
КРОВ 

1. Хворий 28-ми років скаржиться на біль у горлі під час ковтання, to- 41oC, 40- 

проливний піт, біль у серці, задишка. Шкіра бліда, виразково-некротична ангіна, 

збільшення печінки і селезінки. В аналізі крові: бластні елементи, анемія, 

підвищена ШОЕ. Для якого захворювання характерні дані ознаки? 

A. Хронічний лімфолейкоз 

B. Хронічний мієлолейкоз 

C. Анемія 

D. *Гострий лейкоз 

E. Гемофілія 

 

2. Медична сестра доглядає хворого на постгеморагічну анемію. Яка проблема 

притаманна цьому стану? 

A. Шкірні висипання 

B. Кашель 

C. Підвищена температура 

D. Болісне сечовипускання 

E. *Запаморочення 

 

3. Пацієнтка скаржиться на загальну слабкість, спотворення смаку, появу ''заїдів'' у 

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

хворіє на хронічний гастрит зі зниженою секреторною функцією. Для якого 

захворювання найбільш характерна дана клінічна картина? 

A. В12-дефіцитна анемія 

B. Гемолітична анемія 

C. Гіпопластична анемія 

D. *Залізодефіцитна анемія 

E. Постгеморагічна анемія 

 

4. 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. Гемотрансфузійний шок 

B. Непритомність 

C. *Колапс 

D. Кардіогенний шок ІІІ ст. 

E. Анафілактичний шок 

 

5. Пацієнт госпіталізований в гематологічне відділення з підозрою на гострий 

лейкоз. Який метод обстеження має важливе діагностичне значення? 

A. Загальний аналіз крові 

B. Загальний аналіз сечі 

C. Біохімічний аналіз крові 



D. *Стернальна пункція 

E. Коагулограма 

 

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

притаманна цьому стані? 

A. * Запаморочення 

B. Підвищена температура 

C. Кашель 

D. Шкірні висипання 

E. Болісне сечовипускання 

 

7. У пацієнта гострий лейкоз. Які незалежні сестринські втручання запланує 

медична сестра для запобігання запалення слизових оболонок ротової порожнини? 

A. Протирати слизову щік 

B. Дати смоктати кусочки лимону для збільшення слиновиділення 

C. *Полоскання рота розчинами антисептиків  

D. Зняти знімні зубні протези 

E. Психологічна підтримка хворого 

 

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

продукт харчування повинна порекомендувати медична сестра пацієнтці? 

A. Молочні продукти 

B. *М’ясні продукти 

C. Овочі 

D. Фрукти 

E. Морську капусту 

 

9. Медична сестра гематологічного відділення, проводячи обстеження пацієнта 48 

р. на хронічний лімфогрануломатоз, звернула увагу на такі ознаки: 

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

B. Ранкові набряки під очима, високий артеріальний тиск 

C. *Гарячку, свербіж шкіри, збільшення лімфовузлів 

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

E. Крововиливи на шкірі, в суглоби, кровотечі 

 

10. Медсестра гематологічного відділення виявила у пацієнта поступовий 

прогресуючий розвиток хвороби з тривалим підвищенням температури тіла до 

38-390С хвилеподібного характеру, збільшення підщелепних, шийних, 

аксилярних, пахвинних лімфовузлів. Яке медсестринське втручання слід 

запланувати на ІІІ етапі медсестринського процесу? 

A. Підготовка до пункційної біопсії печінки. 

B. * Підготовка пацієнта та інструментарію до біопсії лімфовузлів. 

C. Підготовка до ехокардіографії. 

D. Підготовка до гастродуоденоскопії. 

E. Підготовка до гемотрансфузії. 



 

 

11. Які поради , щодо харчування повинна надати медична сестра пацієнтці, яка 

страждає на залізодефіцитну анемію? 

A. Вживати морську рибу та морську капусту 

B. *Вживати м’ясо , печінку, гранати 

C. Вживати картоплю,моркву. квасолю 

D. Вживати макаронні вироби 

E. Вживати рис, гречку, пшоно 

 

12. Які першочергові заходи проводить медична сестра для попередження 

септичних ускладнень у хворого на гострий лейкоз? 

A. * Допомога в дотриманні пацієнтом особистої гігієни 

B. Контроль за дотриманням дієти 

C. Своєчасне введення протипухлинних засобів 

D. Поєднання протипухлинних засобів з гормональними 

E. Проведення гемотрансфузій 

 

13. Назвіть одну з основних причин залізодефіцитної анемії: 

A. дія токсичних хімічних речовин 

B. * захворювання травного тракту 

C. дія іонізуючого випромінювання 

D. гемоліз еритроцитів 

E. дефіцит вітаміну В-12. 

 

14. Яка клітина є родоначальною клітиною крові? 

A. Макрофаг 

B. Гемацитобласт 

C. * Стовбурова клітина 

D. Лімфоцит 

E. Мієлоцит 

 

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

призначив дослідження калу на приховану кров. Які продукти харчування 

найбільш доцільно виключити їй із свого раціону протягом 3 днів підготовки? 

A. Капусту, квасолю, житній хліб, молоко. 

B. Смажену, копчену, жирну їжу, алкоголь. 

C. Шоколад, цукерки, тістечка, макарони. 

D. *М'ясо, рибу, печінку, яблука. 

E. Солону, гостру їжу, какао, каву. 

 

16. Ви обстежуєте пацієнта на залізодефіцитну анемію. Виявили слабкість, 

серцебиття, біль у серці, задишку, спотворення смаку, Що з наведеного є 

специфічною проблемою у даному випадку? 

A. *Спотворення смаку 



B. Слабкість 

C. Серцебиття 

D. Біль у серці 

E. Задишка 

 

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

загальну слабість, біль у лівому підребер'ї, задишку. Яку допомогу Ви 

сплануєте при задишці: 

A. Укутування пацієнта, грілки до ніг 

B. Зігрівання кінцівок, теплі полоскання 

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

D. Горизонтальне положення, суворий ліжковий режим 

E. Допомога при пересуванні, здійсненні гігієнічних процедур 

 

18. Пацієнт 36 років знаходиться на лікуванні в гематологічному відділенні з 

такими проблемами: біль голови, головокружіння, блідість шкіри з 

жовтяничним відтінком, відчуття повзання “мурашок”, затерплість у 

кінцівках, яскравочервоний, гладкий, болючий язик. Який продукт медична 

сестра порекомендує пацієнту з метою дієтотерапії? 

A. Молоко 

B. *Печінку   

C. Шоколад   

D. Яйця   

E. Моркву   

 

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

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

ковтанні (виразково-некротичні зміни). В загальному аналізі крові виявлені 

бластні клітини. Для якого захворювання характерні такі симптоми? 

A. *Гострий лейкоз   

B. Лакунарна ангіна   

C. Постгеморагічна анемія   

D. Залізодефіцитна анемія   

E. В12-дефіцитна анемія   

 

20. У вагітної жінки 22 років діагностовано гіперхромну анемію. Медсестрі 

необхідно повідомити родичів про особливості її харчування. Якими 

продуктами найбільш доцільно збагатити раціон пацієнтки?   

A. Рибою, яблуками 

B. *М'ясом, печінкою 

C. Овочами, фруктами 



D. Кисломолочними продуктами   

E. Шоколадом, цукерками 

 

21. У хворого 35р. після перенесеного грипу з’явилась загальна слабкість, 

кровотечі з носа та ясен, біль у горлі при ковтанні, to тіла 39oС. У зв’язку з 

погіршенням стану був госпіталізований. У хворого запідозрили гострий 

лейкоз. Назвіть найбільш інформативне  дослідження для даного 

захворювання?   

A. Визначення рівня заліза в крові   

B. Загальний аналіз крові   

C. Загальний аналіз сечі   

D. *Дослідження пунктату кісткового мозку  

E. Визначення рівня білірубіну в крові   

 

22. Пацієнтка 43 р. знаходиться на лікуванні в гематологічному відділенні з 

приводу ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури (хв. Верльгофа) 

скаржиться на кровоточивість, крововиливи в шкіру, загальну слабість, 

швидку втомлюваність. Об’єктивно – шкірні покриви характерного вигляду 

“шкіри леопарда”. Вночі виникла кровотеча з травного каналу. Як вирішити 

дану проблему? 

A. Міхур з льодом на грудну клітку, переливання крові   

B. Холод на грудну клітку, спокій   

C. Переливання крові або кровозамінників   

D. *Холод на черевну порожнину, очисну клізму 

E. Введення плазми, вікасолу   

 

23. Пацієнтка 59 років, поступила у гематологічне відділення з приводу 

апластичної анемії. Призначено стернальну пункцію. Що приготує медична 

сестра для проведення даної  процедури: 

A. Пункційну голку, шприц Жане, серветки   

B. Троакар, шприц, серветки   

C. Ін'єкційну голку, шприц, серветки   

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

E. Скарифікатор, фільтрувальний папір   

 


