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1. У хворого напад стенокардiї. Який
найпростiший фiзiотерапевтичний метод
можна використати?

A. Гiрчичники
B. Зiгрiваючий компрес
C.Мiхур з льодом
D. Банки
E. Солюкс

2. На I етапi сестринського обстеження
медсестра виявила чинники, якi зумови-
ли розвиток хронiчного колiту у пацiєн-
та. Який з них належить до ендогенних?

A. Перенесена дизентерiя
B.Нерегулярне харчування
C. Гiподинамiя
D. Психоемоцiйний стрес
E. Вживання великої кiлькостi рiдини

3. Лiкар призначив пацiєнту 53-х рокiв, у
якого спостерiгаються набряки та закре-
пи, гiпертонiчну клiзму. Для її проведення
медсестра використає:

A. 10% розчин хлориду натрiю
B. Вiдвар ромашки
C. 0,9% розчин хлориду натрiю
D. Холодну воду
E. Соняшникову олiю

4. Палатна медична сестра при доглядi за
пацiєнтом 24-х рокiв на третю добу пi-
сля операцiї на травному каналi виявила
здуття живота, гикавку, невiдходження
газiв. Визначити найбiльш iмовiрну по-
тенцiйну проблему пацiєнта:

A. Парез кишкiвника
B. Заворот кишок
C. Копростаз
D. Кишкова непрохiднiсть
E.Перитонiт

5. При медсестринському обстеженнi
хворого на лусочковий лишай медична
сестра використала методику, притаман-
ну данiй патологiї. Вкажiть методику, яку
застосувала медична сестра:

A. Зiшкрябування поверхнi папул
B. Змащування розчином йоду
C.Накладання компресу
D. Опромiнювання люмiнесцентною лам-
пою
E.Накладання примочки

6. До сiмейної медичної сестри звернув-
ся пацiєнт 70-ти рокiв з неоперабельною
формою раку легень, який запитав чи мо-
жна йому провести евтаназiю, оскiльки
знає, що вiн безнадiйно хворий. Медична
сестра вiдповiла, що в Українi евтаназiя:

A. Заборонена
B. Дозволена
C. Кожен медичний працiвник вирiшує
питання самостiйно
D. Дозволена для безнадiйно хворих
E. Дозволена у разi згоди родичiв

7. В мiську лiкарню поступила жiнка 45-
ти рокiв з приводу гiпертонiчної хворо-
би. Медична сестра збирає медсестрин-
ський анамнез i проводить об’єктивне об-
стеження пацiєнта. Який це етап медсе-
стринського процесу?

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

8.Пiд час переливання кровi на кожнi 500
мл кровi донора медсестра вводила по 10
мл 10%розчину хлористого кальцiю. Яка
потенцiйна проблема попереджалася?

A.Цитратний шок
B.Алергiчна реакцiя
C. Геморагiчний шок
D. Гемотрансфузiйний шок
E. Iнфiкування кровi

9. Жiнка 35-ти рокiв, яка проживає у гiр-
ському районi, звернулась до сiмейного
лiкаря зi скаргами на потовщення i тиск
в дiлянцi шиї, утруднене ковтання, захри-
плiсть голосу, загальну слабкiсть. Яке за-
хворювання можна запiдозрити?

A. Ендемiчний зоб
B. Дифузний токсичний зоб
C. Рак щитоподiбної залози
D. Гiпотиреоз
E. -

10. Пацiєнт 46-ти рокiв скаржиться на
бiль у колiнних, лiктьових суглобах ”ле-
тючого характеру”, який посилюється
при рухах, температуру - 37,5oC ввече-
рi. В анамнезi - частi ангiни. При огля-
дi суглобiв спостерiгаються припухлiсть,
почервонiння. Для якого захворювання
характернi данi проблеми?

A. Ревматичний артрит
B. Туберкульозний артрит
C. Ревматоїдний артрит
D. Гонорейний артрит
E. Деформуючий остеоартроз

11. Пацiєнтка 23-х рокiв, за рекомендацi-
єю лiкаря вимiрювала базальну темпера-
туру протягом трьох менструальних ци-
клiв. Огляд результатiв виявив двофазну
криву. Про що це свiдчить?
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A. Нормальний менструальний цикл
B.Ановуляторний цикл
C.Персистенцiя фолiкула
D.Маткова вагiтнiсть
E.Атрезiя фолiкула

12. До приймального вiддiлення маши-
ною швидкої допомоги доставлено пацi-
єнта з шлунково-кишковою кровотечею.
Три години тому було блювання у виглядi
”кавової гущi”. Суб’єктивно: почуває се-
бе задовiльно, може рухатись самостiйно.
Як транспортувати пацiєнта до вiддiлен-
ня стацiонару?

A. На каталцi, лежачи
B. Самостiйно у супроводi медичної се-
стри
C. Самостiйно без супроводу
D. На крiслi-каталцi
E.На ношах двома санiтарами

13. Пацiєнту 45-ти 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?

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

14.У хлопчика 6-ти рокiв з природженою
вадою серця (тетрада Фалло) розвинувся
задухо-цiанотичний напад. Яке положен-
ня слiд надати дитинi для покращення її
стану?

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

15. Дитина 10-ти рокiв знаходиться на
стацiонарному лiкуваннi з дiагнозом
”Кiр”. На фонi проведеного догляду i те-
рапiї на 8 день вiд початку захворювання,
на обличчi з’явилась свiтло-коричнева пi-
гментацiя з незначним свербiнням. Стан
дитини задовiльний, to - 36,5oC, дихання
везикулярне, ЧД- 20/хв. Чи є пiгментацiя
проявом неадекватного догляду за дити-
ною?

A. Нi, пiгментацiя - це прояв типового
перебiгу кору (II перiод)
B. Так, пiгментацiя є ускладненням кору
C. Так, пiгментацiя - це алергiчна реакцiя
на лiки
D. Так, пiгментацiя є проявом порушення
гiгiєнiчного режиму
E. Нi, пiгментацiя - це прояв ексудативно-
катарального дiатезу

16. У неврологiчному вiддiленнi при об-
стеженнi пацiєнта 55-ти рокiв медична
сестра оцiнювала властивостi пульсу i ви-
явила, що вiн є нерегулярним (неритмi-
чним). Як оцiнити такi змiни пульсу?

A.Аритмiя
B. Брадикардiя
C. Гiпертензiя
D. Гiпотензiя
E. Тахiкардiя

17.Хвора 25-ти рокiв скаржиться на нудо-
ту, вiдрижку повiтрям, вiдчуття тяжкостi
в епiгастрiї, проноси. Пiд час огляду: язик
обкладений бiлим нальотом, живiт бо-
лючий в епiгастральнiй дiлянцi. Яке до-
слiдження є найбiльш iнформативним?

A. рН-метрiя
B. Дуоденальне зондування
C. Копрологiчне дослiдження
D. Загальний аналiз кровi
E. Загальний аналiз сечi

18. У хворої, яка страждає на гiпертире-
оз, пiсля психоемоцiйної травми з’явили-
ся рiзке збудження, профузна пiтливiсть,
висока температура тiла (41oC), тахiкар-
дiя, АТ- 160/70 мм рт.ст. Яке ускладнення
розвинулось у пацiєнтки?

A. Тиреотоксична криза
B. Гiпертонiчна криза
C.Порушення мозкового кровообiгу
D.Напад серцевої астми
E.Напад стенокардiї

19. До медичної сестри звернувся пацiєнт
iз забоєм м’яких тканин. Який препарат з
групи мiсцевих анестетикiв необхiдно ви-
користати для знеболення шляхом охо-
лодження дiлянки цiєї травми?

A. Хлоретил
B. Дикаїн
C. Ефiр
D. Лiдокаїн
E.Новокаїн

20. У пацiєнтки з цукровим дiабетом пi-
сля введення iнсулiну з’явилися рiзка за-
гальна слабiсть, виражена пiтливiсть, вiд-
чуття голоду, тремтiння, запаморочення.
Об’єктивно: пацiєнтка збуджена, шкiра
волога, тургор збережений. Дихання не
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змiнене. to - 36,5oC, Ps- 96/хв., АТ- 110/70
мм рт.ст. Що повинна зробити медсестра
в першу чергу?

A. Дати пацiєнтцi з’їсти грудочку цукру
B. Ввести внутрiшньом’язово розчин
кофеїну
C. Надати горизонтального положення з
припiднятими ногами
D. Ввести спазмолiтичнi препарати
E. Застосувати гарячу ванну

21. До лiкаря звернувся хворий з рiзаною
раною передньої поверхнi передплiччя,
з якої витiкає темно-червона кров. Що
повинна виконати медична сестра за при-
значенням лiкаря для тимчасової зупинки
кровотечi?

A. Накладання стискаючої пов’язки
B. Згинання кiнцiвки в суглобi
C.Накладання артерiального джгута
D. Накладання затискача
E. Електрокоагуляцiя

22. У пацiєнта на гiпертонiчну хворобу
пiсля стресу ввечерi з’явилась рiзка сла-
бiсть, бiль в дiлянцi серця з iррадiацiєю в
лiве плече i руку впродовж 30 хвилин, не
знiмається нiтроглiцерином. Об’єктив-
но: блiдий, АТ- 90/60 мм рт.ст., Ps- 90/хв.,
аритмiчний. Що запiдозрить медична се-
стра?

A. Iнфаркт мiокарду
B.Шок
C. Колапс
D. Серцева астма
E. Стенокардiя

23. При проведеннi ранкового туалету
в лiкарнянiй палатi медична сестра про-
водила пiдмивання 2-х рiчної дiвчинки в
напрямку вiд лона до анального отвору.
Якою анатомiчною особливiстю сечови-
вiдних шляхiв можна пояснити дiї медсе-
стри?

A. Сечовий канал короткий та широкий
B. Слизова оболонка сечового мiхура
нiжна i пухка
C. Стiнка сечоводiв атонiчна
D. М’язовi волокна сфiнктерiв сечоводiв
недорозвиненi
E. Еластичнi волокна мисок недорозвине-
нi

24. У хворого гостра масивна кровов-
трата. Об’єктивно: свiдомiсть збереже-
на, хворий блiдий, шкiра вкрита по-
том, пульс ниткоподiбний, АТ- 100/60 мм
рт.ст., дихання поверхневе, з частотою -
24/хв. Вкажiть ускладнення, яке виникло
внаслiдок кровотечi:

A. Колапс
B.Непритомнiсть
C. Гемотрансфузiйний шок
D. Кардiогенний шок III ст
E.Анафiлактичний шок

25. Пацiєнтка 20-ти рокiв звернулася в
жiночу консультацiю зi скаргами на за-
тримку менструацiї протягом 2-х мiсяцiв,
змiни апетиту, нудоту. Лiкарем установ-
лена вагiтнiсть 7-8 тижнiв. Назвати доку-
мент, який оформляється при взяттi на
облiк по вагiтностi:

A. Iндивiдуальна карта вагiтної i породiл-
лi
B.Обмiнна карта
C.Амбулаторна карта
D. Iсторiя пологiв
E. Контрольна карта диспансерного спо-
стереження

26. Пацiєнт 53-х рокiв поступив в кардi-
ологiчне вiддiлення зi скаргами на iнтен-
сивний пекучий бiль за грудниною, який
iррадiює в лiве плече i руку, триває 6-8
годин. Який метод дiагностики застосо-
вують для пiдтвердження дiагнозу?

A. Електрокардiографiя
B.Фонокардiографiя
C. Електроенцефалографiя
D. Ехокардiографiя
E. Сфiгмографiя

27. Ви проводите догляд за хворим, яко-
му проводиться лiкувальна iммобiлiза-
цiя нижньої кiнцiвки циркулярною гiпсо-
вою пов’язкою. Вранцi хворий вислов-
лює скарги на сильнi болi у нозi. Пiд час
огляду: пальцi загiпсованої кiнцiвки си-
нюшнi, набряклi, їх чутливiсть знижена.
Якими мають бути дiї медсестри?

A. Розрiзати гiпсову пов’язку
B. Зняти гiпсову пов’язку
C.Обробити шкiру пальцiв йодонатом
D.Накласти пов’язку на пальцi
E. Дати знеболююче

28. Хворий 29-ти рокiв перебуває на ди-
спансерному облiку з приводу ревмати-
чної хвороби. Призначено профiлакти-
чне лiкування. Який з перерахованихпре-
паратiв приготує медсестра?

A. Бiцилiн-5
B.Папаверин
C.Преднiзолон
D. Дигоксин
E. Димедрол

29. Хворий 59-ти рокiв перебуває на ди-
спансерному облiку з приводу ревмато-
їдного артриту. Якi проблеми виявить
медсестра пiд час обстеження?
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A. Скутiсть вранцi
B.Нудота
C. Гiпертензiя
D. Бiль у серцi
E. Втрата апетиту

30. Першородiлля 20-ти рокiв на тре-
тiй день пiсля термiнових пологiв скар-
житься на пiдвищення температури до
39oC, озноб, бiль внизу живота, гнiйно-
кров’янистi видiлення зi статевих органiв.
Яке ускладнення виникло у породiллi?

A. Пiсляпологовий ендометрит
B. Лохiометра
C.Аднексит
D. Перитонiт
E.Пiсляпологова виразка

31. У пологовий будинок поступила ро-
дiлля. Пологи II, термiновi. Розмiри тазу
23-26-28-17 см. Пологова дiяльнiсть по-
чалась 8 годин тому. Родiлля неспокiйна.
Перейми частi, болючi. Матка у вигля-
дi ”пiщаного годинника”. Ознака Вастена
позитивна. Яке ускладнення виникло у
родiллi?

A. Загроза розриву матки
B. Розрив матки, що розпочався
C. Розрив матки, що вiдбувається
D. Тетанус матки
E. Звуження тазу III ступеня

32. Медична сестра гiнекологiчного вiд-
дiлення прийшла проводити вечiрнiй ту-
алет зовнiшнiх статевих органiв хворiй
на рак шийки матки 70-ти рокiв. Жiнка
поскаржилась на кровотечу зi статевих
органiв, яка щойно почалася. Хвора схви-
льована. Черговий лiкар на операцiї. Що
повинна зробити медична сестра до при-
ходу лiкаря?

A. Зробити тугу тампонаду пiхви, заспо-
коїти хвору, сповiстити лiкаря
B. Ввести кровоспиннi засоби, сповiстити
лiкаря
C. Заспокоїти жiнку, сповiстити лiкаря
D. Призначити постiльний режим, заспо-
коїти хвору
E. Викликати лiкаря

33. Дитина 2-х рокiв хворiє на гострий
стенозуючий ларинготрахеїт. Визначена
IV ступiнь захворювання. Який метод не-
вiдкладної допомоги доцiльний в цьому
випадку?

A. Трахеотомiя
B.Подавання зволоженого кисню
C. Вiдволiкальна терапiя
D. Антигiстамiннi засоби
E.Паровi iнгаляцiї

34.При проведеннi проби на сумiснiсть на
пластинцi змiшали краплю кровi донора
та краплю сироватки хворого у спiввiдно-
шеннi 1:10, через 5 хвилин на пластинцi
з’явилася аглютинацiя. Про що свiдчить
наявнiсть аглютинацiї?

A. Кров не сумiсна за групою
B. Кров сумiсна
C. Виникла холодова аглютинацiя
D. Кров несумiсна за резус-фактором
E. Виникла хибна аглютинацiя

35. На першому етапi диспансеризацiї
проводиться групування диспансерного
контингенту. До якої диспансерної групи
належать хворi з хронiчними захворю-
ваннями в стадiї компенсацiї?

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

36. Пацiєнтка скаржиться на пошире-
ну висипку на шкiрi, яка супроводжує-
ться нестерпним свербiжем. Висипка з’я-
вилась на другий день пiсля щеплення
протигрипозною вакциною. Об’єктив-
но: стан задовiльний. На шкiрi обличчя,
тулуба, верхнiх та нижнiх кiнцiвок - по-
ширене уртикарне висипання, мiсцями
зливного характеру, слiди вiд розчухiв.
Мiхури рожево-червоного кольору, пiд-
вищуються над рiвнем шкiри. Для якого
захворювання характернi данi проблеми?

A. Гостра кропив’янка
B. Вiтряна вiспа
C. Системний червоний вовчак
D.Набряк Квiнке
E. Скарлатина

37. У пацiєнта 28-ми рокiв неприємнi вiд-
чуття в надчеревнiй дiлянцi, блювання,
яке приносить тимчасове полегшення.
Вiн пов’язує свiй стан iз споживанням
недоброякiсної їжi. Яке залежне медсе-
стринське втручання необхiдно здiйснити
медичнiй сестрi в першу чергу?

A.Промити шлунок
B. Дати антациди
C.Направити на УЗД
D.Покласти мiхур з льодом на епiгастрiй
E. Дати проноснi

38. Медична сестра повинна вiдключити
систему пiсля введення iнфузiйних розчи-
нiв пацiєнту. Для цього необхiдно в першу
чергу:



Крок М Сестринська справа (україномовний варiант) 2017 рiк 5

A. Перекрити тiк рiдини затискачем
B. Видалити голку з вени
C. Видалити верхню голку системи з
флакона
D. Видалити голку - повiтровiд з флакона
E. Прикласти стерильний ватний тампон
до мiсця пункцiї

39. Медична сестра встановила наявнi та
потенцiйнi проблеми у пацiєнта,що пере-
буває на стацiонарному лiкуваннi в кардi-
ологiчному вiддiленнi з приводу iнфаркту
мiокарда. Який етап медсестринського
процесу вона здiйснила?

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

40. Пiд час проведення передстерилiза-
цiйної обробки iнструментiв медична се-
стра ЦСВ приготувала реактив бензиди-
ну та нанесла 3 краплi на пiдготовленi iн-
струменти. Що визначає медична сестра
за допомогою даної проби?

A. Залишки кровi
B. Залишки миючого засобу
C. Залишки лiкiв
D. Залишки дезiнфiкуючого розчину
E. Залишки олiї

41. Пiд час пiдмивання пацiєнтки з на-
дмiрною вагою, медична сестра виявила
гiперемiю у дiлянцi пахових складок. По-
дальша тактика медичної сестри пiд час
догляду за пацiєнткою передбачає:

A. Застосування присипки
B. Застосування пластира
C. Застосування пасти
D. Застосування бовтанки
E.Обробка 70o етилового спирту

42. До травмпункту звернувся пацiєнт 25-
ти рокiв, який отримав травму правої го-
мiлки. Якi абсолютнi клiнiчнi ознаки при
об’єктивному обстеженнi будуть вказу-
вати на перелом гомiлки?

A. Крепiтацiя кiсткових вiдламкiв
B. Бiль в дiлянцi травми
C.Наявнiсть гематоми
D. Набряк м’яких тканин в дiлянцi травми
E.Порушення функцiї кiнцiвки

43. До медичної сестри хiрургiчного ка-
бiнету звернулась сусiдка зi скаргами на
локальний бiль в дiлянцi шлунка. З часом
бiль став iнтенсивним. Медична сестра,
при проведеннi сестринського обстежен-
ня хворої, виявила додатковi скарги на
нудоту, зниження апетиту та схуднення.
Що порекомендує медична сестра пацi-

єнтцi?

A. Негайно звернутися до онколога або
хiрурга
B. Вживати знеболюючi засоби
C. Вживати таблетки церукалу
D. Дотримуватися дiєти
E. Пройти ультразвукове обстеження
шлунка

44. Вагiтна пацiєнтка 22-х рокiв, мешкан-
ка Прикарпаття, звернулась у полiклi-
нiку з метою перевiрки стану здоров’я.
Скарг немає. Старша сестра пацiєнтки
була прооперована з приводу вузлового
зобу. Пiд час об’єктивного обстеження
вiдхилень вiд норми не виявлено. Якi по-
ради слiд надати пацiєнтцi?

A. Вживати препарати йоду i йодовмiснi
продукти
B. Вживати препарати залiза, гранати,
яблука
C. Вживати ферменти, обмежити молоко
D. Вживати мiнеральну воду i лимони
E. Вживати вiдвари шипшини i ромашки

45. У пацiєнта 67-ми рокiв, хронiчна сер-
цева недостатнiсть. Яке положення тре-
ба надати пацiєнту для полегшення зади-
шки?

A.Напiвсидячи з опущеними ногами
B. Лежаче на животi
C. Лежаче на лiвому боцi
D. Лежаче на правому боцi
E. Лежаче на спинi

46. У пацiєнта виражена задишка. При
обстеженнi дiагностували наявнiсть рi-
дини в плевральнiй порожнинi. До якого
втручання повинна пiдготувати пацiєнта
медична сестра?

A.Плевральна пункцiя
B.Абдомiнальна пункцiя
C. Стернальна пункцiя
D. Бронхоскопiя
E. Бронхографiя

47. У дитини вiком 6-ти рокiв при огля-
дi шкiри медична сестра виявила папу-
ли та однокамернi везикули по всьому
тiлi, включаючи волосисту частину го-
лови. Вкажiть який медичний препарат
для обробки елементiв висипки з метою
попередження їх iнфiкування повинна за-
стосувати медична сестра:

A. 1% спиртовий розчин дiамантового
зеленого
B. 30% розчин сульфацилу натрiю
C. 1% розчин димедролу
D. 50% розчин анальгiну
E. 5% розчин йоду
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48. В iнфекцiйному вiддiленнi на лiкуван-
нi перебуває дитина першого року жит-
тя, хвора на кашлюк. Яку проблему, як
основну, видiлить медсестра?

A. Спазматичний нападоподiбний кашель
B.Нежить
C. Блювання
D. Гарячка
E. Самовiльне сечовипускання

49. Дитина 6-ти рокiв захворiла на грип.
Яка скарга при медсестринському обсте-
женнi буде першочерговою?

A. Пiдвищення температури тiла до 39oC
B. Вологий кашель
C. Серозно-гнiйнi видiлення з носа
D.Шум у вухах
E. Бiль у животi

50. Ви оглядаєте потерпiлого з вогне-
пальною раною правого стегна. Локаль-
но: в ранi видно осколки стегнової кiстки,
рана кровоточить пульсуючим струме-
нем. Вашi першочерговi дiї:

A. Накласти джгут
B.Накласти асептичну пов’язку
C. Ввести знеболюючi
D. Транспортувати потерпiлого в най-
ближчу лiкарню
E. Провести транспортну iммобiлiзацiю
пiдручними засобами

51. У 5-рiчної дитини через 3-5 хвилин пi-
сля укусу бджоли посилився рiзкий бiль
в мiсцi укусу, погiршився загальний стан,
вiдчуття жару та недостатку повiтря, го-
ловокружiння, шум у вухах. Виражена
блiдiсть шкiри акроцiаноз, холодний ли-
пкий пiт на тiлi, рiзко знижений АТ. Який
стан розвинувся у дитини?

A. Анафiлактичний шок
B. Гiперглiкемiчна кома
C.Набряк Квiнке
D. Гiпоглiкемiчна кома
E.Ацетонiчний синдром

52. Дитинi вiком 1 мiсяць з метою профi-
лактики рахiту призначають:

A. Аквадетрiм
B.Аскорутiн
C.Фестал
D. Пантенол
E.Фарiнгосепт

53. Потерпiлий скаржиться на болi вни-
зу живота i неможливiсть рухати ногами.
При пальпацiї визначається болючiсть в
проекцiї лобкового зрощення, осьове на-
вантаження посилює бiль. Визначається
позитивний симптом прилиплої п’яти. Як
необхiдно виконати транспортну iммобi-

лiзацiю?

A. Лежачи на спинi в положеннi ”жаби”
B. Лежачи на животi
C. Лежачи на спинi
D. Стоячи
E.Напiвсидячи

54. У хворої 48-ми рокiв скарги на болi
у дiлянцi лiвої сiдницi, пiдвищена to до
38,5oC. Протягом 10-ти днiв проводились
в/м iн’єкцiї. Об’єктивно: загальний стан
задовiльний, у дiлянцi лiвої сiдницi визна-
чається утворення розмiром 5х5 см, шкi-
ра над ним гiперемiйована, болюча на до-
тик, в центрi визначається розм’якшення.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.Пiсляiн’єкцiйний абсцес
B.Фурункул
C. Карбункул
D.Флегмона
E. Лiпома

55.Чоловiк звернувся до лiкувального за-
кладу зi скаргами на болючу припухлiсть
верхньої повiки лiвого ока. Об’єктивно:
на обмеженiй дiлянцi краю верхньої по-
вiки, припухлiсть, яка має жовтуватий
колiр, на верхiвцi пустула, по периферiї
гiперемiя, набряк. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. Ячмiнь
B. Халязiон
C.Абсцес
D.Флегмона
E.Алергiчний набряк

56. Хворому iз паронiхiєю лiвого вка-
зiвного пальця призначене оператив-
не лiкування пiд анестезiєю за методом
Оберста-Лукашевича. Який анестетик та
в якiй кiлькостi повинна пiдготувати мед-
сестра?

A. 1% розчин новокаїну 20 мл
B. 0,25% розчин новокаїну 200 мл
C. 5% розчин новокаїну 2 мл
D. 2% розчин дикаїну 3 мл
E. 0,5% розчин лiдокаїну 500 мл

57. У дитини 3-х рокiв на другий день хво-
роби загальний стан погiршився. Дитина
стала неспокiйною, диханняшумне, допо-
мiжнi м’язи грудної клiтки беруть участь
у актi дихання. ”Гавкаючий” кашель, го-
лос сиплий. Яке незалежне втручання
слiд провести для надання допомоги?
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A. Зробити лужну iнгаляцiю
B.Надати горизонтальне положення
C. Накласти зiгрiваючий компрес на
грудну клiтину
D. Зрошувати ротову порожнину розчи-
ном фурацилiну
E. Закрапати нiс розчином ”Називiн”

58. Медична сестра готує набiр iнстру-
ментiв. Вкажiть за допомогою якого iн-
струмента проводять iнструментальну
ревiзiю порожнини матки:

A. Кюретка
B. Конхотом
C. Скальпель
D. Абортцанг
E. Ложечка Фолькмана

59. Дитина вiд доношеної вагiтностi на-
родилась з оцiнкою за шкалою Апгар 2
бали. Що потрiбно негайно провести в
пологовому залi, враховуючи стан дити-
ни?

A. Реанiмацiйнi заходи
B. Зважування дитини
C.Щеплення проти гепатиту В
D. Обстеження на фенiлкетонурiю
E. Купання дитини

60. Студент, що вперше переступив по-
рiг операцiйної, раптом вiдчув слабкiсть,
запаморочення, ”дзвiн” у вухах. Знепри-
томнiв. Об’єктивно: шкiрнi покриви блi-
дi, вкритi холодним липким потом. Пульс
- 60/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Зiницi розши-
ренi, жваво реагують на свiтло. Назвiть
стан, який розвинувся:

A. Непритомнiсть
B. Колапс
C. Кардiогенний шок
D. Анафiлактичний шок
E. Клiнiчна смерть

61. В школi виник спалах захворювання
на вiрусний гепатит А. На який шлях пе-
редачi iнфекцiя повинна звернути увагу
медична сестра школи?

A. Фекально-оральний
B.Повiтряно-краплинний
C. Трансмiсивний
D. Парентеральний
E. -

62. Пацiєнтка 58-ти рокiв, поступила у
ендокринологiчне вiддiлення у тяжкому
станi. При медсестринському обстеженнi
виявлено: свiдомiсть вiдсутня, шкiра суха,
очi запалi, цiаноз, запах ацетону з рота.
Який медикамент найбiльш доцiльно пiд-
готувати медсестрi для надання невiдкла-
дної допомоги?

A. Iнсулiн короткої дiї
B. Iнсулiн пролонгованої дiї
C. 40% р-н глюкози
D.Фiзiологiчний розчин
E. -

63. Пацiєнтка при вiдвiдуваннi її вдома
сiмейною медсестрою, повiдомила, що
пiсля переохолодження у неї з’явилися
головний бiль, озноб, температура пiдви-
щилась до to - 37,8oC. Якi незалежнi мед-
сестринськi втручання необхiдно викона-
ти сiмейнiй медсестрi?

A. Тепло вкрити i дати гарячi напої
B. Рекомендувати висококалорiйну їжу
C. Дати жарознижувальнi препарати
D.Накласти гiрчичники на грудну клiтку
E. Дати мiцний чай або каву

64. Швидка допомога приїхала на мiсце
ДТП. Чоловiк 30-ти рокiв скаржиться
на бiль, вiдсутнiсть рухiв в правiй нозi.
При оглядi: у середнiй третинi гомiлки
набряк, деформацiя, патологiчна рухо-
мiсть. Що застосувати для транспортної
iммобiлiзацiї?

A.Шини Крамера
B.Шину Дiтерiхса
C.Шину Ентiна
D.Шину Белера
E. Еластичний бинт

65.У хiрургiчному вiддiленнi пацiєнту 50-
ти рокiв з виразковою хворобоюшлунку,
ускладненою кровотечею, проведено ге-
мотрансфузiю. Яке лабораторне обсте-
ження необхiдно планувати на наступний
день?

A. Клiнiчний аналiз кровi i сечi
B.Аналiз кровi на цукор
C.Пробу за Зимницьким
D. Коагулограму
E.Аналiз кровi на RW

66.При обстеженнi пацiєнта сестрою ме-
дичною були виявленi наступнi симпто-
ми: полiурiя, спрага, полiдипсiя, полiфа-
гiя, свербiж шкiри. Про яке захворюван-
ня слiд думати?

A.Цукровий дiабет
B.Ниркову недостатнiсть
C. Гiпотиреоз
D. Дифузний токсичний зоб
E. Тиреоїдит

67. При ушкодженнi порожнистих орга-
нiв черевної порожнини вiдсутня печiн-
кова тупiсть, а при рентгенологiчному
дослiдженнi визначається ознака:
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A. Повiтря пiд куполом дiафрагми
B. Чашки Клойбера
C. Роздутi петлi кишечника
D. Горизонтальнi рiвнi рiдини
E. Гаустрацiя кишечника

68. Медична сестра з лiкарем визнача-
ють групу кровi хворому за допомогою
цолiклонiв анти-А i анти-В. Оцiнювання
результатiв: реакцiя аглютинацiї вiдбула-
ся з цолiклоном анти-А, а з цолiклоном
анти-В не вiдбулася. Яка у хворого група
кровi?

A. А (II)
B. 0 (I)
C.АВ (IV)
D. В (III)
E.Помилка при визначеннi

69. Жiнка 30-ти рокiв, яка хворiє брон-
хiальною астмою, дiзналась про можли-
вiсть самоконтролю прохiдностi бронхiв
за допомогою приладу iндивiдуального
користування, який можна використову-
вати в домашнiх умовах, але не знає як
ним користуватися. Якому методу дiагно-
стики навчить жiнку медична сестра?

A. Пiкфлоуметрiї
B.Пневмотахометрiї
C. Спiрометрiї
D. pН-метрiї
E. ВизначенняЖЄЛ

70.Пацiєнту 33-х рокiв, який знаходиться
на стацiонарному лiкуваннi з дiагнозом
”гострий бронхiт”, медсестра для покра-
щення дихальної функцiї кровообiгу за-
планувала постановку гiрчичникiв на за-
дню поверхню грудної клiтки. Якi речо-
вини можуть спричинювати подразнюю-
чу дiю гiрчичникiв?

A. Ефiрнi олiї
B. Терпеновi сполуки
C.Органiчнi сполуки
D. Фенольнi сполуки
E. Спирти

71. У родiллi 25-ти рокiв при пiхвовому
обстеженнi шийка матки згладжена, роз-
криття 4 см, плодовий мiхур вiдсутнiй, пе-
редлегла частина сiдницi. Вкажiть перiод
пологiв:

A. I перiод пологiв
B. II перiод пологiв
C.Провiсники пологiв
D. III перiод пологiв
E.Пiсляпологовий перiод

72. Хворому 70-ти рокiв в станi гiпоксiї
призначено оксигенотерапiю.Що планує
медсестра здiйснити перед подачею ки-
сню?

A. Зволоження кисню
B. Зрошення порожнини рота
C.Пiдрахунок частоти дихальних рухiв
D. Вимiряти артерiальний тиск
E. Змащування слизової оболонки носо-
вих ходiв

73. В хiрургiчному вiддiленнi хворого 45-
ти рокiв пiсля операцiї з приводу звужен-
ня стравоходу годують через фiстулу -
гастростому. Для запобiгання подразнен-
ню навколо гастростоми медсестра шкi-
ру обробляє:

A.Пастою Лассара
B. 5% розчином перманганату калiю
C. Клеолом
D.Маззю Вишневського
E. 10% розчином камфорного спирту

74. Хворий скаржиться на наростаючу
м’язову слабкiсть, пiдвищену втомлюва-
нiсть, зниження працездатностi, безсон-
ня, перiодичний бiль в животi, нудоту.
Об’єктивно: шкiрнi покриви бронзового
вiдтiнку, вiдмiчається пiгментацiя слизо-
вої оболонки порожнини рота. Пульс - 80
уд/хв., ритмiчний, слабкого наповнення i
напруження. АТ- 90/60 мм рт.ст. Тони сер-
ця ослабленi, дiяльнiсть ритмiчна. Про
яке захворювання можна подумати?

A. Хвороба Аддiсона
B.Феохромоцитома
C.Первинний альдостеронiзм
D.Нецукровий дiабет
E.Акромегалiя

75. Дитинi 1 мiсяць. На 2-му тижнi життя
з’явилось блювання. Останнiй тиждень
блювання виникає пiсля кожного году-
вання у виглядi ”фонтану”. Об’єм блюво-
тних мас перевищує об’єм висмоктаного
молока. Дефiцит маси тiла - 8%. Про яке
захворювання можна подумати?

A.Пiлоростеноз
B.Пiлороспазм
C. Гiпотрофiя
D.Проста диспепсiя
E. Кишковий токсикоз

76. Дитинi 5-ть мiсяцiв. Була в контактi з
хворим на кашлюк. Хворiє 2 тижнi, за
останнiй тиждень стан дитини погiршив-
ся. Напади кашлю зросли до 15 разiв на
добу, супроводжуються репризами, часто
закiнчуються блюванням. Назвiть потен-
цiйну проблему:



Крок М Сестринська справа (україномовний варiант) 2017 рiк 9

A. Апное
B. Сухий кашель
C. Блювання
D. Анорексiя
E. Репризи

77. Вихователь дитячого садочка зверну-
лась до медичної сестри iз хлопчиком 3-х
рокiв. Скарги: пiдвищення температури
до 37,5oC та висипання на шкiрi. Попере-
дньо виставлений дiагноз: вiтряна вiспа.
Визначте тривалiсть карантину в дитячо-
му садочку з контактними дiтьми:

A. 21 день
B. 7 днiв
C. 10 днiв
D. 14 днiв
E. 30 днiв

78. Пацiєнт 54-х рокiв, скаржиться на
тяжкiсть та бiль в потилицi, ”миготiння
мушок перед очима”, шум у вухах, крово-
течi з носа. Вночi у пацiєнта виник рiзкий
бiль голови, нудота, блювання, бiль в дi-
лянцi серця. Яке ускладнення у пацiєнта?

A. Гiпертонiчна криза
B.Напад стенокардiї
C. Гiпотонiчна криза
D. Iшемiчний iнсульт
E. Геморагiчний iнсульт

79. У пацiєнта 56-ти рокiв спостерiгає-
ться задишка, яка супроводжується за-
трудненим видихом, зумовлена спазмом
дрiбних бронхiв i скупченням в їхньому
просвiтi в’язкого секрету. Як називається
така задишка?

A. Експiраторна
B.Апное
C. Змiшана
D. Iнспiраторна
E. Тахiпное

80.Який з перелiчених методiв обстежен-
ня є найважливiшим в дiагностицi раку
шлунка?

A. Гастродуоденоскопiя з цитологiчним
дослiдженням матерiалу
B. Дослiдження калу на приховану кров
C. Дослiдження шлункової секрецiї з
гiстамiном
D. Дослiдження шлункової секрецiї за
допомогою ”Ацидотеста”
E. Рентгенологiчне дослiдження

81. Для трахеостомiї використовують
спецiальний iнструмент:

A. Трахеостомiчна трубка Люєра
B. Распатор Дуайєна
C. Гачки Фарабефа
D.Пилка Джиглi
E. Розширювач Мiкулiча

82. У родiллi через 20 хвилин пiсля на-
родження дитини з’явилися iнтенсивнi
кров’янистi видiлення зi статевих шля-
хiв. Ознак вiдокремлення плаценти не-
має. Що слiд зробити в першу чергу в
даному випадку?

A. Ручне вiддiлення та видалення плацен-
ти
B. Пiдготувати жiнку до негайної лапаро-
томiї
C. Пiдготувати до екстирпацiї матки без
додаткiв
D. Пiдготувати до екстирпацiї матки з
додатками
E.Пiдготувати до ампутацiї матки

83. Хворий скаржиться на висипання на
верхнiй губi та незначне печiння, якi з’яв-
ляються пiсля переохолодження. Об’є-
ктивно: на червонiй облямiвцi верхньої
губи на еритематозному фонi мають мi-
сце дрiбнi мiхурцi з прозорим вмiстом, якi
зливаютьсямiж собою.Про яке захворю-
вання слiд подумати?

A.Простий герпес
B. Контактний дерматит
C. Вульгарна мiхурчатка
D. Iмпетиго
E. Екзема

84.Виберiть iнструмент, який вiдноситься
до загального iнструментарiю:

A. Затискач Бiльрота
B.Щипцi Лiстона
C.Щипцi Люєра
D. Ложечка Фолькмана
E.Щипцi Фарабефа

85. Патронажнiй медсестрi необхiдно
навчити матiр дитини 1-го року життя ви-
значати зрiст дитини. За якоюформулою
визначається зрiст дитини пiсля 1-го року
життя?

A. 75+(5 х n)
B. 90+n - 1
C. 100+n - 5
D. 80+(2 х n)
E. 76+(2 х n)

86. Мати дитини двох рокiв поскаржи-
лась, що у дитини приступи кашлю. При
оглядi дитини спостерiгається спазмати-
чний кашель з репризами. Що можна за-
пiдозрити?
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A. Кашлюк
B. Крупозна пневмонiя
C. Бронхiальна астма
D. Вогнищева пневмонiя
E. Ексудативний плеврит

87.Медична сестра проводить у школi бе-
сiду з дiвчатками-пiдлiтками про функцi-
онування репродуктивної системи у жi-
нок.Що вона має вiдповiсти на запитання
однiєї з дiвчаток про тривалiсть нормаль-
ного менструального циклу?

A. 21-35 днiв
B. 18-20 днiв
C. 15-20 днiв
D. 50 днiв
E. 14 доби

88. Хворий 43-х рокiв, працiвник м’ясо-
комбiнату, захворiв раптово. Скаржиться
на бiль голови, високу температуру, рiзь
в очах, бiль у м’язах, особливо литкових,
попереку, жовтушний колiр шкiри облич-
чя, темну сечу. Об’єктивно: на губах -
герпетичнi висипання, збiльшенi печiнка
та селезiнка, олiгурiя. Температура тiла
- 37,8oC, АТ- 90/50 мм рт.ст. Данi ознаки
характернi для:

A. Лептоспiрозу
B. Черевного тифу
C. Вiрусного гепатиту
D. Висипного тифу
E. Бруцельозу

89. Пацiєнт 40-ка рокiв лiкується з при-
воду сухого плевриту. Турбують iнтенсив-
нi болi в правiй половинi грудної клiтки.
Яке положення в лiжку слiд порадити па-
цiєнту 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 кiн-
цем лiжка

90. У хворого на виразкову хворобу
шлунка пiсля фiзичного напруження ра-
птово з’явився ”кинджальний” бiль у
верхнiх вiддiлах живота, напруження м’я-
зiв передньої черевної стiнки, швидке
погiршення загального стану, позитив-
ний симптом Щоткiна-Блюмберга. Яке
ускладнення виразкової хвороби шлунка
найбiльш iмовiрне?

A. Перфорацiя
B.Шлункова кровотеча
C.Малiгнiзацiя
D. Евентрацiя
E.Пенетрацiя

91. Пацiєнту з вiдкритим переломом сте-

гна, ускладненим артерiальною кровоте-
чою, наклали джгут, ввели знеболюючi
препарати. Що буде наступним етапом у
веденнi пацiєнта?

A. Накладання захисної асептичної по-
в’язки на рану
B. Госпiталiзацiя хворого у травматологi-
чне вiддiлення
C. Холод на мiсце травми
D. Iммобiлiзацiя пошкодженої кiнцiвки
E.Надання хворому зручного положення

92. У 2-х рiчної дитини на 2-й день за-
хворювання ГРВI раптово вночi розвину-
лася шумна iнспiраторна задишка, вира-
жене втяжiння мiжреберних промiжкiв,
роздування крил носа i гавкаючий ка-
шель. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий стенозуючий ларингiт
B. Бронхiальна астма
C.Обструктивний бронхiт
D.Пневмонiя
E. Стороннє тiло у бронху

93.У 5-ти рiчної дитини пiд час їжi рапто-
во виник кашель, стридорозне дихання,
позиви на блювання, цiаноз. Про що слiд
думати у першу чергу?

A.Аспiрацiя стороннього тiла
B. Кашлюк
C. Гострий ларингiт
D. Гострий ларинготрахеїт
E. Гостра пневмонiя

94. У терапевтичному вiддiленнi знахо-
диться пацiєнт 45-ти рокiв з хронiчною
недостатнiстю кровообiгу. Визначивши
кiлькiсть видiленої сечi за добу (добовий
дiурез) та порiвнявши її iз кiлькiстю ви-
питої рiдини та введеної парентерально,
медична сестра визначила,що пацiєнт ви-
дiлив бiльше сечi, нiж отримав рiдини. Як
називається цей дiурез?

A.Позитивний
B. Вiд’ємний
C.Нормальний
D.Негативний
E.Незбалансований

95. В приймальне вiддiлення доставле-
но пацiєнта з вираженою задишкою, цi-
анозом, набряками на гомiлках. У який
спосiб медсестра повинна транспортува-
ти 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 санi-
тарок



Крок М Сестринська справа (україномовний варiант) 2017 рiк 11

96. Утопленого чоловiка 48-ми рокiв до-
ставили на берег через 6 хвилин пiсля
утоплення. Непритомний, пульс не ви-
значається. Почали серцево-легеневу ре-
анiмацiю: ШВЛ методом ”з роту в рот” i
масаж серця. Яка з перерахованих ознак
вказує на ефективнiсть реанiмацiйних за-
ходiв?

A. Звуження зiниць
B.Пiдвищення артерiального тиску
C.Прискорення пульсу
D. Сповiльнення пульсу, часте дихання
E.Прискорення дихання

97.При органiзацiї харчування в санаторiї
”Роща” дiєтичною сестроюбуло встанов-
лено, що вiдпочиваючi забезпеченi 4-х
разовим харчуванням. Яку частину добо-
вої енергетичної цiнностi повинен скла-
дати їх снiданок?

A. 25%
B. 30%
C. 35%
D. 40%
E. 45%

98. Чергова медсестра визначила to у па-
латi недоношених новонароджених i вона
дорiвнює 21oC. Який показник to є опти-
мальним?

A. 25oC
B. 20oC
C. 18oC
D. 21oC
E. 30oC

99. Пацiєнта в дiлянцi лопаток, хребта,
лiктiв, п’яток поверхневе (неглибоке) по-
рушення цiлiсностi шкiри з поширенням
на пiдшкiрну основу. Стiйка гiперемiя,
вiдшарування епiдермiсу. Як характери-
зувати стан пацiєнта?

A. Пролежнi II ступеня
B. Ризик розвитку пролежнiв
C.Пролежнi I ступеня
D. Пролежнi III ступеня
E.Пролежнi IV ступеня

100. Вагiтна 31-32 тижнi вагiтностi, на-
дiйшла зi скаргами на появу безболi-
сної кровотечi зi статевих шляхiв. Об’є-
ктивно: блiдiсть шкiри та видимих слизо-
вих оболонок, матка в нормотонусi. АТ-
100/60 мм рт.ст., Ps- 86/хв. Кровотеча зi
статевих шляхiв. При УЗД - край плацен-
ти перекриває внутрiшнє вiчко. Клiнiчна
картина характерна для:

A.Передлежання плаценти
B. Самовiльний викидень
C. Ризик передчасних пологiв
D. Вiдшарування плаценти
E. Рак шийки матки

101.Медсестру викликали в палату до па-
цiєнтки, у якої почалася кровотеча з ва-
рикозної виразки у дiлянцi нижньої тре-
тини лiвої гомiлки. Пацiєнтка налякана,
скаржиться на слабкiсть. Вкажiть неза-
лежнi втручання медичної сестри:

A.Накласти стискаючу пов’язку
B.Накласти артерiальний джгут
C.Накласти венозний джгут
D. Викликати лiкаря
E. Вимiряти пульс та артерiальний тиск

102. До жiночої консультацiї звернулася
жiнка зi скаргами на нагрубання моло-
чних залоз, блювання вранцi, затримку
мiсячних на 2 мiсяцi. Який метод обсте-
ження необхiдно застосувати для пiдтвер-
дження вагiтностi?

A. Дворучне пiхвове дослiдження
B. Чотири прийоми Леопольда
C. Визначення ВСДМ
D.Аналiз кровi
E. Зважування жiнки

103. Дiвчинка 14-ти рокiв скаржиться на
неспокiй, плаксивiсть, пiтливiсть, пiдви-
щений апетит, схуднення. Об’єктивно:
температура тiла - 37,5oC, вологi долонi,
тремтiння повiк i язика, тахiкардiя, екзо-
фтальм, блиск очей. Про яке захворю-
вання йдеться?

A. Дифузний токсичний зоб
B. Вегето-судинна дисфункцiя
C. Гiпофiзарний нанiзм
D.Цукровий дiабет
E. Гiпотиреоз

104. У пацiєнта 40-ка рокiв, що хворiє
на виразкову хворобу шлунка, стан рiзко
погiршився: з’явились нудота, блювання
”кавовою гущею”, наростаюча слабкiсть.
За призначенням лiкаря медсестра введе:

A. Дицинон
B. Димедрол
C.Церукал
D.Но-шпу
E.Анальгiн

105. У хворого перелом ключицi без змi-
щення вiдламкiв. Якою пов’язкою краще
виконати iммобiлiзацiю перед вiдправ-
кою до травмпункту?
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A. Пов’язка Дезо
B. Хрестоподiбна
C. Черепашача
D. Колосоподiбна
E. Спiральна

106.Медична сестра амбулаторiї сiмейної
медицини проводить патронаж вагiтної у
термiнi 32 тижнi. Вагiтна поскаржилась
на головний бiль, миготiння перед очима.
Медична сестра визначила: артерiальний
тиск - 180/110 мм рт.ст., набряки на ни-
жнiх кiнцiвках, переднiй черевнiй стiнцi,
обличчi. Для якої патологiї характерна
дана симптоматика?

A. Прееклампсiя III ступеня
B.Прееклампсiя II ступеня
C.Прееклампсiя I ступеня
D. Гiпертензiя вагiтних
E. Водянка вагiтних

107. Медична сестра пульмонологiчно-
го вiддiлення здiйснює медсестринський
процес у хворого з гарячкою. III етап
медсестринського процесу вона докумен-
тує у:

A. План догляду за пацiєнтом
B. Iсторiю хвороби
C. Листок медсестринського обстеження
пацiєнта
D. Листок оцiнки якостi догляду
E. Карту спостереження за хворим

108. Пацiєнтка 39-ти рокiв скаржиться
на гострий ”кинжальний бiль” в живо-
тi, який посилюється пiд час руху, су-
хiсть у ротi, нудоту, слабкiсть. В анамнезi
- виразкова хвороба шлунка. Об’єктив-
но: шкiра блiда, вкрита холодним потом,
язик сухий обкладений. Живiт дошкопо-
дiбний, болючий в епiгастральнiй дiлян-
цi. Симптом Щоткiна-Блюмберга пози-
тивний. Яка проблема є прiоритетною у
даному випадку?

A. ”Кинжальний бiль”
B.Нудота
C. Загальна слабкiсть
D. Сухiсть у ротi
E.Посилене потовидiлення

109. В терапевтичному вiддiленнi лiкує-
ться пацiєнт 39-ти рокiв з хронiчним ко-
лiтом. Вiд яких чинникiв буде залежа-
ти стан пацiєнта при проведеннi медсе-
стринського процесу?

A. Взаємодiї медичної сестри i пацiєнта
B. Взаємодiї медсестри i старшої медсе-
стри
C.Професiоналiзм медичної сестри
D. Взаємодiї медсестри i родичiв пацiєнта
E. Взаємодiї медсестри i лiкаря

110. У пацiєнта пiсля переохолодження
пiдвищилась температура до 38oC, озноб,
пiтливiсть, бiль у поперековiй дiлянцi, ча-
сте та болюче сечовипускання. Для якого
захворювання це характерно?

A. Гострий пiєлонефрит
B. Сечокам’яна хвороба
C. Гострий гломерулонефрит
D. Хронiчний гломерулонефрит
E. Хронiчна хвороба нирок

111. Пiд час медичного огляду новонаро-
дженої дiвчинки 6-ти днiв життя медсе-
стра виявила нагрубання грудних залоз.
При якому станi зустрiчається така про-
блема?

A. Статевий криз
B.Мастит
C.Фiзiологiчна еритема
D.Фiзiологiчна лихоманка
E.Фiзiологiчна жовтяниця

112. До приймального вiддiлення швид-
ка допомога привезла непритомного по-
страждалого. Об’єктивно: кровотеча з
вух та носа, на потиличнiй дiлянцi голови
- забiйна рана 4х3 см. До якого вiддiлення
слiд направити пацiєнта?

A.Нейрохiрургiчне
B.Неврологiчне
C. Хiрургiчне
D. Терапевтичне
E. Дiагностичне

113. Мати звернулась до дiльничної мед-
сестри iз скаргами на те, що в її дитини
вiком 5-ти рокiв пiдвищилась температу-
ра тiла до 38oC, з’явився сухий кашель,
переважно вночi, пiсля кашлю блюван-
ня. Щодня кашель частiшає. Пiд час ка-
шлю обличчя дитини набрякле, цiаноти-
чне, набрякають шийнi вени, очi налива-
ються кров’ю. Напади спостерiгаються
10-15 разiв на добу. На скiльки днiв iзо-
люють хворого при цьому захворюваннi?

A. 30 днiв
B. 7 днiв
C. 12 днiв
D. 10 днiв
E. 20 днiв

114. При проведеннi непрямого масажу
серця i ШВЛ у новонародженого в поло-
говiй залi спiввiдношення компресiй гру-
дної клiтки до частотиШВЛ складає:

A. 3:1
B. 1:1
C. 5:1
D. 1:2
E. 4:1
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115. Пацiєнтка 36-ти рокiв звернулася до
медичної сестри з приводу появи впро-
довж останнiх декiлькох мiсяцiв швидкої
втомлюваностi, постiйного серцебиття,
дратiвливостi, пiтливостi, схуднення. Зi
слiв пацiєнтки, вказанi змiни з’явились
пiсля стресу. Об’єктивно: стовщення шиї
в нижнiй третинi, екзофтальм, тремор
пальцiв рук. Про яке захворювання мо-
же подумати медсестра?

A. Тиреотоксикоз
B. Гiпотиреоз
C. Ендемiчний зоб
D. Акромегалiя
E. Хвороба Аддiсона

116.Пацiєнту 32-х рокiв медсестра вводи-
ла за призначенням лiкаря внутрiшньо-
венно 10% р-н кальцiю хлориду, пацiєнт
вiдмiтив пекучий бiль в мiсцi iн’єкцiї. Яке
ускладнення повинна запiдозрити медсе-
стра в мiсцi iн’єкцiї?

A. Некроз тканини
B. Гематома
C.Флебiт
D. Емболiя
E. Тромбофлебiт

117. Пацiєнтка 25-ти рокiв скаржиться на
бiль, свербiння, печiння, серозно-гнiйнi
видiлення. Об’єктивно: набряк зовнiшнiх
статевих органiв, гiперемiя слизової обо-
лонки вульви. Як оцiнити цi проблеми?

A. Вульвiт
B.Аднексит
C. Кольпiт
D. Ендометрит
E. Ерозiя шийки матки

118. У дiвчинки 5-мiсячного вiку протя-
гом останнiх 2-х тижнiв пiсля переходу на
змiшане вигодовування з пiдгодовуван-
ням коров’ячим молоком з’явилися ча-
стi розрiдженi випорожнення. Стан задо-
вiльний, iнших скарг немає. Результати
посiву випорожнень на патогенну мiкро-
флору негативнi. Що порадите для нор-
малiзацiї стану?

A. Замiнити коров’яче молоко на адапто-
вану молочну сумiш
B. Призначити водно-чайну паузу на 72
години
C. Зменшити кiлькiсть коров’ячого моло-
ка
D.Перейти повнiстю на штучне вигодову-
вання
E.Призначити ферментнi препарати

119. В приймальне вiддiлення районної
лiкарнi поступив хворий зi скаргами на
тупий постiйний бiль оперiзувального ха-
рактеру, нудоту, блювання. Якi залежнi

дiї медичної сестри для уточнення дiагно-
зу?

A. Взяти сечу на дiастазу
B. Взяти кал для копрограми
C. Пiдготувати пацiєнта до ректоромано-
скопiї
D.Пiдготувати пацiєнта до колоноскопiї
E. Виконати дуоденальне зондування

120. В хiрургiчне вiддiлення поступив па-
цiєнт 56-ти рокiв з масивною крововтра-
тою. Стан важкий. Група кровi ще невi-
дома. Назвiть препарат, з якого слiд по-
чати поповнювати крововтрату:

A. Реополiглюкiн
B.Плазма
C. Гемодез
D.Неогемодез
E. Сорбiлакт

121.Ви працюєте медичною сестрою здо-
ровпункту. До Вас звернулась пацiєнтка
53-х рокiв з скаргами на нудоту, блюван-
ня з домiшками жовчi, гiркоту в ротi.
Пiд час обстеження: позитивнi симпто-
ми Грекова-Ортнера, Мерфi. Виявленi
симптоми дозволяють запiдозрити у па-
цiєнта:

A. Гострий холецистит
B. Гострий панкреатит
C. Виразкова хвороба шлунка
D. Кишкова механiчна непрохiднiсть
E. Гострий апендицит

122. До медсестри звернулась пацiєнтка
43-х рокiв, з скаргами на неприємнi вiд-
чуття в дiлянцi вiдхiдника, свербiж, пiд-
вищену вологiсть. Пiд час дефекацiї при
натужуваннi вiдмiчає появу ”шишок” iз
прямої кишки. Данi скарги дозволяють
запiдозрити:

A. Геморой
B. Трiщини прямої кишки
C.Парапроктит
D.Проктит
E. Рак прямої кишки

123. При наданнi невiдкладної допомоги
у разi травматичного шоку пацiєнту не-
обхiдно ввести наркотичний анальгетик.
Який з препаратiв не рекомендується для
введення внаслiдок пригнiчення дихання?

A.Морфiн
B.Промедол
C.Омнопон
D. Кодеїн
E.Фентанiл

124. У хiрургiчному вiддiленнi лiкується
пацiєнт з приводу виразкової хвороби 12-
палої кишки. Ввечерi вiн поскаржився
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на слабкiсть, нудоту. При оглядi блiдий,
вкритий холодним потом. Пульс частий,
слабкого наповнення i напруження, АТ-
80/60 мм рт.ст. Вкажiть дiї медичної се-
стри:

A. Покласти холод на живiт, викликати
лiкаря
B. Ввести кофеїн, викликати лiкаря
C. Зробити промивання шлунка, виклика-
ти лiкаря
D. Покласти тепло на живiт, вкрити пацi-
єнта
E. Зробити очисну клiзму, промивнi води
вiдправити на аналiз

125. До сiмейної медичної сестри звер-
нулась мати з дитиною вiком 1 мiсяць
зi скаргами на постiйнi закисання право-
го ока з народження. При натисканнi на
область слiзного мiшка iз нижньої слiзної
точки видiляється гнiй. Яке захворюван-
ня запiдозрить медична сестра?

A. Дакрiоцистит новонароджених
B. Гострий дакрiоденiт
C. Гострий кон’юнктивiт
D. Гострий iридоциклiт
E. Гострий кератит

126. У хворого 32-х рокiв, що перебував
на протязi, виник бiль за вухами, пiдви-
щилася температура тiла. Через 2 днi
хворий не змiг закрити праве око, надути
праву щоку, з’явилася асиметрiя обличчя.
Який попереднiй дiагноз?

A. Невралгiя трiйчастого нерва
B.Неврит лицевого нерва
C.Потилична невралгiя
D. Iнсульт
E. Геморагiчний iнсульт

127. Прибувши на мiсце аварiї, у потерпi-
лого дiагностували множинний перелом
ребер. Потерпiлому надана перша меди-
чна допомога та вирiшено транспортува-
ти його в лiкувальний заклад. В якому
положеннi слiд здiйснювати транспорту-
вання пацiєнта?

A. В напiвсидячому
B. Лежачи на спинi
C. Лежачи на животi
D. На спинi на щитi
E. Лежачи на здоровому боцi

128. Пацiєнт о 13:00 отримав травму при
падiннi iз мотоцикла. Турбували голов-
ний бiль, нудота та блювання. О 18:00
втратив свiдомiсть. При оглядi хворий
без свiдомостi. Ps- 54/хв. Вираженi сим-
птоми Кернiга та ригiднiсть потиличних
м’язiв. На основi яких даних медсестра
зробить висновок про виникнення у пацi-
єнта стиснення головного мозку?

A.Наявностi ”свiтлого промiжку”
B. Втрати свiдомостi
C.Нудоти та блювання
D.Неефективностi знеболювання
E. Розладiв гемодинамiки

129.Жiнка 26-ти рокiв доставлена до при-
ймального вiддiлення зi скаргами на ра-
птовий бiль в нижнiй частинi живота,
слабкiсть, втрату свiдомостi. Попередня
менструацiя 2 тижнi тому. Об’єктивно:
Ps- 120/хв., АТ- 80/50 мм рт.ст., болiснiсть
та симптоми подразнення очеревини вни-
зу з правого боку. У кровi: Hb- 106 г/л.
Дана клiнiчна картина характерна для:

A.Апоплексiї яєчника
B.Порушеної трубної вагiтностi
C.Перекруту нiжки яєчника
D. Гострого аднекситу
E. Гострого апендициту

130. До гiнекологiчного вiддiлення по-
ступила пацiєнтка зi скаргами на ряснi
кров’янистi видiлення зi статевих шляхiв,
сильний переймоподiбний бiль внизу жи-
вота. Об’єктивно: АТ- 100/60 мм рт.ст., Ps-
90/хв. При пiхвовому дослiдженнi: зовнi-
шнє вiчко шийки матки пропускає па-
лець. Матка збiльшена до 8-9 тижнiв ва-
гiтностi. Оцiнiть клiнiчну ситуацiю:

A.Аборт у ходу
B.Аборт, що не вiдбувся
C.Неповний аборт
D. Загроза аборту
E.Повний аборт

131. Дитина в термiнi гестацiї 42 тижнi.
При народженнi в амнiотичнiй рiдинi вiд-
мiченi частки меконiю. Не виключена
можливiсть аспiрацiї новонародженим
меконiальних навколоплiдних вод. Само-
стiйне дихання вiдсутнє. Якою повинна
бути тактика в даному випадку?

A. Санацiя дихальних шляхiв
B. Тактильна стимуляцiя
C. Киснева допомога
D.Штучний масаж серця
E. Корекцiя гiповолемiї

132.Медичну сестру навчального закладу
викликали з приводу появи у викладача
скарг на загрудинний бiль стискаючого
характеру, що вiддає у лiву руку, шию,
нижню щелепу, який виник при пiдйомi
по сходах, а також вiдчуття страху смер-
тi, нестачу повiтря. Який з лiкарських за-
собiв вона застосує для надання долiкар-
ської медичної допомоги?
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A. Нiтроглiцерин
B.Цитрамон
C. Еритромiцин
D. Нiтроксолiн
E.Парацетамол

133. Хворого 40-ка рокiв турбує бiль у
правiй здухвиннiй дiлянцi, нудота, блю-
вання, to - 37,8oC. Вiдзначаються позитив-
нi симптоми Ровзiнга, Ситковського, Во-
скресенського. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

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

134.Пацiєнтка 45-ти рокiв скаржиться на
спотворення смаку, появу болючих трi-
щин у куточках рота, ламкiсть нiгтiв.
Шкiра блiда, Ps- 100/хв., АТ- 95/60 мм
рт.ст. У кровi - зниження кiлькостi ери-
троцитiв, вмiсту гемоглобiну. Про яку па-
тологiю слiд думати?

A. Залiзодефiцитна анемiя
B. B12-дефiцитна анемiя
C. Гостра постгеморагiчна анемiя
D. Фолiєводефiцитна анемiя
E. Гемолiтична анемiя

135. Дитина 4-х рокiв скаржиться на го-
ловний бiль, нездужання. При обстежен-
нi медична сестра вiдзначила пiдвищен-
ня температури тiла до 39,2oC, блiдiсть
шкiрних покривiв, холоднi на дотик кiн-
цiвки та чоло дитини.Що слiд використа-
ти для зняття спазму судин?

A. Папаверин
B.Аскорбiнова кислота
C.Фенкарол
D. Ацелiзин
E.Оксигенотерапiя

136. В дитячому садку дитина захворiла
гостро. Пiдвищилась температура тiла до
38oC. Медична сестра, оглядаючи дити-
ну, помiтила припухлiсть в дiлянцi правої
привушної слинної залози, при пальпацiї
залоза тiстуватої консистенцiї, колiр шкi-
ри над нею не змiнений. З яким захворю-
ванням можна пов’язати цi проблеми?

A. Паротитна iнфекцiя
B. Краснуха
C. Скарлатина
D. Дифтерiя
E. Кiр

137. При зовнiшньому акушерському об-
стеженнi вагiтної в термiнi 36 тижнiв
встановлено: над входом в малий таз ви-
значається округла, помiрної щiльностi

балотуюча частина плода. Спинка пло-
да злiва. Якому визначенню за акушер-
ською термiнологiєю вiдповiдають отри-
манi данi акушерського дослiдження?

A. I позицiя, головне передлежання
B. II позицiя, головне передлежання
C. I позицiя, сiдничне передлежання
D. II позицiя, сiдничне передлежання
E.Поперечне положення

138. Пацiєнт 48-ми рокiв скаржиться на
постiйну задишку, перiодично бiль в гру-
днiй клiтцi, кашель. Хворiє 15 рокiв. Три-
валий час працював шахтарем. Грудна
клiтка дiжкоподiбної форми. Над легеня-
ми коробковий звук, мiсцями притупле-
ний. Яке захворювання слiд запiдозрити?

A.Пневмоконiоз
B. Хронiчний бронхiт
C. Бронхоектатична хвороба
D. Туберкульоз легень
E. Рак легень

139. У дитини 5-ти рокiв раптово пiдви-
щилася температура тiла до 39,4oC, тур-
бує головний бiль дифузного характеру,
який посилюється при поворотi голови,
свiтлових i звукових подразниках, блю-
вання не пов’язане з прийомом їжi i без
нудоти. Дитина сонлива, лежить на боцi
з вiдкинутою назад головою i приведе-
ними до живота колiнами, визначається
ригiднiсть потиличних м’язiв. Для яко-
го захворювання характернi вказанi про-
блеми?

A.Менiнгiт
B. Струс головного мозку
C.Пухлина головного мозку
D. Енцефалiт
E. Крововилив у мозок

140.Дитина 7-ми рокiв захворiла раптово,
пiдвищилася температура тiла до 38,3oC,
з’явилися болi у животi, випорожнення
частi, кал рiдкий з домiшками слизу та
кровi. Об’єктивно: при пальпацiї живота
спостерiгається бiль у лiвiй нижнiй ча-
стинi. Сигмоподiбна кишка пальпується
у виглядi щiльного, болючого тяжу. Для
якої хвороби характернi вказанi пробле-
ми?

A. Дизентерiя
B. Сальмонельоз
C. Холера
D. Стафiлококовий ентероколiт
E. Ротавiрусна iнфекцiя

141. Медична сестра ревматологiчно-
го вiддiлення, за призначенням лiкаря,
накладає водний зiгрiвальний компрес
на лiктьовий суглоб. Термiн накладання
компресу становить:
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A. 8-10 годин
B. 1-2 години
C. 3-4 години
D. 0,5-1 година
E. 4-5 годин

142. Хворий 53-х рокiв звернувся до лiка-
ря зi скаргами на схуднення, рiдкi випо-
рожнення (7-8 разiв на добу), бiль внизу
живота. Був запiдозрений хронiчний ко-
лiт. Який ендоскопiчний метод дiагности-
ки призначить лiкар?

A. Колоноскопiя
B.Фiброгастродуоденоскопiя
C.Цистоскопiя
D. Рентгенографiя органiв травного кана-
лу
E. Ультразвукове дослiдження органiв
черевної порожнини

143. Медична сестра процедурного кабi-
нету здiйснює приготування дезiнфiкую-
чих розчинiв та проводить дезiнфекцiю
iнструментiв. Яке професiйне захворю-
вання може виникнути у медичної сестри,
якщо вона не користується гумовими ру-
кавичками?

A. Дерматит
B. Хронiчний стрес
C. Бронхiт
D. Цироз печiнки
E.Пiєлонефрит

144. У непритомного пацiєнта починає-
ться блювання. Медична сестра поверну-
ла голову пацiєнта на бiк, пiд кутик рота
поставила ниркоподiбний лоток. Для за-
побiгання якого ускладнення виконала
такi дiї медсестра?

A. Аспiрацiя блювотних мас
B.Шлунково-кишкова кровотеча
C. Стоматит
D. Гiнгiвiт
E. Попередження забруднення постiльної
бiлизни блювотними масами

145. У хворого 30-ти рокiв раптово виник
гострий бiль у поперековiй дiлянцi з пра-
вого боку, який iррадiює у внутрiшню по-
верхню стегна, бiль при сечовипусканнi.
Для якого стану характернi данi ознаки?

A. Ниркова колька
B.Печiнкова колька
C. Гострий апендицит
D. Гострий холецистит
E. Гострий аднексит

146. У тракториста пiсля обприскування
сiльськогосподарських угiдь фосфорор-
ганiчними пестицидами з’явилися слино-

теча, блювання. Об’єктивно: мiоз, блi-
дiсть шкiри, АТ- 80/50 мм рт.ст. Який пре-
парат слiд застосувати при наданнi меди-
чної допомоги?

A.Атропiн
B.Адреналiн
C. Кофеїн
D. Унiтiол
E. Хлористий кальцiй

147. Родiлля в I перiодi пологiв. Пологи
тривають 4 години, останню годину пе-
рейми посилились, стали болючими, з’я-
вилась позитивна ознака Вастена. Серце-
биття плода становить 125/хв. Яке ускла-
днення пологiв розвинулось у родiллi?

A. Клiнiчно вузький таз
B. Дискоординацiя пологової дiяльностi
C. Слабкiсть пологової дiяльностi
D.Надмiрна пологова дiяльнiсть
E. Дистрес плода

148. Пацiєнтка доставлена в приймальне
вiддiлення зi скаргами на слинотечу, ну-
доту, блювання, бiль у животi, сльозото-
чивiсть, порушення зору. Цi явища вини-
кли пiсля знищування мух i комарiв. Яке
отруєння запiдозрить медична сестра у
пацiєнта?

A.Фосфорорганiчними сполуками
B.Метиловим спиртом
C. Чадним газом
D. Хлорорганiчними сполуками
E. Ртутьорганiчними сполуками

149. Хлопчик 12-ти рокiв знаходиться на
стацiонарному лiкуваннi з приводу го-
строго гломерулонефриту. З анамнезу вi-
домо, що 2 тижнi тому вiн перенiс скарла-
тину. Яка з проблем дитини буде свiдчити
про перенесену iнфекцiю?

A. Пластинчате лущення на долонях i
пiдошвах
B. Ряснi висипання яскраво-червоного
кольору
C. Блiдий носо-губний трикутник
D. Дрiбноточковi крововиливи на згинах
E. Болi у глотцi пiд час ковтання

150. У пацiєнта 60-ти рокiв, що хворiє на
гiпертонiчну хворобу, виник напад ядухи,
кашель з видiленням пiнистого харкотин-
ня рожевого кольору. Яке ускладнення
розвинулось у пацiєнта?

A.Набряк легень
B. Iнфаркт мiокарда
C. Легенева кровотеча
D. Тромбоемболiя легеневої артерiї
E.Напад бронхiальної астми
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Б
багатоплідний многоплодный
бешиха рожа
білизна бельё
блювання рвота
блювотний рвотный
бовтанка болтушка
В
вагітність беременность
вада порок
вантажівка грузовик
вапно известь
вигодовування вскармливание
викидень выкидыш
вимога требование
вимушений вынужденный
випинання выпячивание
випорожнення испражнения
витрішкуватість пучеглазие
вишкрібання выскабливание
вівчак, вовчак волчанка
відвар отвар
відволікаюча отвлекающая
відмова отказ
відраза отвращение
відшарування отслойка
вірогідний достоверный
вічко зев
власний собственный
вогнище очаг
вологий влажный
воротар привратник
втома усталость
втомлюваність утомляемость
втручання вмешательство
вузловий узловой
вузол узел
Г
гавкаючий лающий
годування кормление
голка иголка
гомілка голень
горб бугор
гумовий резиновый
Д
дільничий участковый
догляд уход
дозволений разрешённый
дотримання соблюдение
З
забій ушиб
загартовування закаливание
загоєння заживление
задишка одышка
заклякання окоченение
закреп запор
залишковий остаточный
залізо железо
залоза железа
занурювати погружать
запалення воспаление
запаморочення головокружение
засіб средство
затерплість онемение
заходи мероприятия
зважування взвешивание
звивистий извитой
зволожений увлажнённый
зворотній обратный
здухвинний подвздошный
зіниця зрачок
зірочка звёздочка
знепритомніти потерять сознание
зомління обморок
зсілий свернувшийся
зупинка остановка
К
кавовий кофейный
каламутний мутный
калитка мошонка

кисень кислород
клекочучий клокочущий
ковтання глотание
крейда мел
крижі крестец
кровотеча кровотечение
кроповий укропный
кукса культя
кульгавість хромота
Л
литковий икроножный
лоно лобок
лусочка чешуйка
М
марення бред
мета цель
метушитись суетиться
мигдалик миндалина
миготливий мерцательный
міхур пузырь
млявий вялый
Н
набряк отёк
надмірний избыточный
напруга напряжение
натискування нажатие
натще натощак
нашарування наслоение
негативний отрицательный
нежить насморк
нездужання недомогание
необгрунтований необоснованный
непритомність потеря сознания
нирка почка
ноші носилки
нудота тошнота
О
обробка обработка
обличчя лицо
облік учёт
ознака признак
окістя надкостница
оперізуючий опоясывающий
опік ожог
осередок очаг
особистий личный
оцет уксус
очеревина брюшина
П
паління курение
пахвинний, паховий паховый
пахвовий подмышечный
пекучий жгучий
передміхуровий предстательный
перейми схватки
переконати убедить
переміжний перемежающийся
перенісся переносица
північ север
півнячий петушиный
підгузок подгузник
піднебіння нёбо
підсумковий итоговый
піногасники пеногасители
піхва влагалище
плескатий плоский
повідомлення извещение
повіко веко
позаматковий внематочный
пологовий родовой
пологовий будинок роддом
полум'я пламя
полуниця клубника
поперек поясница
породілля родильница
посіпування подергивание
потилиця затылок
поточний текущий
правець столбняк
прибирання уборка

привушний околоушный
променевий лучевой
променевозап'ястковий лучезапястный
пухирець пузырёк
пухлина опухоль
Р
раптово внезапно
ризик риск
рідина жидкость
рідкий жидкий
рогівка роговица
родзинки изюм
роділля роженица
розпал разгар
розпитування расспрос
розтин сечение
рукавичка перчатка
рідина жидкость
рух движение
С
свербіж, сверблячка зуд
сеча моча
сечовід мочеточник
сечогінний мочегонный
сир творог
сироподібний творожистый
сідниця ягодица
склепіння свод
скутість скованность
смак вкус
смоктання сосание
соняшниковий подсолнечный
спадковість наследственность
спрaга жажда
сприяти способствовать
статевий половой
статура телосложение
стегно бедро
стиснення сдавление
стрімкий стремительный
струм ток
струминний струйный
струс сотрясение
судоми судороги
сумісність совместимость
суміш смесь
сутінковий сумеречный
Т
терміновий экстренный
тиждень неделя
тиск давление
травний пищеварительный
тривалий длительный
У
усунення устранение
ущільнення уплотнение
Х
харкотиння мокрота
харчування питание
хода походка
хребет позвоночник
Ц
цукор сахар
цукровий сахарный
Ч
чадний угарный
черговий дежурный
чергування дежурство
черевний брюшной
Ш
шар слой
шлунок желудок
штучний искусственный
Щ
щелепа челюсть
щеплення прививка
щур крысa
Я
ядуха удушье
ясна дёсна


