троян А.М., Тюріна О.М., Федорова Л.В., Харчук П.Ф., Холявицька Л.В., Хомко О.Й., Черченко В.О.,
Чорна О.Г.,
Шаповал Н.Л.,
Шарій В.М.,
Шерстюк Л.А.,
Шихальова З.М.,
Шокалюк Л.І.,
Шоломицька Т.М., Шуляр І.А., Юзько Т.А., Юрцева А.П. та Комітети фахової експертизи.

Експерти:
Баб’як В.І., Бачинська І.І., Білецька А.Г., Білий О.П., Борейко Л.Д.,
Бразалій Л.П., Липова О.О., Луценко Н.М., Макаренко Н.Г., Макарова О.В., Максимова В.В.,
Новицька Л.А., Опошнян С.І., Пасічник О.В., Писанець В.В., Піддубна П.І., Попова А.Г., Рябека Т.І.,
Стасишин О.С., Харланчук Г.М., Хилько В.О., Шегедин М.Б.
Рецензенти.

Збірник містить тестові завдання для проведення ліцензійного інтегрованого іспиту
“Крок М. Сестринська справа” та подальшого використання у навчальному процесі.
Для викладачів та студентів вищих медичних навчальних закладів, які здійснюють підготовку
медичних сестер.

Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як екзаменаційне та
навчальне видання на підставі висновків експертів.
© Copyright
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З
ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ “МЕДИЦИНА” І “ФАРМАЦІЯ” ПРИ МІНІСТЕРСТВІ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”.

Крок М Сестринська справа (україномовний варiант) 2015 рiк

1. У хворого 30-ти рокiв пiсля фiзичного навантаження з’явилася кровотеча з носа. Шкiрнi покриви блiдi, пульс
частий, артерiальний тиск знижений. Якi
першочерговi дiї медичної сестри в данiй
ситуацiї?
A. Ввести в носовий хiд турунду
B. Зробити передню тампонаду носа
C. Ввести кровоспиннi засоби
D. Покласти хворого на кушетку
E. Зробити задню тампонаду носа
2. До гiнекологiчного вiддiлення надiйшла жiнка 25-ти рокiв з ознаками гострого живота. Остання менструацiя два тижнi тому. Що можна припустити?
A. Апоплексiя яєчника
B. Позаматкова вагiтнiсть
C. Некроз фiброматозного вузла
D. Сальпiнгоофорит
E. Ерозiя шийки матки
3. Медична сестра закiнчує промивання
шлунка дитинi 2-х мiсяцiв. Який прийом
можна використати для попередження
аспiрацiї шлункового вмiсту пiд час виймання зонда?
A. Перетиснути зонд
B. Повернути голову на бiк
C. Закинути голову назад
D. Швидко вийняти зонд
E. Повiльно виймати зонд
4. Частота випорожнень у здорової дитини, яка перебуває на грудному вигодовуваннi, може становити:
A. 5-7 разiв на добу
B. 10-12 разiв на добу
C. 12-15 разiв на добу
D. 15-17 разiв на добу
E. 17-20 разiв на добу
5. Мати проводила пiдготовку дитини до
грудного вигодовування i виявила утруднене носове дихання, пов’язане з великою кiлькiстю слизу. Яким розчином потрiбно промити носовi ходи?
A. Фiзiологiчним розчином
B. Нафтiзином
C. Галазолiном
D. Ефедрином
E. Алое
6. При визначеннi групи кровi реакцiя
iзогемаглютинацiї була позитивною зi
стандартними сироватками 0 (I) та А (II)
груп. Яка група кровi, що дослiджується?
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A. В (III)
B. А (II)
C. 0 (I)
D. АВ (IV)
E. Висновок зробити неможливо
7. Медсестра пiд час проведення шлункового зондування тонким зондом помiтила у шлунковому вмiстi значну кiлькiсть
кровi. Якi її першочерговi дiї?
A. Припинити зондування
B. Продовжити зондування
C. Зробити перерву
D. Поставити грiлку на живiт
E. 8. У хворого раптово виникли загальна
слабкiсть, блювота у виглядi кавової гущi, чорнi випорожнення. До якого обстеження медсестра повинна пiдготувати
даного хворого?
A. Езофагогастродуоденофiброскопiя
B. Рентгенографiя шлунку
C. Зондування шлунку
D. Промивання шлунку
E. Ректороманоскопiя
9. У потерпiлого пiд час їжi раптово виник сильний кашель, задуха, втрата свiдомостi. Пульсацiя на сонних артерiях
послаблена, самостiйне дихання вiдсутнє.
Що слiд медсестрi виконати негайно у потерпiлого?
A. Прийом Геймлiха
B. Прекардiальний удар
C. Непрямий масаж серця
D. Штучну вентиляцiю легенiв
E. Прямий масаж серця
10. Хворому з варикозною хворобою нижнiх кiнцiвок призначена планова операцiя. Коли медсестрi необхiдно виконати
безпосередню премедикацiю даному хворому?
A. За 30 хв. до операцiї
B. За 2 год. до операцiї
C. Безпосередньо на операцiйному столi
D. Увечерi напередоднi операцiї
E. Увечерi та вранцi
11. При оглядi постраждалого з колотою
раною грудної клiтки виявлено, що пiд
час дихання повiтря заходить зi свистом
у плевральну порожнину i не виходить з
неї. Яке ускладнення може припустити
медсестра у хворого?
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A. Клапанний пневмоторакс
B. Вiдкритий пневмоторакс
C. Закритий пневмоторакс
D. Поранення легень
E. Перелом ребер
12. Медична сестра доглядає хворого на
постгеморагiчну анемiю. Яка проблема
притаманна цьому стану?
A. Запаморочення
B. Пiдвищена температура
C. Кашель
D. Шкiрнi висипання
E. Болiсне сечовипускання
13. На I етапi сестринського обстеження
медсестра виявила чинники, якi зумовили розвиток хронiчного колiту у пацiєнта. Який з них належить до ендогенних?
A. Перенесена дизентерiя
B. Нерегулярне харчування
C. Гiподинамiя
D. Психоемоцiйний стрес
E. Вживання великої кiлькостi рiдини

2

17. Жiнка звернулася до патронажної
медсестри з питанням про термiни проходження онкопрофогляду. Частота вiдвiдування складає:
A. 2 рази на рiк
B. 1 раз на 2 роки
C. Щомiсяця
D. Щороку
E. Щотижня
18. При оглядi новонародженої дитини на
3-ю добу життя виявлено зменшення маси тiла дитини. Загальний стан дитини
задовiльний. З чим пов’язана дана проблема?
A. Фiзiологiчна втрата маси тiла
B. Статева криза
C. Сечокислий iнфаркт нирок
D. Транзиторний дисбактерiоз
E. Токсична еритема

14. Для об’єктивної оцiнки ризику утворення пролежнiв медична сестра використовує систему бальної оцiнки за Norton.
Сума балiв - 20. Як за шкалою Norton
оцiнити ризик виникнення пролежнiв у
даному випадку?

19. Дiвчинка 7-ми рокiв скаржиться на часте болiсне сечовипускання, бiль у животi та у поперековiй дiлянцi, пiдвищення
to до 37, 7o C . Об’єктивно: шкiра i слизовi оболонки блiдi. Сеча каламутна. При
мiкроскопiї осаду сечi: лейкоцити 40-50
в п/з, протеїнурiя. На етапi реалiзацiї
медсестринських втручань забезпечення
якого дiєтичного харчування потребує
дитина?

A. Немає ризику
B. Мiнiмальний
C. Помiрний
D. Високий
E. Особливо високий

A. Стiл № 5
B. Стiл № 7
C. Стiл № 1
D. Стiл № 9
E. Стiл № 10

15. Пацiєнта 62-х рокiв пiсля операцiї видалення пухлини передмiхурової залози
доставили до палати з постiйним катетером у сечовому мiхурi. Якi незалежнi
манiпуляцiї проведе медична сестра при
доглядi за катетером?

20. Дитина 12-ти мiсяцiв хвора на рахiт.
Пiд час гри раптово з’явились: витрiшкуватiсть, переляк на обличчi, цiаноз навколо рота i носа, зупинилося дихання. Через декiлька секунд з’явився гучний вдих
- ”пiвнячий крик”. Яку першочергову невiдкладну допомогу треба надати дитинi?

A. Промивання антисептиком
B. Перекриття затискачем тричi на добу
C. Змiна положення пацiєнта у лiжку
D. Промивання теплою водою
E. Замiна катетера двiчi на добу
16. Палатна медична сестра при доглядi
за пацiєнтом 24-х рокiв на третю добу пiсля операцiї на травному каналi виявила
здуття живота, гикавку, невiдходження
газiв. Визначити найбiльш вiрогiдну потенцiйну проблему пацiєнта:
A. Парез кишкiвника
B. Заворот кишок
C. Копростаз
D. Кишкова непрохiднiсть
E. Перитонiт

A. Негайно надавити на корiнь язика i
покропити обличчя холодною водою
B. Госпiталiзувати пацiєнта
C. Призначити вiтамiн D3
D. Ввести протисудомнi препарати
E. Застосувати гормональнi препарати
21. У трирiчної дитини пiсля укусу бджоли з’явився рiзкий бiль у дiлянцi укусу,
вiдчуття жару, нестача повiтря та запаморочення. При оглядi: шкiра блiда, кiнцiвки холоднi, холодний липкий пiт на
тулубi. З чого необхiдно розпочати надання невiдкладної допомоги на догоспiтальному етапi?
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A. Видалити жало, прикласти мiхур з
льодом, негайно пiдшкiрно ввести 0,1%
розчин адреналiну (0,3-0,5 мл)
B. Госпiталiзувати до стацiонару
C. Зробити примочку на мiсце укусу
D. Мiсце укусу обколоти 0,3мл 0,1%
розчину адреналiну в 3 мл 0,9% розчину
натрiю хлориду
E. Ввести в/венно cтруминно преднiзолон
22. При обстеженнi у хворого виявили
”склоподiбне” харкотиння, а також наявнiсть у мокротиннi спiралей Куршмана,
кристалiв Шарко-Лейдена. Для якого захворювання характернi данi змiни?
A. Бронхiальна астма
B. Гострий бронхiт
C. Абсцес легенiв
D. Пневмонiя
E. Гангрена легенiв
23. Пацiєнт пiд час забору кровi в процедурному кабiнетi знепритомнiв. Шкiрнi
покриви блiдi, АТ- 110/75 мм рт.ст., Ps72/хв. Визначити обсяг невiдкладної медсестринської допомоги:
A. Вдихання парiв нашатирного спирту
B. Гiрчичник на дiлянку серця
C. Положення напiвсидячи
D. Iнгаляцiї зволоженого кисню
E. Iнгаляцiї кисню, пропущеного через
спирт
24. У пацiєнтки пiсля вживання полуниць
виник набряк обличчя, особливо набряклими є губи i нiс. Потiм з’явилися ядуха,
гавкаючий кашель. Дихання утруднене,
захриплiсть голосу. Який стан розвинувся у пацiєнтки?
A. Набряк Квiнке
B. Напад бронхiальної астми
C. Анафiлактичний шок
D. Алергiчний ларингiт
E. Кропив’янка
25. Медична сестра проводить передстерилiзацiйну обробку багаторазового медичного iнструментарiю. За допомогою
якої проби можна виявити залишки миючого засобу?
A. Фенолфталеїнової проби
B. Азопiрамової проби
C. Амiдопiринової проби
D. Бензидинової проби
E. Проби з суданом-3
26. Медична сестра здiйснює свою професiйну дiяльнiсть. Який наказ МОЗ
України регламентує її дiяльнiсть, направлену на профiлактику зараження
СНIДом у лiкувальному закладi?
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A. 120
B. 408
C. 450
D. 223
E. 38
27. За призначенням лiкаря медична сестра виконує внутрiшньом’язову iн’єкцiю. Яку максимальну кiлькiсть розчину можна ввести одноразово?
A. 10 мл
B. 5 мл
C. 2 мл
D. 15 мл
E. 20 мл
28. Флакон мiстить 1 000 000 ОД антибiотика. За призначенням лiкаря медична
сестра повинна ввести пацiєнту 500 000
ОД даного антибiотика. Яку кiлькiсть
розчинника необхiдно взяти для розведення антибiотика, i яку кiлькiсть розчину треба ввести пацiєнту?
A. 5 мл розчинника i ввести 2,5 мл розчину
B. 5 мл розчинника i ввести 5 мл розчину
C. 10 мл розчинника i ввести 2, 5 мл
розчину
D. 2, 5 мл розчинника i ввести 2, 5 мл
розчину
E. 5 мл розчинника i ввести 3 мл розчину
29. Медична сестра з лiкарем перев’язує
пацiєнта, у якого рiзана рана кистi з гнiйним ексудатом, отримана 3 днi тому. Медсестра подала лiкарю 1% розчин йодонату для обробки шкiри. Якi ще розчини
необхiднi для цiєї перев’язки?
A. 3% водню пероксиду та 10% натрiю
хлориду
B. 1% хлорамiну та 10% натрiю хлориду
C. 0,02% фурацилiну та 0,9% натрiю
хлориду
D. 6% водню пероксиду та 0,02% фурацилiну
E. 3% водню пероксиду та 0,9% натрiю
хлориду
30. На автобусний зупинцi непритомна
людина. Анамнез невiдомий. Об’єктивно: шкiра багряного кольору з синюшним вiдтiнком, непритомний, лiвий кут
рота опущений. Лiвi кiнцiвки нерухомi,
падають, як батiг. Дихання шумне, зiницi
на свiтло не реагують. Пульс напружений. Зовнiшнiх ознак травми не спостерiгається. Яке положення треба надати
хворому?
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A. На спинi, пiднявши головний кiнець
B. На спинi, пiднявши ножний кiнець
C. На животi, голову влiво
D. На лiвому боцi
E. На правому боцi

A. Нiтроглiцерин
B. Нiфедипiн
C. Аспiрин
D. Атенолол
E. Папаверин

31. У хворого пiсля конфлiкту раптово
виникло психомоторне збудження: трощив меблi, був агресивний, вдарив товариша. Через 25 хвилин заснув. Пiсля сну
нiчого не пам’ятав, шкодував за скоєним.
Для якого психопатологiчного стану характерна така симптоматика?

35. У хворого К. пiсля фiзичного навантаження раптово виник гострий бiль у
поперековiй дiлянцi з лiвого боку. Бiль
iррадiює в зовнiшнi статевi органи. Болiсне сечовипускання. Хворий збуджений,
шкiра вкрита холодним потом. Яку допомогу медична сестра повинна надати
пацiєнту в першу чергу?

A. Патологiчний афект
B. Сомнамбулiзм
C. Транс
D. Сутiнковий стан
E. Фугiформний стан
32. Хворий зловживає алкоголем 3 роки. Перебуває в соматичному вiддiленнi
лiкарнi з приводу хронiчного гастриту.
Ввечерi раптово став збудженим, втратив орiєнтацiю в мiсцi перебування i часi,
хоча стосовно своєї особи орiєнтується.
Хворий поривається пiти з вiддiлення. На
медичну сестру не реагує. Якi першочерговi дiї палатної медсестри?
A. Фiксувати хворого до лiжка, викликати
чергового лiкаря
B. Випустити хворого з вiддiлення
C. Викликати рiдних хворого
D. Ввести розчин амiназину
E. Заспокоїти хворого
33. Хвора скаржиться на бiль у поперекової дiлянцi, болюче сечовипускання, слабкiсть, головний бiль, пiдвищення температури тiла до 39o C . Погiршення стану пов’язує з переохолодженням.
Об’єктивно: шкiра блiда, набрякiв немає.
АТ- 120/70 мм рт.ст., Ps- 90/хв. Симптом
Пастернацького позитивний злiва. Яке
дослiдження дозволить обрати ефективну терапiю?
A. Бактерiологiчне дослiдження сечi
B. Загальний аналiз сечi
C. Загальний аналiз кровi
D. Аналiз сечi за Зимницьким
E. Урографiя
34. Сiмейну медсестру викликали до хворого 48-ми рокiв, який скаржиться на
бiль тиснучого характеру за грудиною,
що вiддає у лiву руку. Бiль з’явився пiсля
того, як пацiєнт пiднявся сходами. Який
засiб слiд використати в першу чергу?

A. Покласти гарячу грiлку на поперекову
дiлянку
B. Зробити гарячу нiжну ванну
C. Покласти мiхур з льодом на живiт
D. Ввести розчин промедолу
E. Ввести розчин папаверину
36. Пацiєнтка В. 52-х рокiв хворiє на жовчнокам’яну хворобу. Пiсля порушення
дiєти виник iнтенсивний бiль у правому
пiдребер’ї. Якi засоби долiкарської допомоги допоможуть зменшити бiль?
A. Грiлка на дiлянку правого пiдребер’я
B. Мiхур з льодом на праве пiдребер’я
C. Гiрчичник на грудну клiтку
D. Банки на грудну клiтку
E. Ножнi ванни
37. При вiдвiдуваннi на дому медичною
сестрою дитини 4-х мiсяцiв, мати поскаржилася на блювання дитини неперевареною їжею, випорожнення рiдкi зеленуватi, з бiлими грудочками до 6-8 разiв на
добу. При оглядi: to тiла 36, 6o C , язик сухий з бiлим нальотом. Два днi тому мати
самостiйно ввела I прикорм. Що з дитиною?
A. Проста диспепсiя
B. Кишковий токсикоз
C. Гiпокальцiємiчний синдром
D. Кишкова iнфекцiя
E. Токсична диспепсiя
38. Пiд час огляду зiву у дитини 12-ти рокiв медсестра звернула увагу, що мигдалики гiперемованi, навколо лакун бiлуватий налiт, який легко знiмається ватними
тампоном. З яким захворюванням треба
провести дифдiагностику?
A. Дифтерiя
B. ГРВI
C. Бронхiт
D. Краснуха
E. Хронiчний тонзилiт
39. До приймального вiддiлення машиною швидкої допомоги доставлено пацiєнта з шлунково-кишковою кровотечею.
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Три години тому було блювання у виглядi "кавової гущi". Суб’єктивно: почуває
себе задовiльно, може рухатися самостiйно. Як транспортувати пацiєнта до вiддiлення стацiонару?
A. На каталцi, лежачи
B. Самостiйно у супроводi медичної сестри
C. Самостiйно без супроводу
D. На крiслi-каталцi
E. На ношах двома санiтарами
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44. У дитини 6-ти рокiв пiсля порушення
дiєти гостро погiршився стан: спостерiгається нудота, бiль у епiгастральнiй дiлянцi, дворазове блювання. Яку рiдину потрiбно використати медичнiй сестрi для
промивання шлунку дитини?
A. Переварена вода
B. Розчин фурацилiну
C. Розчин бiкарбонату натрiю
D. Дистильована вода
E. Вiдвар квiтiв ромашки лiкарської

40. Пацiєнту 45 рокiв кiлькаразово вводили внутрiшньовенно 10 мл 2,4% розчину еуфiлiну. Пiсля iн’єкцiї у хворого
виникла гiперемiя, набряк в мiсцi iн’єкцiї, вiдчуття болю при пальпацiї по ходу
вени. Яке ускладнення розвинулося у пацiєнта?

45. Пiсля операцiї з приводу гострого
холециститу у пацiєнтки похилого вiку
спостерiгається затримка сечовидiлення
протягом 12 годин. Лiкар призначив хворiй катетеризацiю сечового мiхура. Чим
необхiдно змастити кiнець катетера перед введенням?

A. Флебiт
B. Повiтряна емболiя
C. Медикаментозна емболiя
D. Пiрогенна реакцiя
E. Iнфiльтрат

A. Стерильним глiцерином
B. 2% розчином борної кислоти
C. Розчином фурацилiну 1:5000
D. Вазелiном
E. Вазелiновою олiєю

41. Пацiєнтка Р. 52 рокiв лiкується в
пульмонологiчному вiддiленнi з приводу
бронхiальної астми, скаржиться на порушення дихання: вдих короткий, а видих
утруднений i дуже тривалий. Як називається таке порушення дихання?

46. Чоловiк 35 рокiв скаржиться на нудоту, блювання, бiль оперiзуючого характеру, слабкiсть. Такий стан розвинувся пiсля
вживання алкоголю та гострої, жирної
їжi. Пiд час огляду: шкiра блiда, язик обкладений сiрим нальотом, живiт болючий в епiгастрiї, у бiльшiй мiрi злiва. Яке
дослiдження найбiльш iнформативне для
встановлення дiагнозу?

A. Експiраторна задишка
B. Iнспiраторна задишка
C. Змiшана задишка
D. Стридорозне дихання
E. Дихання Бiота
42. У хлопчика 6-ти рокiв з природженою
вадою серця (тетрада Фалло) розвинувся
задушливо-цiанотичний напад. Яке положення слiд надати дитинi для покращення її стану?

A. Аналiз сечi та кровi на дiастазу
B. Загальний аналiз сечi
C. Аналiз кровi на цукор
D. Копрологiчне дослiдження
E. Аналiз калу на приховану кров

A. Колiнно-грудне (навпочiпки)
B. Лежачи, з пiдвищеним головним кiнцем
C. Напiвсидячи
D. Сидячи
E. Горизонтальне

47. Дитинi 1 рiк, хворiє на ГРВI. На другу добу на фонi to - 38, 5o C , катаральних
явищ дитина стала неспокiйною, не знаходить зручного положення у лiжку, перiодично спостерiгається iнспiраторна задишка, гавкаючий кашель, голос захриплий. Що слiд зробити медичнiй сестрi
для надання невiдкладної допомоги?

43. На прийомi дитина 7-ми рокiв зi скаргами на сухий кашель, нежить, задишку,
лихоманку. Лiкар припускає гостру пневмонiю. Який метод медсестринського обстеження дитини буде найбiльш iнформативним у даному випадку?

A. Лужнi iнгаляцiї почергово з лазолваном
B. Проведення прийому Геймлiха
C. Виключити з рацiону харчовi алергени
D. Гiрчичнi обгортання
E. Iнгаляцiя з беродуалом

A. Пiдрахунок частоти дихальних рухiв
B. Пiдрахунок частоти пульсу
C. Вимiрювання артерiального тиску
D. Вимiрювання температури тiла
E. Пальпацiя периферичних лiмфатичних
вузлiв

48. До медичної сестри звернувся пацiєнт
iз забоєм м’яких тканин. Який препарат з
групи мiсцевих анестетикiв необхiдно використати для знеболення шляхом охолодження дiлянки цiєї травми?
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A. Хлоретил
B. Дикаiн
C. Ефiр
D. Лiдокаiн
E. Новокаiн
49. Жiнка 28-ми рокiв перебуває на диспансерному облiку з дiагнозом: хронiчний гастрит типу А. Звернулася до сiмейної медсестри, щоб їй порекомендували лiкувальну мiнеральну воду. Яка мiнеральна вода найбiльш доцiльна в даному випадку?
A. Миргородська
B. Свалява
C. Лужанська
D. Поляна Квасова
E. Боржомi
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ним запахом. Для якого захворювання це
характерно?
A. Трихомонiаз
B. Кандидоз
C. Хламiдiоз
D. Гонорея
E. Мiкоплазмоз
54. Медсестринська дiагностика перфоративної виразки шлунку базується на
таких головних ознаках (трiада Мондора):

50. Лiкарем поставлено дiагноз: ”Кровотеча з вен стравоходу”. Який iнструмент
має пiдготувати медсестра для зупинки
кровотечi з вен стравоходу?

A. ”Кинджальний” бiль, ”дошкоподiбний” живiт, виразковий анамнез
B. Нудота, блювання, затримка випорожнення
C. Головний бiль, запаморочення, загальна слабкiсть
D. Кровотеча, зяяння країв рани, порушення функцiї
E. Зниження АТ, тахiкардiя, втрата свiдомостi

A. Зонд Блекмора
B. Назогастральний зонд
C. Катетер Фолея
D. Затискач Кохера
E. Затискач Мiкулiча

55. Пацiєнтка 18-ти рокiв надiйшла до гiнекологiчного вiддiлення з iмовiрним дiагнозом порушеної позаматкової вагiтностi. Який метод обстеження для пiдтвердження дiагнозу необхiдно застосувати?

51. У пацiєнта з iшемiчною хворобою
серця раптово виник бiль за грудиною
стискаючого характеру, який не знiмається нiтроглiцерином та триває понад годину. Як необхiдно транспортувати хворого з iмовiрним iнфарктом мiокарда?

A. Пункцiя черевної порожнини через
заднє склепiння пiхви
B. Бiопсiя
C. Взяття мазка на кольпоцитологiю
D. Гiстеросальпiнгографiя
E. Кольпоскопiя

A. Спецiалiзованою бригадою ШМД на
ношах
B. Мiським транспортом
C. Попутнiм транспортом
D. У плановому порядку
E. -

56. Пацiєнт 45-ти рокiв звернувся до чергової медичної сестри з такими скаргами: рiзкий головний бiль, запаморочення, миготiння ”мушок” перед очима. АТ180/100 мм рт.ст., Ps- 92/хв. Для якого стану характернi такi ознаки?

52. Пiд час забору кровi у пацiєнта для бiохiмiчного дослiдження через порушення технiки виконання манiпуляцiї вiдбулося потрапляння кровi в очi медсестри.
Як повинна дiяти медсестра, вiдповiдно
до наказу МОЗ №120?

A. Гiпертонiчний криз
B. Набряк легенiв
C. Iнфаркт мiокарду
D. Анафiлактичний шок
E. Напад стенокардiї

A. Промити очi водою i закапати в них
30% розчин альбуциду
B. Промити очi 0,02% розчином фурацилiну
C. Промити очi водою i закапати в них
розчин софрадексу
D. Промити очi слаборожевим розчином
перманганату калiю
E. Промити очi водою i закапати в них
3% розчин борної кислоти
53. Пацiєнтка 30-ти рокiв скаржиться на
свербiж в дiлянцi зовнiшнiх статевих органiв, гнiйнi пiнистi видiлення з неприєм-

57. Пацiєнт 42-х рокiв звернувся до чергової медичної сестри онкологiчного диспансеру з такими проблемами: кашель з
видiленням яскраво-червоної кровi, запаморочення. Який препарат пiдготує медсестра для надання допомоги?
A. Дицинон
B. Диклофенак
C. Дипiридамол
D. Димедрол
E. Дилтiазем
58. Хворий 32-х рокiв зловживає алкоголем. Пiсля чергового запою вночi вiн
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розбудив дружину i зi страхом заявив, що
в кiмнатi багато мишей i пацюкiв. Один
з них чоловiчим голосом запросив його
випити. Який це розлад психiки?
A. Алкогольний делiрiй
B. Алкогольний галюциноз
C. Алкогольний параноїд
D. Корсакiвський психоз
E. 59. До медичної сестри звернувся хворий
35-ти рокiв зi скаргами на болi в литкових м’язах пiд час ходiння, якi зникають
пiсля вiдпочинку, мерзлякуватiсть стоп.
Тривалий час працював на пiвночi, палить. Об’єктивно: шкiра стоп i гомiлок
блiда. Пульсацiя тильних артерiй стоп
рiзко ослаблена. Що можна припустити
у хворого?
A. Облiтеруючий ендартериїт
B. Гострий тромбоз пiдколiнної артерiї
C. Тромбофлебiт глибоких вен гомiлки
D. Варикозна хвороба
E. Мiозит литкових м’язiв
60. Медична сестра процедурного кабiнету контролює термiн придатностi стерильних розчинiв. Стерильнi розчини,
виготовленi в аптецi i закупоренi корками пiд обкатку, зберiгаються:
A. Не бiльше 10 дiб
B. Не бiльше 3 дiб
C. Не бiльше 2 дiб
D. Не бiльше 7 дiб
E. Не бiльше мiсяця
61. У дворiчної дитини гостро розвився
набряк по всьому тулубу. АТ- 120/80 мм
рт.ст. Дiурез знижений. Вмiст бiлку в сечi
4,5%, мiкрогематурiя. Для якого захворювання характернi такi проблеми?
A. Гострий гломерулонефрит, нефротична форма
B. Гострий панкреатит
C. Iзольований сечовий синдром
D. Пiєлонефрит
E. Хронiчна ниркова недостатнiсть
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63. У пацiєнтки 54-х рокiв, яка хворiє
на цукровий дiабет, раптово виникли загальна слабкiсть, вiдчуття голоду, тремтiння тiла, запаморочення, втрата свiдомостi. Який з препаратiв медсестра повинна пiдготувати?
A. 40% розчин глюкози
B. 0,9% розчин хлориду натрiю
C. Iнсулiн
D. Кордiамiн
E. Строфантин
64. На першому етапi диспансеризацiї
проводиться групування диспансерного
контингенту. До якої диспансерної групи
належать хворi з хронiчними захворюваннями в стадiї компенсацiї?
A. III
B. I
C. II
D. IV
E. V
65. Для iндивiдуального захисту вiд внутрiшньолiкарняної iнфекцiї використовують маски. Вкажiть термiн захисної дiї
маски:
A. 3 години
B. 2 години
C. 1 година
D. 4 години
E. 5 годин
66. Ви проводите медсестринське обстеження пацiєнта, який був збитий вантажiвкою. Вiн у станi непритомностi, з носа
та вух витiкають лiквор i кров. Про що
свiдчать перерахованi вище симптоми?
A. Перелом основи черепа
B. Перелом склепiння черепа
C. Перелом носу
D. Перелом щелеп
E. Носова кровотеча
67. Основою лiкувально-охоронного режиму є суворе дотримання розпорядку
дня. Коли медична сестра повинна проводити термометрiю хворим у стацiонарi?

62. Швидкою допомогою до лiкарнi доставлено пацiєнта П. 50-ти рокiв зi скаргами на бiль у животi, блювання пiсля
вживання алкоголю. При обстеженнi виявлено високий показник дiастази в аналiзi сечi. Про яке захворювання свiдчать
цi данi?

A. Два рази на день: до ранкового туалету
i пiсля денного вiдпочинку
B. Пiсля снiданку та ввечерi
C. Один раз пiсля обiду
D. Пiсля ранкового туалету
E. Три рази на день

A. Гострий панкреатит
B. Жовчнокам’яна хвороба
C. Гострий холецистит
D. Гострий апендицит
E. Проривна виразка шлунку

68. Медична сестра пiд час нiчного чергування доглядала за дитиною, яка хворiє
на ГРВI. Вночi стан дитини рiзко погiршився. З’явилися симптоми, якi є характерними для стенозу гортанi. Вкажiть
цi симптоми:
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A. Гавкаючий кашель та iнспiраторна
задишка
B. Спастичний кашель, апное
C. Блювання та температура до 39, 8oC
D. Зниження АТ, брадикардiя
E. Задишка експiраторного характеру
69. Пiд час вимiрювання тазу при взяттi
вагiтної на облiк медсестрою встановленi наступнi розмiри: 24-26-28-18 см. Назвiть форму тазу вагiтної:
A. Загальнорiвномiрнозвужений таз
B. Поперечнозвужений таз
C. Косозмiщений таз
D. Плаский таз
E. Звужений таз
70. Пiд час проведення огляду жiнки в
дзеркалах медична сестра встановила,
що шийка матки має конiчну форму, зовнiшнє вiчко - круглу форму. Для якого
стану шийки матки це характерно?
A. Шийка матки жiнки, що не народжувала
B. Шийка матки вагiтної
C. Шийка матки породiллi
D. Стан шийки матки пiсля електрокоагуляцiї
E. Шийка матки жiнки, що народжувала
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A. Кров у сечi
B. Часте сечовипускання
C. Гнiй у сечi
D. Утруднене сечовипускання
E. Самовiльне видiлення сечi
74. Пацiєнтка скаржиться на загальну
слабкiсть, спотворення смаку, появу ”заїдiв” у куточках рота, пiдвищену ламкiсть
нiгтiв i волосся. Протягом останнiх 10 рокiв хворiє на хронiчний гастрит зi зниженою секреторною функцiєю. Для якого
захворювання найбiльш характерна дана
клiнiчна картина?
A. Залiзодефiцитна анемiя
B. Постгеморагiчна анемiя
C. Гемолiтична анемiя
D. 12 -дефiцитна анемiя
E. Гiпопластична анемiя
75. У дитини, що перенесла внутрiшньочерепну пологову травму, розпочалися
судоми. Медична сестра для зняття судом
повинна застосувати першочергово:
A. Седуксен
B. Анальгiн
C. Димедрол
D. Парацетамол
E. Спазмалгон

71. Медична сестра встановила наявнi
та потенцiйнi проблеми у пацiєнта, що
перебуває на стацiонарному лiкуваннi в
кардiологiчному вiддiленнi з приводу iнфаркту мiокарда. Який етап медсестринського процесу вона здiйснила?

76. Пiд час патронажу дитини, яка народилася 5 днiв тому, медична сестра помiтила легкий акроцiаноз губ i кiнцiвок, що
посилюється пiд час смоктання грудей. У
матерi дитини в першi мiсяцi вагiтностi
дiагностовано токсоплазмоз. Яка хвороба може бути у дитини?

A. II
B. IV
C. V
D. I
E. III

A. Природжена вада серця
B. Пневмонiя
C. Спазмофiлiя
D. Рахiт
E. Асфiксiя

72. У приймальному вiддiленнi пiд час
огляду волосистої частини голови у пацiєнта Р. 40 рокiв виявлено педикульоз.
Який дезiнсекцiйний засiб варто застосовувати?

77. Потерпiлий 50-ти рокiв був збитий
автомашиною. За словами оточуючих,
перебував без свiдомостi близько 10 хвилин. Скаржиться на головний бiль, запаморочення, нудоту. Було одноразове
блювання. Об’єктивно: обличчя блiде,
Ps- 90/хв., ЧДР- 16/хв., АТ- 130/80 мм рт.ст.
Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Педилiн
B. 5% борну мазь
C. 0,1% розчин дезоксону
D. 10% розчин оцтової кислоти
E. 2% розчин натрiю гiдрокарбонату
73. Пацiєнт скаржиться на бiль у поперековiй дiлянцi з iррадiацiєю у сечоводи, що виник пiсля падiння з висоти. Якi
основнi скарги хворого дозволяють припустити у пацiєнта пошкодження нирок?

A. Струс головного мозку
B. Забiй головного мозку
C. Здавлення головного мозку
D. Перелом основи черепа
E. Перелом склепiння черепа
78. При вiдвiдуваннi хворої дитини 3-х рокiв медсестра виявила наступне: температура тiла 38, 3oC , геморагiчний висип з
елементами зiркоподiбної форми на тiлi,
блювота, ригiднiсть м’язiв потилицi. Яке
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захворювання можна припустити?
A. Менiнгококцемiя
B. Геморагiчний васкулiт
C. Тромбоцитопенiчна пурпура
D. Туберкульозний менiнгiт
E. Гострий лейкоз
79. Пацiєнт 60 рокiв хворiє на хронiчне
обструктивне захворювання легень протягом 7-ми рокiв. Турбують перiодичне
пiдвищення температури тiла, кашель iз
слизово-гнiйним харкотинням, задишка.
Яка проблема є провiдною?
A. Експiраторна задишка
B. Iнспiраторна задишка
C. Бiль в груднiй клiтцi
D. Сухий кашель
E. Пiдвищення температури тiла
80. Пацiєнт лежить у тому положеннi,
яке йому надали, не може самостiйно повертатися, пiднiмати голову та верхнi i
нижнi кiнцiвки. Яке положення в лiжку
займає пацiєнт?
A. Пасивне
B. Вимушене
C. Вимушене пасивне
D. Активне
E. Вимушене активне
81. Дiльнична медсестра прийшла на
активний патронаж до новонародженої
дитини 10-ти днiв. На шкiрi з’явилася пiтниця. Якi симптоми вказують на це?
A. Дрiбнi, червоного кольору висипи на
обличчi та грудях
B. Блiдiсть шкiри
C. Акроцiаноз
D. Гiперемiя в складках
E. Затруднене носове дихання
82. Пацiєнтка 35-ти рокiв, продавець,
скаржиться на набряк гомiлок, швидку
втомлюванiсть. При оглядi i пальпацiї
спостерiгається гiперпiгментацiя шкiри
гомiлок, звивистi, ущiльненi варикозно
розширенi вени з вузлами, якi виступають над поверхнею шкiри. Дайте медсестринськi рекомендацiї хворiй:
A. Носити еластичнi панчохи
B. Накладати зiгрiваючий компрес
C. Приймати антибiотики
D. Проходити фiзiотерапевтичнi процедури
E. Змащувати iндометациновою маззю
83. Жiнцi 32-х рокiв пiсля стацiонарного лiкування з приводу загострення хронiчного пiєлонефриту лiкар призначив
десятиденний курс фiтотерапiї з метою
профiлактики рецидивiв та закрiплення
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результатiв медикаментозного лiкування. Реакцiя сечi лужна. Збiр яких лiкарських трав слiд порадити вживати пацiєнтцi?
A. Ягоди журавлини, польовий хвощ,
толокнянка
B. Трава звiробою, листя кропиви, ромашка
C. Кукурудзянi стовпчики, плоди глоду,
ромашка
D. Плоди шипшини, трава звiробою,
фiалка
E. Ягоди чорницi, корiнь алтеї, шавлiя
84. Пацiєнт 35-ти рокiв внаслiдок ДТП
отримав травму обличчя та волосистої
частини голови. Об’єктивно: кровотеча з правої лицевої артерiї. Вкажiть мiсце пальцевого притиснення для зупинки
кровотечi:
A. Пiд кутом нижньої щелепи справа
B. Середина переднього краю кивального
м’яза
C. Над ключицею справа
D. Скронева дiлянка голови
E. Дiлянка перенiсся
85. З метою дотримання правил безпечного лiкарняного середовища для запобiгання опiкiв пацiєнтiв у стацiонарi
медсестра повинна здiйснювати наступнi
застережнi заходи:
A. Перевiрити температуру грiлок, гарячих компресiв, води у ваннi, перш нiж
проводити вiдповiднi процедури
B. Прибирати вiд пацiєнтiв токсичнi
речовини
C. Супроводжувати пацiєнтiв на процедури
D. Зберiгати препарати в недоступних для
пацiєнтiв мiсцях
E. Не використовувати теплих i гарячих
розчинiв
86. Пацiєнт 40-ка рокiв скаржиться на
рiзкi нападоподiбнi болi стрiляючого характеру в дiлянцi верхньої щелепи злiва.
Напади виникають при розмовi, жуваннi,
чищеннi зубiв. При обстеженнi - рiзка болючiсть при пальпацiї в дiлянцi верхньої
щелепи. Для якого захворювання характернi данi ознаки?
A. Невралгiя трiйчастого нерва
B. Фронтит
C. Отит
D. Гайморит
E. Карiєс
87. Хворому 70-ти рокiв струминно швидко перелили 750 мл консервованої одногрупної кровi. Пiд кiнець гемотрансфузiї
у хворого з’явилися утруднене дихання,
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вiдчуття "важкостi в грудях", бiль у дiлянцi серця, цiаноз. Артерiальний тиск
став рiзко знижуватися, пульс - аритмiчний. Яке ускладнення виникло в хворого?
A. Гостре розширення серця
B. Пiрогенна реакцiя
C. Гемотрансфузiйний шок
D. Геморагiчний шок
E. Анафiлактична реакцiя
88. Дитина 6-ти мiсяцiв перебуває на штучному вигодовуваннi. Скарги на пiдвищення температури тiла до 37, 5o C , блювання до 5-6 разiв на добу, частi випорожнення до 10 разiв на добу. Хворiє 3 днi.
Назвiть потенцiйну проблему:
A. Ексикоз
B. Блювання
C. Гiпертермiя
D. Судоми
E. Дiарея
89. Пацiєнт 52-х рокiв надiйшов до палати iнтенсивної терапiї з iмовiрним iнфарктом мiокарда. Для зняття нападу болю призначено повний фiзичний спокiй
та антиангiнальнi препарати. Виконуючи призначення лiкаря, медична сестра в
першу чергу введе такi препарати:
A. Фентанiл з дроперидолом
B. Дигоксин, пiпольфен
C. Нiтроглiцерин, гепарин
D. Ампiцилiн, гентамiцин
E. Верапамiл, курантил
90. За призначенням лiкаря медична сестра ввела пацiєнту 40-ка рокiв олiйний
розчин камфори пiдшкiрно. Даний розчин не був попередньо пiдiгрiтий. Яке
iмовiрне ускладнення може виникнути?
A. Iнфiльтрат
B. Олiйна емболiя
C. Гематома
D. Крововилив
E. Абсцес
91. Пацiєнт 63-х рокiв чотири тижнi тому
потрапив до нейрохiрургiчного вiддiлення пiсля тяжкої черепно-мозкової травми. Хворому призначено суворий лiжковий режим. Oб’єктивно: в дiлянцi лопаток, хребта, лiктiв та п’яток спостерiгається неглибоке порушення цiлiсностi шкiри, стiйка гiперемiя, вiдшарування
епiдермiсу, намокання. Який засiб необхiдно застосувати для обробки шкiри в
уражених мiсцях?
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A. 5% розчин калiю перманганату
B. Змащування 40% розчином етилового
спирту
C. Змащування 70% розчином етилового
спирту
D. 1% розчин брильянтового зеленого
E. Салiциловий спирт
92. Вкажiть спiввiдношення ШВЛ до закритого масажу серця при проведеннi
серцево-легеневої реанiмацiї одним реанiматором:
A. 2:15
B. 2:12
C. 1:5
D. 1:10
E. 2:10
93. У хворого внаслiдок критичного зниження температури розвинувся колапс.
Який з препаратiв Ви введете хворому?
A. Кордiамiн
B. Еуфiлiн
C. Папаверин
D. Корглiкон
E. Димедрол
94. Дитинi 3 мiсяцi, перебуває на грудному вигодовуваннi. Мати звернулася до
медичної сестри зi скаргами на зменшення кiлькостi сечовипускань у дитини, неспокiй пiсля годування, втрату маси тiла.
Данi симптоми дозволяють припустити:
A. Недогодовування
B. Перегодовування
C. Кишковий токсикоз
D. Просту диспепсiю
E. Парентеральну диспепсiю
95. У родiллi 30-ти рокiв третi термiновi
пологи. Пологова дiяльнiсть почалася 4
години тому пiсля вилиття навколоплiдних вод. Перейми рiзко болючi, є набряк зовнiшнiх статевих органiв, кров’янистi видiлення зi статевої щiлини. Матка має форму "пiсочного годинника",
голiвка плода притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плода 140 ударiв у
хвилину, ритмiчне. Яку патологiю можна
припустити у родiллi?
A. Загроза розриву матки
B. Слабкiсть пологової дiяльностi
C. Передвiсники пологiв
D. Загроза гiпоксiї плода
E. Розрив матки
96. Жiнка 24-х рокiв звернулася до жiночої консультацiї зi скаргами на вiдсутнiсть менструацiї (остання була 5 мiсяцiв тому). Якi ознаки є достовiрними для
встановлення вагiтностi?
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A. Визначення частин плоду
B. Змiна смаку
C. Пiгментацiя шкiри обличчя
D. Припинення менструацiї
E. Збiльшення матки
97. Хворого вкусила бджола в праве плече i вiн звернувся до медсестри зi скаргами на набряк обличчя та свербiння в мiсцi
укусу. Яку невiдкладну допомогу треба
надати хворому?
A. Прикласти мiхур з льодом до мiсця
укусу, ввести супрастин в/м
B. Ввести 50% розчин анальгiну
C. Обробити розчином йодонату
D. Накласти пов’язку з фурацилiном
E. Прикласти грiлку до мiсця укусу
98. У хворого скарги на звуження поля
зору з внутрiшньої сторони. Яким методом можна визначити межi поля зору?
A. Периметрiї
B. Вiзометрiї
C. Тонометрiї
D. Кампiметрiї
E. Офтальмоскопiї
99. Хворий скаржиться на бiль в оцi i
вiдповiднiй половинi голови, значне зниження зору, нудоту, блювання. Внутрiшньоочний тиск 60 мм рт.ст. Дана картина дозволяє припустити:
A. Гострий напад глаукоми
B. Гострий iридоциклiт
C. Повзучу виразку рогiвки
D. Метагерпетичний кератит
E. Кератокон’юнктивiт
100. Ви прийшли на патронаж до новонародженої дитини 8-ми днiв, мати поскаржилася на те, що у неї мало молока
i дитина не витримує 3-х годиннi перерви
мiж годуваннями, зцiдити молоко пiсля
годування не вдається. Ви порекомендуєте матерi:
A. Провести контрольне годування
B. Провести водно-чайну паузу
C. Частiше брати дитину на руки
D. Зменшити час мiж годуваннями
E. Збiльшити кiлькiсть годувань
101. У хворого 50-ти рокiв раптово виник
гострий бiль у поперековiй дiлянцi з правого боку, який iррадiює у внутрiшню поверхню стегна, бiль при сечовипусканнi.
Цi ознаки характернi для:
A. Ниркова колька
B. Гострий апендицит
C. Печiнкова колька
D. Гострий панкреатит
E. Гострий холецистит

11

102. Пацiєнт скаржиться на частi носовi кровотечi, болi в правому пiдребiр’ї,
втрату апетиту. При оглядi - iктеричнiсть
шкiри та слизових, судиннi "зiрочки", на
переднiй черевнiй стiнцi - "голова медузи". Яку патологiю можна припустити?
A. Цироз печiнки
B. Виразкова хвороба
C. Холецистит
D. Вiрусний гепатит
E. Колiт
103. Пацiєнт 40-ка рокiв лiкується з приводу сухого плевриту. Турбують iнтенсивнi болi в правiй половинi грудної клiтки.
Яке положення в лiжку слiд порадити пацiєнту для зменшення болю?
A. На правому боцi
B. На лiвому боцi
C. З припiднятим головним кiнцем лiжка
D. З припiднятими ногами
E. На спинi з припiднятим головним
кiнцем лiжка
104. Пацiєнта 45-ти рокiв прооперовано
з приводу раку правої легенi. 3дiйснена
операцiя - пульмонектомiя, налагоджено пасивне дренування плевральної порожнини. Який з дренажiв 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
105. Пацiєнтка 29-ти рокiв, яка перебуває
протягом 3-х останнiх рокiв на диспансерному облiку з приводу ревматизму,
була викликана медичною сестрою для
здiйснення комплексу протирецидивних
заходiв. Вкажiть, який препарат є загальноприйнятим для проведення медикаментозної профiлактики ревматизму:
A. Бiцилiн-5
B. Пенiцилiн
C. Ампiцилiн
D. Гентамiцин
E. Еритромiцин
106. Медсестру сiльської дiльницi викликали до дiвчинки 7-ми рокiв з температурою 39, 5oC , остудою, пiтливiстю, болями у животi та при сечовипусканнi. Сеча
мутна. Що можна припустити у цiєї дитини?
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A. Пiєлонефрит
B. Ниркова колька
C. Цистит
D. Гломерулонефрит
E. Гостра ниркова недостатнiсть
107. У дiвчинки вiком 9-ти рокiв пiсля перенесеної ангiни змiнився характер письма, ходи. Об’єктивно: блiдiсть шкiри,
задишка, тахiкардiя, розширення меж
серця, летючiсть артриту. Яке захворювання виникло у дiвчини?
A. Ревматизм
B. Пневмонiя
C. Вегетосудинна дистонiя
D. Анемiя
E. Полiартрит
108. Дитина 12-ти рокiв захворiла гостро:
температура тiла 38, 0oC , слабкiсть, бiль
у животi та попереку, дизуричнi прояви.
Сеча мутна. Два тижнi тому перенесла
лакунарну ангiну. З якого аналiзу доцiльнiше починати обстеження дитини?
A. Загальний аналiз сечi
B. Аналiз сечi за Нечипоренком
C. Аналiз сечi за Зимницьким
D. Посiв сечi на стерильнiсть
E. Аналiз сечi на цукор
109. З моменту заплiднення в органiзмi
вагiтної вiдбуваються фiзiологiчнi змiни,
якi забезпечують оптимальнi умови для
iмплантацiї яйця i розвитку ембрiону. Яка
залоза протягом 4-х мiсяцiв забезпечує
цей процес?
A. Жовте тiло вагiтностi
B. Плацента
C. Гiпофiз
D. Щитоподiбна залоза
E. Наднирковi залози
110. Мати дитини 2-х днiв, яка народилася вiд нормальної вагiтностi та I фiзiологiчних пологiв, звернулася до медсестри
зi скаргою на наявнiсть пухлини на головi у дитини. При оглядi: пухлина м’якої
консистенцiї, ознак запалення немає. Яку
вiдповiдь має дати медсестра?
A. Це набряк пiдшкiрної клiтковини
B. Це пiдокiсний крововилив
C. Краще проконсультуватися у лiкаря
D. Потрiбна консультацiя хiрурга
E. Необхiдна рентгенографiя черепа
111. Медичнiй сестрi необхiдно провести
психологiчну пiдготовку хворої 48-ми рокiв, яка готується до планової холецистектомiї. Пацiєнтка нервується, вiдчуває страх перед майбутньою операцiєю.
Коли краще надати пацiєнтцi необхiдну
iнформацiю?

12

A. Ранiше, нiж пацiєнтка отримає будьякий седативний препарат
B. Одразу пiсля приймання седативного
препарату
C. Через 2 години пiсля приймання седативного препарату
D. Одразу пiсля проведення премедикацiї
E. Через 20-30 хвилин пiсля приймання
седативного препарату
112. Хворий 24-х рокiв надходить на планову операцiю з приводу правосторонньої пахвинної кили. Вкажiть час, впродовж якого медична сестра повинна проводити дооперацiйне навчання:
A. Не бiльше 24 годин
B. Впродовж всього дооперацiйного перiоду
C. Впродовж останнього вечора перед
операцiєю
D. Впродовж двох годин
E. Не менше 48 годин
113. У травмпункт звернулася санiтарка 42-х рокiв, котра 2 хв. тому отримала травму розбитим склом. Об’єктивно:
на передньовнутрiшнiй поверхнi середньої третини плеча рана, з якої витiкає
яскраво-червона кров пульсуючим струменем. Вкажiть найефективнiший метод
тимчасової зупинки кровотечi:
A. Накладання джгута
B. Тампонада рани
C. Максимальне згинання в суглобi
D. Стискальна пов’язка
E. Пiдвищене положення кiнцiвки
114. Хворий 28-ми рокiв скаржиться на
бiль у горлi пiд час ковтання, to - 40−41o C ,
проливний пiт, бiль у серцi, задишка.
Шкiра блiда, виразково-некротична ангiна, збiльшення печiнки i селезiнки. В
аналiзi кровi: бластнi елементи, анемiя,
пiдвищена ШОЕ. Для якого захворювання характернi данi ознаки?
A. Гострий лейкоз
B. Хронiчний лiмфолейкоз
C. Хронiчний мiєлолейкоз
D. Анемiя
E. Гемофiлiя
115. Пацiєнту з вiдкритим переломом
стегна, ускладненим артерiальною кровотечею, наклали джгут, ввели знеболюючi препарати. Що буде наступним етапом у веденнi пацiєнта?
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A. Накладання захисної асептичної пов’язки на рану
B. Госпiталiзацiя хворого у травматологiчне вiддiлення
C. Холод на мiсце травми
D. Iммобiлiзацiя пошкодженої кiнцiвки
E. Надання хворому зручного положення
116. Ви - медсестра вiддiлення переливання кровi. За якої температури Ви будете
зберiгати консервовану кров?
A. Вiд +4o  до +6o 
B. Вiд 0o  до -6o
C. Вiд +8o  до 0o 
D. Вiд -1o  до -4o 
E. Вiд 0o C до +4o 
117. Хвора С. 35 рокiв перебуває в ендокринологiчному вiддiленнi з дiагнозом:
дифузний токсичний зоб. Лiкар призначив їй ЕКГ. Електрод якого кольору їй
накладе медсестра на праву руку?
A. Червоний
B. Чорний
C. Жовтий
D. Зелений
E. 118. У породiллi В. 32-х рокiв на 2-гу добу
пiсля операцiї кесаревого розтину з’явилися розлитий бiль у животi, пiдвищення
температури тiла до 39, 5o , гикавка, нудота, блювання. Об’єктивно: при пальпацiї живiт здутий, напружений, симптом
Щоткiна-Блюмберга позитивний. При
аускультацiї: знижена перистальтика кишок. Вкажiть, якому захворюванню вiдповiдає дана клiнiчна картина?
A. Розлитий перитонiт
B. Пельвiоперитонiт
C. Метроендометрит
D. Тромбофлебiт вен таза
E. Непрохiднiсть кишок
119. В приймальне вiддiлення доставлено пацiєнта з вираженою задишкою, цiанозом, набряками на гомiлках. У який
спосiб медсестра повинна транспортувати його до вiддiлення?
A. На крiслi-каталцi
B. Повiльно пiшки у супроводi медсестри
C. На ношах
D. На каталцi
E. Повiльно пiшки у супроводi двох санiтарок
120. Ви працюєте перев’язувальною сестрою хiрургiчного вiддiлення. Хворого з
якою патологiєю з перерахованих нижче
слiд запросити до перев’язувальної першим?
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A. Лiпома спини
B. Абсцес плеча
C. Карбункул шиї
D. Остеомiєлiт
E. Панарицiй
121. Утопленого чоловiка 48-ми рокiв доставили на берег через 6 хвилин пiсля
утоплення. Непритомний, пульс не визначається. Почали серцево-легеневу реанiмацiю: ШВЛ методом "з роту в рот"i
масаж серця. Яка з перерахованих ознак
вказує на ефективнiсть реанiмацiйних заходiв?
A. Звуження зiниць
B. Пiдвищення артерiального тиску
C. Прискорення пульсу
D. Сповiльнення пульсу, часте дихання
E. Прискорення дихання
122. Пацiєнтка скаржиться на ранкову
скутiсть у дрiбних суглобах кистей рук,
неможливiсть самообслуговування, загальну слабкiсть. При оглядi: кистi рук
у виглядi "ластiв моржа". Яка проблема
є прiоритетною?
A. Неможливiсть самообслуговування
B. Ранкова скутiсть у суглобах
C. Деформацiя суглобiв
D. Загальна слабкiсть
E. 123. До гiнекологiчного вiддiлення надiйшла пацiєнтка з iмовiрним раком ендометрiю. Вкажiть найдоцiльнiший метод
дослiдження для пiдтвердження дiагнозу:
A. Дiагностичне вишкрiбання слизової
оболонки матки
B. Мазок на цитологiю
C. Ультразвукове дослiдження
D. Бактерiоскопiчне дослiдження
E. Рентгенологiчне дослiдження
124. До гiнекологiчного вiддiлення надiйшла дiвчина 16-ти рокiв з дiагнозом
ювенiльна маткова кровотеча. Медична сестра за призначенням лiкаря ввела
окситоцин, вiкасол. Якi лiкарськi рослини можна використати для зупинки кровотечi?
A. Настоянка кропиви
B. Настоянка календули
C. Настоянка елеутерокока
D. Настоянка валерiани
E. Настоянка глоду
125. При обстеженнi пацiєнтки дiагностовано кольпiт. Яка основна проблема в
даному випадку?
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A. Гнiйнi видiлення
B. Пiдвищення температури тiла
C. Лихоманка
D. Кровотеча
E. Бiль внизу живота
126. Вагiтна М., 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. АТ100/60 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
127. Медсестру викликали в палату до пацiєнтки, у якої почалася кровотеча з варикозної виразки у дiлянцi нижньої третини лiвої гомiлки. Пацiєнтка налякана,
скаржиться на слабкiсть. Вкажiть незалежнi втручання медичної сестри:
A. Накласти стискальну пов’язку
B. Накласти артерiальний джгут
C. Накласти венозний джгут
D. Викликати лiкаря
E. Вимiряти пульс та артерiальний тиск
128. До жiночої консультацiї звернулася жiнка зi скаргами на нагрубання молочних залоз, блювання вранцi, затримку мiсячних на 2 мiсяцi. Який метод обстеження необхiдно застосувати для пiдтвердження вагiтностi?
A. Дворучне пiхвове дослiдження
B. Чотири прийоми Леопольда
C. Визначення ВСДМ
D. Аналiз кровi
E. Зважування жiнки
129. Вкажiть потенцiйну проблему, яка
може виникнути у пацiєнта з паралiчем:
A. Ризик виникнення пролежнiв
B. Головний бiль
C. Бiль за грудиною
D. Нудота
E. Бiль в дiлянцi епiгастрiю
130. При вiдвiдуваннi хворого, який перебуває на диспансерному облiку з приводу хронiчного гломерулонефриту, дiльнична медсестра виявила наступнi проблеми: сухiсть i свербiж шкiри, зниження
апетиту, нудоту, бiль в епiгастрiї. Шкiра
блiда зi слiдами розчухiв; запах амiаку
з рота. Яке ускладнення розвинулося у
хворого?
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A. Хронiчна ниркова недостатнiсть
B. Хронiчний пiєлонефрит
C. Гостра ниркова недостатнiсть
D. Сечокам’яна хвороба
E. Гострий гломерулонефрит
131. У гiнекологiчне вiддiлення доставлено жiнку зi скаргами на гострий бiль
внизу живота, запаморочення; затримка
менструацiї - 2 мiсяцi. Хвора блiда, АТ90/50 мм рт.ст., Рs- 120/хв. Симптоми подразнення очеревини позитивнi, матка
дещо збiльшена, додатки злiва збiльшенi, болючi, заднє склепiння нависає, болiсне. Для якого захворювання характерна
така клiнiчна картина?
A. Позаматкова вагiтнiсть
B. Апоплексiя яєчника
C. Апендицит
D. Хронiчний аднексит
E. Перекрути нiжки кiстоми
132. До стацiонарного вiддiлення надiйшла пацiєнтка з дiагнозом: ревматоїдний артрит в стадiї загострення. Скаржиться на сильний бiль у суглобах, пiдвищення температури тiла, пiтливiсть. Суглоби припухлi, деформованi, шкiра навколо суглобiв почервонiла. Пацiєнтка не
може поворухнутися без болю. Що повинна зробити медсестра, щоб зменшити
бiль у суглобах?
A. Надати зручного положення в лiжку
B. Забезпечити прийом лiкiв за призначенням лiкаря
C. Забезпечити проведення електрофорезу
D. Зробити масаж суглобiв
E. 133. Який препарат вводиться першим
при гiпотонiчнiй кровотечi в ранньому
пiсляпологовому перiодi?
A. Окситоцин
B. Ензапрост
C. Вiкасол
D. Амiнокапронова кислота
E. Дицинон
134. У дитини 3-х рокiв вночi з’явився
гавкаючий кашель, задишка. Спостерiгається утруднення вдиху, блiдiсть шкiри
з синюшним вiдтiнком, напруження шийних вен та м’язiв. Якими будуть першочерговi втручання медсестри?
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A. Паро-кисневi iнгаляцiї
B. Мiкстура вiд кашлю
C. Внутрiшньовенно глюкоза з кокарбоксилазою
D. Ввести беротек та сальбутамол
E. Ввести лiтичну сумiш
135. Наявними проблемами пацiєнта з
клiнiчними ознаками атеросклерозу мозкових артерiй є:
A. Частий бiль голови, погiршення пам’ятi
B. Бiль голови, зниження АТ
C. Слабкiсть, пiдвищення температури
D. Бiль голови, набряки нiг
E. Бiль в дiлянцi серця, запаморочення
136. Медсестра здiйснює догляд за пацiєнткою, яка стоїть на облiку з приводу
мiоми з субмукозним ростом вузлiв. Найбiльш поширеним ускладненням є:
A. Матковi кровотечi, анемiзацiя
B. Больовий синдром
C. Безплiддя
D. Кахексiя
E. Збiльшення маси тiла
137. Ви - сiмейна медсестра, здiйснюєте
догляд за пацiєнтом з гострим бронхiтом. Лiкар призначив вiдхаркувальний
та бронхолiтичний препарати. Який найдоцiльнiший шлях введення даних лiкарських засобiв?
A. Перорально
B. Внутрiшньом’язево
C. Ректально
D. Сублiнгвально
E. Ендотрахеально
138. 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
139. У дитини 6-ти мiсяцiв суха шкiра, волосся ламке, при обстеженнi виявлено
систолiчний шум на верхiвцi серця i тахiкардiя. В загальному аналiзi кровi показники гемоглобiну складають 100 г/л.
Для лiкування анемiї дитинi цього вiку
доцiльно призначити:
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A. Актиферин
B. Ферум-лек
C. Реосорбiлакт
D. Метилпреднiзолон
E. Сорбекс
140. Ви - медсестра мiської полiклiнiки,
проводите обстеження пацiєнта з хронiчним бронхiтом. Яку медичну документацiю слiд заповнити на диспансерного
хворого?
A. Контрольну карту диспансерного спостереження (ф. 030/о)
B. Термiнове повiдомлення про iнфекцiйне захворювання (ф. 058/о)
C. Статистичний талон (ф. 025-2/о)
D. Статистичну карту вибулого зi стацiонару (ф. 066/о)
E. Медичну карту амбулаторного хворого
(ф. 025/о)
141. Хворому через катетер у пiдключичну вену переливається одногрупна
резус-сумiсна донорська кров, консервована цитратом натрiю. Наприкiнцi гемотрансфузii у хворого з’явилися занепокоєння, блiдiсть шкiри, тахiкардiя, судоми
м’язiв. Яке ускладнення виникло у хворого?
A. Цитратний шок
B. Анафiлактичний шок
C. Опiковий шок
D. Геморагiчний шок
E. Больовий шок
142. В терапевтичному вiддiленнi лiкується пацiєнт Л. 39 рокiв з хронiчним колiтом. Вiд яких чинникiв буде залежати стан пацiєнта при проведеннi медсестринського процесу?
A. Взаємодiї медичної сестри i пацiєнта
B. Взаємодiї медсестри i старшої медсестри
C. Професiоналiзму медичної сестри
D. Взаємодiї медсестри i родичiв пацiєнта
E. Взаємодiї медсестри i лiкаря
143. До приймального вiддiлення доставлено хворого з ножовим пораненням грудної клiтки, вiдкритим пневмотораксом.
Якi незалежнi втручання виконає медсестра при наданнi невiдкладної допомоги
хворому?
A. Накладе оклюзiйну пов’язку
B. Накладе асептичну пов’язку
C. Накладе пов’язку з перекисом водню
D. Накладе стискальну пов’язку
E. Накладе пов’язку з фурацилiном
144. На профiлактичному оглядi в школi при вимiрюваннi антропометричних
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показникiв у пiдлiтка виявили масу тiла
86 кг, зрiст 161 см. Визначте медсестринський дiагноз:
A. Порушене харчування: бiльше за потреби органiзму
B. Порушене харчування: менше за потреби органiзму
C. Надлишок об’єму рiдини
D. Порушений образ тiла
E. Порушена самооцiнка
145. Медична сестра, пояснюючи пацiєнту принципи i режим рацiонального харчування, звернула його увагу на те, що
останнiй прийом їжi має бути не пiзнiше
нiж:
A. За 2-2,5 години до сну
B. За 0,5 годин до сну
C. За 1 годину до сну
D. За 1,5 години до сну
E. За 4 години до сну
146. До приймального вiддiлення швидка допомога привезла непритомного постраждалого. Об’єктивно: кровотеча з
вух та носу, на потиличнiй дiлянцi голови
- забiйна рана 4х3 см. До якого вiддiлення
слiд направити пацiєнта?
A. Нейрохiрургiчне
B. Неврологiчне
C. Хiрургiчне
D. Терапевтичне
E. Дiагностичне
147. Дитина 2-х мiсяцiв стала неспокiйною, часто здригається, порушився сон,
з’явилася пiдвищена пiтливiсть, особливо волосяної частини голови, облисiння
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потилицi. Ознаками якого захворювання
є данi проблеми?
A. Рахiт
B. Туберкульоз
C. Спазмофiлiя
D. Вегетосудинна дистонiя
E. Гiпотрофiя
148. Дитина 3-х рокiв з ознаками зневоднення перебуває в iнфекцiйному вiддiленнi. Вкажiть препарати для проведення оральної регiдратацiї:
A. Регiдрон, 5% р-н глюкози
B. Альбумiн, гепарин
C. Дiмедрол, анальгiн
D. Еуфiлiн, норадреналiн
E. Гiдрокортизон
149. Хворому на стенокардiю лiкар призначив нiтроглiцерин. Про який можливий побiчний ефект повинна попередити
пацiєнта медсестра при застосуваннi даного препарату?
A. Бiль голови, легке запаморочення
B. Серцебиття
C. Сухiсть у ротi
D. Металевий присмак у ротi
E. Зниження слуху
150. З чого починають обстеження передмiхурової залози для встановлення дiагнозу?
A. Пальцеве обстеження
B. Колоноскопiя
C. Ректороманоскопiя
D. УЗД передмiхурової залози
E. Сканування передмiхурової залози
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