Крок М Сестринська справа
3.1 Медсестринство в хірургії
1
При визначенні групи крові реакція ізогемаглютинації була позитивною зі стандартними
сироватками 0(І) та В(ІІІ) груп та негативною з А(ІІ). Яка група крові, що досліджується?
A *А(ІІ)
B 0(І)
C В(ІІІ)
D АВ(ІV)
E Висновок зробити неможливо

2
При визначенні групи крові реакція ізогемаглютинації була позитивною зі стандартними
сироватками 0(І) та А(ІІ) груп. Яка група крові, що досліджується?
A *В(ІІІ)
B А(ІІ)
C 0(І)
D АВ(ІV)
E Висновок зробити неможливо

3
При визначенні груп крові за допомогою цоліклонів аглютинація відсутня з цоліклонами
анти-А та анти-В. Яка група крові, що досліджується?
A *0(І)
B А(ІІ)
C В(ІІІ)
D АВ(ІV)
E Висновок зробити неможливо

4
Аглютинація спостерігається з цоліклоном анти-А, відсутня з цоліклоном анти-В. Яка група
крові, що досліджується?
A *А(ІІ)
B 0(І)
C В(ІІІ)
D АВ(ІV)
E Висновок зробити неможливо

5
Аглютинація спостерігається з цоліклонами анти-А та анти-В. Яка група крові, що
досліджується?
A *АВ(ІV)
B 0(І)
C А(ІІ)
D В(ІІІ)
E Висновок зробити неможливо

6
Аглютинація спостерігається з цоліклоном анти-В. Яка група крові, що досліджується?
A *В(ІІІ)
B 0(І)

C А(ІІ)
D АВ(ІV)
E Висновок зробити неможливо

7
Контроль за реакцією при визначенні груп крові за допомогою цоліклонів здійснюється
протягом:
A *2,5 хвилин
B 3-5 секунд
C 20-30 секунди
D 1 хвилини
E 4 хвилини

8
Укажіть на наявність аглютиногенів в еритроцитах у хворого з ІV групою крові:
A *Еритроцити містять аглютиноген А і В
B Еритроцити містять аглютиноген В
C Еритроцити не містять аглютиногенів
D Еритроцити містять аглютиноген А
E Еритроцити містять аглютиноген α та β

9
У потерпілого діагностовано струс мозку. Яка характерна ознака при цьому?
A *Короткочасна втрата свідомості
B Кровотеча з вух
C Параорбітальні гематоми
D Кровотеча з носа
E Кровотеча з вух та носа

10
Що забороняється під час надання першої допомоги потерпілому від холодової травми?
A *Розтирання снігом
B Розтирання м’якою тканиною
C Розтирання теплою чистою рукою
D Обробка ушкоджених ділянок спиртом
E Накладання теплоізолюючої пов’язки

11
У хворого раптово виникла загальна слабкість, блювота у вигляді кавової гущі, чорні
випорожнення. До якого обстеження медсестра повинна підготувати даного хворого?
A *Езофагогастродуоденофіброскопії
B Рентгенографії шлунку
C Зондування шлунку
D Промивання шлунку
E Ректороманоскопії

12
Хворому з варикозною хворобою нижніх кінцівок призначена планова операція. Коли
медсестрі необхідно виконати безпосередню премедикацію даному хворому?
A *За 30 хв. до операції

B За 2 год. до операції
C Безпосередньо на операційному столі
D Увечері напередодні операції
E Увечері та вранці

13
При огляді постраждалого з колотою раною грудної клітки виявлено, що під час дихання
повітря заходить зі свистом у плевральну порожнину і не виходить з неї. Яке ускладнення
може запідозрити медсестра у хворого?
A *Клапанний пневмоторакс
B Відкритий пневмоторакс
C Закритий пневмоторакс
D Поранення легень
E Перелом ребер

14
Медична сестра проводить перев’язку післяопераційної рани після апендектомії і виявила по
ходу лінії швів набряк та почервоніння. Про яку наявну проблему у пацієнта можна подумати?
A *Запалення країв рани
B Евентерація
C Загоєння рани
D Крововилив у тканини
E Формування грануляцій

15
Пацієнта, 62 років, після операції видалення пухлини передміхурової залози доставили до
палати з постійним катетером у сечовому міхурі. Які незалежні маніпуляції проведе медична
сестра при догляді за катетером?
A *Промивання антисептиком
B Перекриття затискачем тричі за добу
C Зміна положення пацієнта у ліжку
D Промивання теплою водою
E Зміна катетера двічі за добу

16
Палатна медична сестра при догляді за пацієн-том, 24 років, на третю добу після операції на
травному каналі виявила здуття живота, гикавку, невідходження газів. Визначити найбільш
вірогідну потенційну проблему пацієнта:
A *Парез кишківника
B Заворот кишок
C Копростаз
D Кишкова непрохідність
E Перитоніт

17
При перев’язці у похилої жінки почалася кровотеча із виразки гомілки, кров темного кольору,
витікає рівномірним струменем. Незалежне втручання медичної сестри до приходу лікаря:
A *Давляча пов’язка
B Туга тампонада рани
C Накладання затискача на судину

D Накладання судинного шва
E Накладання джгута

18
Дільничу медичну сестру викликали до чоловіка, 63 років, із защемленою пахово-калитковою
грижею. На пропозицію медичної сестри негайно поїхати до лікарні пацієнт категорично
відмовився і попросив її допомогти йому вправити грижу. Дії медичної сестри:
A *Викликати “швидку допомогу”
B Вправити грижу
C Ввести спазмолітики
D Залишити вдома
E Заспокоїти пацієнта

19
Визначити наявну проблему пацієнта, який скаржиться на слабкість, утруднення ковтання
через судоми жувальних м’язів. У спілкуванні з пацієнтом медична сестра з’ясувала, що два
тижні тому він отримав колоту рану лівої кисті:
A *Колота рана, ускладнена правцем
B Інфікування рани
C Газова гангрена
D Нагноєння рани
E Дифтерія рани

20
У потерпілого з рани в нижній третині плеча пульсуючим струменем витікає яскраво-червона
кров. Першу допомогу надає медсестра. З чого їй необхідно почати?
A *Пальцьового притиснення
B Введення анальгетиків
C Накладання асептичної пов’язки
D Первинної хірургічної обробки рани
E Транспортної іммобілізації

21
До вас звернувся знайомий зі скаргами на набряк лівої гомілки, почервоніння шкіри з чіткими
фестончатими краями, місцями з пухирями різної величини. Яка ваша тактика?
A *Направити до хірурга
B Спостерігати
C Розрізати пухирі
D Накласти пов’язку
E Накласти компрес

22
Медсестра перед кожним переливанням крові виконує проби на сумісність крові реципієнта та
донора. Що з переліченого вона готує для їх проведення?
A *Сироватку реципієнта та кров донора
B Кров реципієнта та кров донора
C Сироватку реципієнта та сироватку донора
D Кров реципієнта та сироватку донора
E Стандартну сироватку та кров донора

23
Під час переливання крові на кожні 500 мл крові донора медсестра вводила по 10 мл 10%
розчину хлористого кальцію. Яка потенційна проблема попереджалася?
A *Цитратний шок
B Алергічна реакція
C Геморагічний шок
D Гемотрансфузійний шок
E Інфікування крові

24
Ви медсестра післяопераційної палати. Чекаєте пацієнта після операції, виконаної під
загальним знеболенням. Які Ваші першочергові незалежні дії згідно плану догляду за ним?
A *Підготувати ліжко без подушки для прийому пацієнта
B Проводити санацію дихальних шляхів
C Спостерігати за станом шкірних покривів
D Підготувати оснащення для катетеризації сечового міхура
E Проводити моніторинг за його загальним станом

25
Медсестра працює в перев’язочній. Щоденно накладає пацієнтам бинтові пов’язки. Яку вимогу
з перерахованих вона повинна виконувати в першу чергу?
A *Надавати пошкодженій ділянці зручного положення
B Підбирати відповідний розмір бинта
C Брати бинт в праву руку
D Накладати закріпляючий тур
E Бинтувати зліва направо

26
У пацієнта термічний опік пальців обох кистей. Яку пов’язку необхідно накласти?
A *Лицарську рукавичку
B Зворотню
C Черепашачу, що сходиться
D Черепашачу, що розходиться
E Восьмиподібну

27
Ви працюєте палатною медсестрою та готуєте хворого до планової операції. Поряд з
майбутнім розтином виявили фурункул. Які Ваші дії?
A *Терміново повідомити лікаря
B Накласти пов’язку з маззю Вишневського
C Обробити фурункул розчином йодонату
D Запропонувати фізіопроцедури
E Обробити шкіру навколо та накласти пов’язку

28
Через 5 годин після операції резекції шлунку у пацієнта К. Ви помітили промокання пов’язки
кров’ю. Ваші незалежні втручання:
A *Застосувати міхур з льодом та викликати лікаря
B Замінити пов’язку на нову
C Покласти грілку на рану
D Ввести внутрішньовенно кровоспинні препарати

E Накласти на рану гемостатичну губку

29
Одним із ускладнень після операцій на органах черевної порожнини є застійна пневмонія.
Вкажіть заходи для профілактики пневмонії в післяопераційному періоді:
A *Проведення дихальної гімнастики
B Застосування дихальних аналептиків
C Дотримання суворого ліжкового режиму
D Призначення протикашльових засобів
E Введення хлориду натрію

30
Пацієнту 44 років виконана резекція шлунку. На третю добу після операції турбує відчуття
тяжкості в животі, його здуття, гази не відходять. Назвіть незалежне медсестринське
втручання в даному випадку:
A *Введення газовідвідної трубки
B Накладання міхура з льодом
C Постановка сифонної клізми
D Застосування проносних засобів
E Введення спазмолітиків

31
Студентка медичного коледжу впала на витягнуту руку. Подруга запідозрила перелом
променевої кістки. Яка ознака є абсолютною для цього перелому?
A *Крепітація
B Порушення функції
C Симптом пружини
D Набряк або гематома
E Сильний біль

32
Ви стали свідком аварії та запідозрили у пацієнта перелом плеча. Яке дослідження найбільш
інформативне для встановлення діагнозу?
A *Рентгенологічне
B Ультразвукове
C Пальпація плечового суглобу
D Огляд плечового суглобу
E Перевірка активних рухів

33
Після ДТП пацієнта доставили в приймальне відділення з травмою кісток тазу. Медсестра
викликала лікаря. Що вона повинна йому приготувати?
A *Набір для катетерізації сечового міхура
B Зонд Блекмора
C Аптечку “анти СНІД”
D Набір для відсмоктування шлункового вмісту
E Шину Дітеріхса

34
У пацієнта 30 років перелом стегна. Лікується скелетним витяганням. Яка з перелічених

проблем буде для нього дійсною і приоритетною?
A *Обмеження рухливості
B Порушення апетиту
C Зниження тонусу м’язів
D Дефіцит спілкування
E Страх перед нетриманням сечі

35
Ви з лікарем перев’язуєте пацієнта, у якого різана рана кисті з гнійним ексудатом, отримана 3
дні тому. Подали лікарю 1% р-н йодонату для обробки шкіри. Які ще розчини необхідні для
цієї перев’язки?
A *3% розчин водню пероксиду та 10% натрію хлориду
B 1% розчин хлораміну та 10% натрію хлориду
C 0,02% розчин фурациліну та 0,9% натрію хлориду
D 6% розчин водню пероксиду та 0,02% фурациліну
E 3% розчин водню пероксиду та 0,9% натрію хлориду

36
Вашу сусідку покусав бездомний пес. При огляді: в ділянці правого передпліччя кілька ран з
нерівними краями, незначна кровотеча. Які першочергові незалежні сестринські втручання?
A *Промити рани мильним розчином
B Накласти суху асептичну пов’язку
C Провести туалет рани
D Накласти пов’язку з фурациліном
E Виконати ПХО рани

37
У пацієнта, який протягом години знаходився на вулиці при температурі - 29°С, скарги на
оніміння щік, носа та вушних раковин. Шкіра бліда, холодна на дотик. Больова і тактильна
чутливість знижені. Яка тактика медсестри?
A *Розтерти рукою до почервоніння шкіри
B Протерти спиртом та накласти термоізоляційну пов’язку
C Викликати швидку допомогу та дати гарячий чай
D Накласти на уражені ділянки пов’язки з маззю Вишневського
E Опромінити ніс, щоки та вушні раковини променями УВЧ

38
В травматологічному відділенні лікується пацієнт 70 років з переломом шийки стегна.
Накладене скелетне витягання. Який найбільш вірогідний чинник виникнення остеомієліту в
місці проведення шпиці?
A *Порушення асептики під час перев’язок
B Погане харчування пацієнта
C Порушення кровообігу в зламаній кінцівці
D Обмеження рухливості, пролежні
E Віковий остеопороз кісток

39
До вас звернувся сусід зі скаргами на біль в ділянці грижі у правій паховій ділянці. Що йому
порадити?
A *Холод на живіт, викликати “швидку допомогу”|
B Застосувати теплу ванну

C Ввести спазмолітики
D Вправити грижу
E Накласти бандаж

40
Для визначення резус-фактора медична сестра повинна підготувати:
A *Універсальну антирезусну сироватку “Д”
B Цоліклон анти-В
C Цоліклон анти-А
D Стандартні гемаглютинуючі сироватки
E Стандартні еритроцити

41
Для діагностики захворювань периферійних вен необхідно провести пробу:
A *Троянова-Тренделенбурга
B Самуельса
C Сулковича
D Зимницького
E Воячека

42
Назвіть ускладнення варикозного розширення вен нижніх кінцівок:
A *Тромбофлебіт
B Облітеруючий ендартеріїт
C Облітеруючий атеросклероз
D Ендартеріоз
E Артрит

43
Лікування гострого лімфаденіту розпочинають з:
A *Лікування первинного вогнища
B Фізіопроцедур
C Іммобілізації ділянки
D Оперативного втручання
E Дезинтоксикаційної терапії

44
До Вас звернулась жінка, яка отримала 20 хв. тому опік лівої кисті та передпліччя гарячою
водою. При огляді на ураженій ділянці пухирі, наповнені прозорою рідиною, шкіра
гіперемійована. Яке незалежне втручання повинна виконати медична сестра?
A *Промити холодною водою
B Накласти мазеву пов’язку
C Накласти оцтовий компрес
D Покласти грілку
E Промити етиловим спиртом

45
Виберіть інструмент, який відноситься до загального інструментарію:
A *Затискач Більрота
B Дугова пила

C Ранорозширювач Труссо
D Коловорот
E Ложечка Фолькмана

46
Який спеціальний інструмент повинна приготувати медична сестра для венесекції?
A *Лігатурна голка Дешана
B Ложечка Фолькмана
C Затискач Микулича
D Скальпель
E Гачок Фарабефа

47
Хворий 40 р. відчуває біль в епігастральній ділянці, кілька днів спостерігає кал темного
кольору. Який медсестринський діагноз?
A *Шлунково-кишкова кровотеча
B Гострий панкреатит
C Гострий холецистит
D Кишкова непрохідність
E Заворот кишківника

48
Медична сестра проводить визначення групи крові двома серіями перших трьох груп
стандартних сироваток. Аглютинація пройшла у всіх лунках. Яка група крові?
A *АВ(IV)
B 0(І)
C А(ІІ)
D В(ІІІ)
E Групу крові визначити неможливо

49
Медична сестра з лікарем визначає групу крові за допомогою цоліклонів анти-А і анти-В.
Аглютинація відбулась з цоліклоном анти-В. Яка група крові?
A *В(IІІ)
B 0(І)
C А(ІІ)
D АВ(ІV)
E Помилка при визначенні

50
Під час медсестринського обстеження у хворого виявлено посмикування м’язів і болючість в
ділянці рани, отриманої 3 дні тому, а також тризм, дисфагію, ригідність потиличних м’язів.
Дані симптоми характерні для:
A *Правця
B Сепсису
C Гангрени
D Остеомієліту
E Вивиху щелепи

51
Діагностичними ознаками І фази ранового процесу є:
A *Гіперемія, набряк, біль і підвищення місцевої температури
B Формування грануляційної тканини
C Утворення рубця
D Загоєння під струпом
E Симптоми інтоксикації

52
Під час медсестринської діагностики аденоми простати визначено пріорітетну проблему гостра затримка сечі. Що повинна виконати м/с для вирішення цієї проблеми?
A *Провести катетеризацію сечового міхура
B Дати знеболюючі препарати
C Підготувати до оперативного втручання
D Виміряти t° тіла
E Проводити інфузійну терапію

53
Медсестринська діагностика перфоративної виразки шлунку базується на головних ознаках
(тріада Мондора):
A *”Кинджальний” біль, “дошкоподібний” живіт, виразковий анамнез
B Нудота, блювання, затримка стулу
C Головний біль, запаморочення, загальна слабкість
D Кровотеча, зіяння країв рани, порушення функції
E Зниження АТ, тахікардія, втрата свідомості

54
Медсестринська діагностика гострого перитоніту передбачає визначення симптому:
A *Щоткіна-Блюмберга
B Порушення функції ШКТ
C Зникнення печінкової тупості
D Образцова
E Ортнера

55
Під час надання ПМД хворому з переломом верхньої кінцівки, медичній сестрі необхідно
провести транспортну іммобілізацію. Виберіть необхідний засіб для незалежних дій м/с:
A * Шина Крамера
B Шина Дітеріхса
C Ватно-марлевий бублик
D Спіральна пов’язка
E Циркулярна пов’язка

56
Ви працюєте операційною медичною сестрою. Який шовний матеріал розсмоктується в
організмі?
A *Кетгут
B Лавсан
C Капрон
D Стальний дріт
E Шовк

57
У хворого гостра масивна крововтрата. Об’єктивно: свідомість збережена, хворий блідий,
шкіра вкрита потом, пульс ниткоподібний, АТ- 100/60 мм рт.ст., дихання поверхневе, з
частотою - 24/хв. Вкажіть ускладнення, яке виникло внаслідок кровотечі?
A *Колапс
B Непритомність
C Гемотрансфузійний шок
D Кардіогенний шок ІІІст.
E Анафілактичний шок

58
У хворого 25 років виникла носова кровотеча. Об’єктивно: хворий в свідомості, пульс –
80 уд/хв., АТ- 120/70 мм рт.ст. Вкажіть незалежні дії медичної сестри для зупинки носової
кровотечі:
A *Хворого посадити з опущеною головою, прикласти холод на перенісся
B Хворого посадити із запрокинутою головою, прикласти холод на перенісся
C Зробити задню тампонаду носа
D Покласти хворого на спину, під голову підкласти подушку
E Ввести в/в кріопреципітат

59
Яке захворювання може впливати на тривалість процесу загоювання післяопераційної рани і
терміни зняття швів?
A *Цукровий діабет
B Хронічний бронхіт
C Ішемічна хвороба серця
D Гіпертонічна хвороба
E Виразкова хвороба шлунку і 12-палої кишки

60
За допомогою чого проводять активно - пасивну профілактику правця за наявності ран?
A *ППС 3000 МО + 1 мл ПА
B ППС 3000 МО
C ПА 1,0 мл
D ППС 1:100 МО + 0,5 мл ПА
E ПА - 0,5 мл

61
Яке обстеження хворого допомагає встановити діагноз механічної кишкової непрохідності?
A *Рентгенологічне обстеження
B Загальний аналіз крові
C Аналіз сечі на діастазу
D Фіброгастроскопія
E Колоноскопія

62
Якого онкологічного хворого вважають вилікуваним?
A *Який прожив без рецидивів і метастазів 5 років і більше
B У якого не утворюються метастази

C У якого видалена пухлина не рецидивує
D Який живе після операції 10 років
E Якому була зроблена радикальна операція

63
Хто несе відповідальність за визначення групи крові?
A *Лікар
B Той, хто визначає
C Чергова медсестра
D Старша медсестра відділення
E Черговий фельдшер

64
До медичної сестри звернувся хворий 35 років зі скаргами на болі в литкових м’язах при
ходьбі, які зникають після відпочинку, мерзлякуватість стоп. Тривалий час працював на
півночі, палить. Об’єктивно: шкіра стоп і гомілок бліда. Пульсація тильних артерій стоп різко
ослаблена. Що можна запідозрити у хворого?
A *Облітеруючий ендартериїт.
B Гострий тромбоз підколінної артерії
C Тромбофлебіт глибоких вен гомілки
D Варикозна хвороба
E Міозит литкових м’язів

65
До медичної сестри звернувся хворий 25 років з скаргами на біль в правій здухвинній ділянці,
нудоту, було одноразове блювання. Об’єктивно: живіт бере участь в акті дихання, при
пальпації болючий в правій здухвинній ділянці є незначне напруження м’язів, слабо
позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Назвати дії медичної сестри:
A *Викликати бригаду швидкої допомоги
B Ввести знеболюючі
C Промити шлунок
D Покласти грілку на живіт
E Ввести спазмолітини

66
Вы проводите уход за больным, которому проводится лечебная иммобилизация нижней
конечности циркулярной гипсовой повязкой. При осмотре утром больной предъявляет жалобы
на сильные боли в ноге. При осмотре: пальцы загипсованной конечности синюшны, отечны, их
чувствительность снижена. Какими должны быть действия медсестры?
A *Разрезать гипсовую повязку
B Снять гипсовую повязку
C Обработать кожу пальцев йодонатом
D Наложить повязку на пальцы
E Дать обезболивающее

67
В хирургическом отделении в отдельной палате находится больной с подозрением на угрозу
развития анаэробной инфекции. Какой признак будет подтверждать Ваше подозрение?
A *”Cимптом лигатуры”
B Головная боль
C Нагноение раны

D Местная гипертермия
E Гиперсаливация

68
Вы медсестра травматологического отделения. Пациенту планируется скелетное вытяжение с
применением аппарата Илизарова. Какая особенность ухода за данным пациентом?
A *Уход за кожей в месте введения спиц
B Профилактика пролежней
C Регулярная катетеризация мочевого пузиря
D Частые перевязки
E Кормление через зонд

69
У постраждалого С., 23 років відкритий пневмоторакс. При наданні першої допомоги слід
накласти пов’язку:
A *Окклюзійну
B Хрестоподібну
C Спіралеподібну
D Вельпо
E Дезо

70
На другу добу після операції на шлунку у пацієнтки на фоні нормальної температури виник
біль у животі, різке здуття, нудота, затримка газів. Симптом Щоткіна-Блюмберга негативний.
Яке ускладнення виникло у хворої в післяопераційному періоді?
A *Динамічна кишкова непрохідність
B Евентерація кишківника
C Шлунково-кишкова кровотеча
D Гикавка
E Блювання

71
Пацієнт П., 79 років, скаржиться на часте, болюче і утруднене сечовипускання. Лікар провів
пальцеве дослідження передміхурової залози та виявив її збільшення. При дослідженні
сечового міхура кількість залишкової сечі досягає 500 мл. Яка потенційна проблема може
виникнути у пацієнта?
A *Гостра затримка сечі
B Простатит
C Цистит
D Кровотеча
E Уретрит

72
При проведенні проби на сумісність на пластинці змішали краплю крові донора та краплю
сироватки хворого у співвідношенні 1:10, через 5 хвилин на пластинці з’явилася аглютинація.
Про що свідчить наявність аглютинації?
A *Кров не сумісна за групою
B Кров сумісна
C Виникла холодова аглютинація
D Кров несумісна за резус-фактором
E Виникла хибна аглютинація

73
У постраждалого М., 28 років відкритий пневмоторакс. З чого необхідно почати надання
невідкладної допомоги?
A *Накласти окклюзійну пов’язку
B Ввести знеболюючі
C Госпіталізувати постраждалого
D Покласти міхур з льодом
E Накласти асептичну пов’язку

74
Пацієнту С., 37 призначена операція з приводу нориці параректальної клітковини. Який метод
дослідження допоможе остаточно встановити хід нориці?
A *Фістулографія
B Іррігоскопія
C Ректороманоскопія
D Ректоскопія
E Пальцеве дослідження прямої кишки

75
Пацієнта П, 50 років доставлено швидкою допомогою до лікарні зі скаргами на біль у животі,
блювання після вживання алкоголю. При обстеженні виявлено високий показник діастази в
аналізі сечі. Про яке захворювання свідчать ці дані?
A *Гострий панкреатит
B Жовчокам’яна хвороба
C Гострий холецистит
D Гострий апендицит
E Проривна виразка шлунку

76
Пацієнт 16 років отримав травму при падінні з висоти. Скаржиться на біль у черевній
порожнині, більше зліва, слабкість, нудоту, Рs- 102 уд/хв. АТ- 90/60 мм рт.ст. При обстеженні
виявлено позитивний симптом Іванця-Киванця. Яка тактика медичної сестри при цьому стані?
A *Терміново доставити хворого до лікарні
B Ввести знеболюючі засоби
C Ввести спазмолітики
D Ввести наркотики
E Покласти грілку на живіт

77
Постраждалий 17 років, отримав хімічний опік кисті лугами. Які першочергові дії медичної
сестри при наданні медичної допомоги?
A *Промити під струменем холодної води протягом кількох годин
B Ввести знеболюючі
C Промити розчином 2% лимонної кислоти
D Накласти асептичну пов’язку
E Накласти пов’язку з маззю

78
У пацієнтки 45 років лімфаденіт в правій пахвинній ділянці. Об’єктивно: шкіра правої

пахвинної ділянки гіперемійована, пальпується щільний інфільтрат з розм’якшенням у центрі.
Які незалежні дії медичної сестри?
A *Терміново направити жінку до лікарні
B Призначити сухе тепло
C Дати знеболююче
D Призначити антибіотики
E Поставити компрес з маззю

79
Постраждали М., 70 років лікується в травматологічному відділенні з відкритим переломом
стегна. Які потенційні проблеми можуть виникнути у хворого під час лікування?
A *Застійна пневмонія
B Виразкова хвороба шлунку
C Гострий холецистит
D Гостра респіраторна інфекція
E Травматичний шок

80
Пацієнтка 41 рік, звернулася у травматологічний кабінет через 5 днів після отримання травми розрізала руку залізним предметом. Лікар встановив інфікування рани. Виберіть ознаки
інфікованої рани:
A *Набряк та почервоніння країв рани
B Гарячка, ознаки анемії.
C Посмикування м’язів у рані
D Обмежений біль у ділянці рани
E Напруження м’язів навколо рани

81
Виберіть стан при якому проводиться екстрена профілактика правця:
A *Пошкодження шкіри та слизових оболонок
B Закритий перелом
C Термічний опік І ступеня
D Гострий панкреатит
E Закриті вивихи

82
Інструмент для подавання інструментів і перев’язувального матеріалу:
A *Корнцанг
B Коагуляційний пінцет
C Жорсткий затискач
D Медичні гострозубці
E Голкотримач

83
Ви проводите медсестринське обстеження пацієнта, який був збитий вантажівкою. Він
знаходиться без свідомості, з носа та вух витікає ліквор і кров. Про що свідчить вище
перераховані симптоми?
A *Перелом основи черепа
B Перелом склепіння черепа
C Перелом носа
D Перелом щелеп

E Носова кровотеча

84
Найбільш характерний симптом здавлювання мозку при внутрішньо-мозковій кровотечі:
A *”Світлий проміжок”
B Ретроградна амнезія
C Розлад дихання
D Втрата свідомості
E Деформація черепа

85
Найбільш характерний симптом облітеруючого ендартеріїту:
A *Переміжна кульгавість
B “Світлий проміжок”
C Гіперемія стегна
D Набряк гомілок
E Симптом “безсонної ночі”

86
При дренуванні плевральної порожнини за Бюлау на кінці дренажної трубки є:
A *Гумовий клапан
B Вакуумний апарат
C Гумова груша
D Посудина
E Целофановий мішок

87
Ускладненням виразкової хвороби шлунка та 12-палої кишки є:
A *Перфорація
B Інвагінація
C Евентрація
D Секвестрація
E Флюктуація

88
Головним ускладненням закритої травми живота з пошкодженням порожнистих органів є:
A *Перитоніт
B Забій черевної стінки
C Внутрішня кровотеча
D Мелена
E Блювання кров’ю

89
До травпункту звернувся пацієнт Н. 25 років, який отримав травму правої гомілки. Які
абсолютні клінічні ознаки при об’єктивному обстеженні будуть вказувати на перелом гомілки?
A *Крепітація кісткових відламків.
B Біль в ділянці травми.
C Наявність гематоми.
D Набряк м’яких тканин в ділянці травми.
E Порушення функції кінцівки.

90
Потерпілий скаржиться на болі внизу живота і неможливість рухати ногами. При пальпації
визначається болючість в проекції лобкового зрощення, осьове навантення посилює біль.
Визначається позитивний симптом прилиплої п’яти. Як необхідно виконати транспортну
іммобілізацію?
A *Лежачи на спині в положенні “жаби”
B Лежачи на животі
C Лежачи на спині
D Стоячи
E Напівсидячи

91
Хворому із пароніхією лівого вказівного пальця призначене оперативне лікування під
анестезією за методом Оберста-Лукашевича. Який анестетик та в якій кількості повинна
підготувати медсестра?
A *1% розчин новокаїну 20 мл
B 0,25% розчин новокаїну 200 мл
C 5% розчин новокаїну 2 мл
D 2% розчин дикаїну 3 мл
E 0,5% розчин лідокаїну 500 мл

92
До Вас у медпункт школи доставили хлопчика 15 років, який впав з перекладини і зламав
гомілку. При огляді Ви виявили закритий перелом обох кісток лівої гомілки. З чого Ви почнете
надання допомоги?
A *Введете знеболювальне
B Накладете шину Крамера
C Накладете шину Дітеріхса
D Проведете репозицію відламків
E Накладете тугу пов’язку

93
Метод механічної антисептики - це застосування:
A *Первинної хірургічної обробки ран
B 96% етилового спирту
C Бактеріофага
D 3% розчину хлораміну
E Антибіотиків

94
Вкажіть вид бинтової пов’язки на плечовий суглоб:
A *Колосовидна
B Дезо
C Вельпо
D Черепашача
E Спіральна

95
Вкажіть термін закінчення післяопераційного періоду хворого:

A *Після відновлення працездатності чи переведення на інвалідність
B Після усунення ранніх ускладнень
C Після зняття швів
D Після виписки з стаціонару
E Після сан-курортного лікування

96
Клінічні ознаки: біль в животі, горизонтальні рівні на рентгенограмі, симптоми Валя, Склярова,
„Обухівської лікарні” відповідають:
A *Кишковій непрохідності
B Холецисто-панкреатиту
C Гострому апендициту
D Проривній виразці шлунка
E Сигмоїдіту

97
Вкажіть метод контрастного рентгендослідження нориць:
A *Фістулографія
B Іригоскопія
C Колоноскопія
D Ректороманоскопія
E Флебографія

98
Хворий в плановому порядку готується до операції під наркозом. Для проведення премедикації
перед операцією який із лікарських засобів повинен бути обов’язково введений хворому?
A *Холінолітик - атропіну сульфат
B Спазмолітик - ношпа
C Снодійне - фенобарбітал
D Нейролептик - аміназин
E Транквілізатор - діазепам

99
Медична сестра готує набір для трахеостомії. Який спеціальний інструментарій необхідно
підготувати для трахеостомії?
A *Однозубний гачок, ранорозширювач Труссо, трахеостомічні канюлі
B Затискач Микулича, цапки, ножиці
C Голка Дешана, корнцанг, скальпель
D Затискач типу “москіт”, тупі гачки Фарабефа, пінцети
E Троакар, пінцети, затискач Кохера

100
У хворого на третій день після апендектомії з’явилося здуття і відчуття тяжкості у животі, гази
не відходять. Що повинна зробити постова медична сестра в даному випадку?
A *Ввести газовідвідну трубку
B Призначити проносні засоби
C Покласти грілку на живіт
D Поставити очисну клізму
E Поставити сифонну клізму

101
Пацієнтка 35 р., продавець, скаржиться на набряк гомілок, швидку втомлюваність. При огляді і
пальпації відмічається гіперпігментація шкіри гомілок, звивисті, ущільнені варикозно
розширені вени з вузлами, які виступають над поверхнею шкіри. Дайте медсестринські
рекомендації хворій:
A *Носити еластичні панчохи
B Накладати зігріваючий компрес
C Приймати антибіотики
D Приймати фізіотерапевтичні процедури
E Змазувати індометациновою маззю

102
У потерпілого з ножовим пораненням грудної клітки встановлено відкритий пневмоторакс.
Вкажіть першочергові дії медичної сестри при наданні невідкладної допомоги:
A *Накласти оклюзійну пов’язку
B Накласти спіральну пов’язку
C Накласти бандаж на грудну клітку
D Накласти хрестоподібну пов’язку
E Накласти циркулярну пов’язку

103
В приймальне відділення звернувся потерпілий зі скаргами на біль в ділянці грудної клітки,
затруднене дихання. Зі слів хворого травму отримав при падінні. Об’єктивно - локальний
набряк, болючість і крепітація відломків на рівні VІІ ребра справа. При стискуванні грудної
клітки біль різко посилюється. З чим пов’язані проблеми у потерпілого?
A *Перелом ребра
B Закритий пневмоторакс
C Перелом грудини
D Забій грудної клітки
E Забій легені

104
Пацієнт 32 років, скаржиться на біль в ділянці середньої третини лівої ключиці, який виник
внаслідок падіння. Об’єктивно: стан задовільний, відмічається деформація в зоні ушкодження.
При пальпації: локальна болючість, крепітація та патологічна рухливість відломків. З чим
пов’язані проблеми у пацієнта?
A *Перелом ключиці
B Вивих плеча
C Забій плечового суглобу
D Артрит плечового суглобу
E Розтягнення зв’язок

105
У хворого 40 років, на виразкову хворобу шлунку, після фізичного навантаження раптово
з’явився “кинджальний” біль у верхніх відділах живота. Живіт дошкоподібний, притуплення
перкуторного звуку у бокових фланках живота, швидке погіршення загального стану,
позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Яке ускладнення виразкової хвороби шлунку
найбільш вірогідне?
A *Перфорація
B Шлункова кровотеча
C Гастрит
D Евентерація

E Пенетрація

106
У хворої 45-ти років біль в епігастральній ділянці, нудота. Температура тіла - 37,5°С. Через
деякий час біль змістився в праву половину живота, донизу; було одноразове блювання. При
пальпації відмічається різкий біль в правій здухвинній ділянці, напруження м’язів, позитивний
симптом Щоткіна-Блюмберга, Ровзінга, Сітковського, Воскресенського Ця клінічна картина
дозволяє запідозрити:
A *Гострий апендицит
B Гострий панкреатит
C Гострий холецистит
D Гострий пієлонефрит
E Кишкову непрохідність

107
У хворого раптово виник біль після тряскої їзди в ділянці попереку, який іррадіює вниз живота і
статеві органи, посилюється при рухах, сечопуск утруднений, болючий. Хворий не спокійний,
позитивний симптом Пастернацького справа. В аналізі сечі - велика кількість кристалів сечової
кислоти, лейкоцитів, еритроцитів. Це характерно для:
A *Ниркової кольки
B Апендициту
C Гострого холециститу
D Гострого панкреатиту
E Перфоративної виразки шлунку

108
Пацієнт К., 80 р., що страждає на аденому передміхурової залози скаржиться на біль у
надлобковій ділянці, відсутнє сечовиділення протягом 10 годин. Які наявні проблеми у
пацієнта?
A *Гостра затримка сечі
B Хронічна затримка сечі
C Анурія
D Олігурія
E Поліурія

109
В приймальне відділення доставлений хворий, який годину тому отримав травму правого
плечового суглоба. При огляді правий плечовий суглоб деформований, відмічається суглобова
западина, рухи в суглобі різко обмежені, болючі, носять пружинячий характер. При пальпації
головка плечової кістки знаходиться в підпахвинній ямці. Назвіть попередній діагноз:
A *Вивих правого плеча
B Перелом правої плечової кістки
C Розрив м’язів правого плеча
D Перелом ключиці
E Розрив зв’язок плечового суглобу

110
Лікування нагноєння в стадії абсцедування:
A *Широкий розтин
B Зігріваючий компрес
C Місцевий холод

D Обколювання антибіотиками
E Продовження курсу лікування

111
Якщо на опіковій поверхні розміщується 5 долоней хворого, то площа опіку становить:
A *5%
B 3%
C 7%
D 10%
E 12%

112
Невідкладна допомога при кровотечі із стегнової артерії:
A Накладання джгута
B Припідняте положення
C Накладання судинного шва
D Накладання давлючої пов’язки
E Закручування артерії

113
Бешиха, яка часто повторюється, приводить до ускладнення:
A *Лімфостаз (слоновість)
B Дерматоз
C Екзема
D Флебіт
E Трофічна виразка

114
Виберіть ознаку, яка характерна для доброякісних пухлин:
A *Мають капсулу
B Дають метастази
C Дають рецидиви
D Дають кахексію
E Швидко ростуть

115
Блювотні маси у вигляді “кавової гущі” характерні для:
A *Шлункової кровотечі
B Ректальної кровотечі
C Легеневої кровотечі
D Печінкової коми
E Отруєння свинцем

116
Холецистит це:
A *Запалення жовчного міхура
B Запалення підшлункової залози
C Запалення сечового міхура
D Запалення 12-палої кишки
E Запалення печінки

117
До ранньої ознаки правця відносять:
A *Спазм жувальних і мімічних м’язів
B Дизурічні явища
C Блювання
D Задишку
E Набряки

118
Вкажіть площу опіку нижньої кінцівки за правилом “дев’ятки”:
A *18%
B 9%
C 1%
D 27%
E 36%

119
При травматичному шоці використовують:
A *Аналгетики
B Атропін
C Платифілін
D Прозерін
E Папаверін

120
Симптомом “гострого живота” є:
A *Напруження м’язів живота
B Головний біль
C Пронос
D Тяжке дихання
E Вздуття живота

121
Який із перерахованих препаратів вводять під час премедикації?
A *Атропіну сульфат
B Клофелін
C Аміназін
D Фурасемід
E Анальгін

122
Виберіть інструмент, який відноситься до загального інструментарію:
A *Затискач Більрота
B Щипці Лістона
C Щипці Люєра
D Ложечка Фолькмана
E Щипці Фарабефа

123
В приймальне відділення районної лікарні поступив хворий зі скаргами на тупий постійний біль
оперізувального характеру, нудоту, блювання. Які залежні дії медичної сестри для уточнення
діагнозу?
A *Взяти сечу на діастазу
B Взяти кал для капрограми
C Підготувати пацієнта до ректороманоскопії
D Підготувати пацієнта до колоноскопії
E Виконати дуоденальне зондування

124
Ви медична сестра хірургічного відділення. У пацієнта на третій день після операції на шлунку
різке вздуття живота, перистальтика не прослуховується, не відходять гази. Ознак гострого
живота немає. Визначте наявну проблему пацієнта:
A *Парез кишечника
B Запалення очеревини
C Тромбоемболія судин брижі
D Спайкова хвороба
E Запалення кишечника

