
Нефрологія 

1. При відвідуванні хворого, який знаходиться на диспансерномуобліку з приводу 

хронічного гломерулонефриту, дільнична медсестра виявила наступні 

проблеми: сухість і свербіж шкіри, зниження апетиту, нудоту, біль у епігастрії. 

Шкіра бліда з слідами розчухів; запах аміаку з рота. Яке ускладнення 

розвинулося у хворого? 

 

A. Сечокам'яна хвороба 

B. *Хронічна ниркова недостатність 

C. Гостра ниркова недостатність 

D. Хронічний пієлонефрит 

E. Гострий гломерулонефрит 

 

2. Під час нападу ниркової кольки пацієнта турбує  загальна слабкість, біль у 

поперековій ділянці, часте болісне сечовипускання, нудота, незначне 

підвищення температури тіла. Хворий схвильований. Визначте пріоритетну 

проблему: 

 

A. Порушення дефекації 

B. Підвищення температури тіла 

C. *Біль у попереку 

D. .Порушення руху 

E. Порушення сечовипускання 

 

3. Пацієнту з гострим гломерулонефритом лікар призначив сечогінний засіб. Щоб 

проконтролювати ефективність сечогінного засобу, медична сестра буде 

визначати: 

 

A. *Водний баланс 

B. Частоту сечовипускання 

C. Кількість випитої рідини 

D. Колір сечі 

E. -  
 

4. Хвора скаржиться на біль у поперекової ділянці, болюче сечовипускання, 

слабкість, головний біль, підвищення температури 39oC. Тіла до Погіршення  

стану пов'язує з переохолодженням. Об'єктивно: шкіра бліда, набряків немає. 

АТ- 120/70 мм. рт.ст., Ps- 90/хв. Симптом Пастернацького позитивний зліва. 

Яке дослідження дозволить підібрати ефективну терапію? 

 

A. Загальний аналіз сечі 

B. Аналіз сечі за Зимницьким 

C. Загальний аналіз крові 



D. *Бактеріологічне дослідження сечі 

E. Урографія 

 

5. Жінці 32-х років після стаціонарного лікування з приводу загострення 

хронічного пієлонефриту лікар призначив десятиденний курс фітотерапії з 

метою профілактики рецидивів та закріплення результатів медикаментозного 

лікування. Реакція сечі лужна. Збір яких лікарських трав слід порадити вживати 

пацієнтці? 

 

A. Трава звіробою, листя кропиви, ромашка 

B. Плоди шипшини, трава звіробою, фіалка 

C. *Ягоди журавлини, польовий хвощ, толокнянка 

D. Ягоди чорниці, корінь алтею, шавлія 

E. Кукурудзяні стовпчики, плоди глоду, ромашка 

 

6. Пацієнт скаржиться на біль у поперековій ділянці з іррадіацією у сечоводи, що 

виник після падіння з висоти. Які основні скарги хворого дозволяють 

припустити у пацієнта пошкодження нирок? 

A. *Кров у сечі 

B. Самовільне виділення сечі 

C. Утруднене сечовипускання 

D. Гній у сечі 

E. Часте сечовипускання 

 

7. У хворого 50-ти років раптово виник гострий біль у поперековій ділянці з 

правого боку, який іррадіює у внутрішню поверхню стегна, біль при 

сечовипусканні. Ці ознаки характерні для 

A. *Ниркова колька 

B. Гострий апендицит 

C. Печінкова колька 

D. Гострий панкреатит 

E. Гострий холецистит 

 

8. У хворого К. після фізичного навантаження раптово виник гострий біль у 

поперековій ділянці з лівого боку. Біль іррадіює в зовнішні статеві органи. 

Болісне сечовипускання. Хворий збуджений, шкіра вкрита холодним потом. 

Яку допомогу медична сестра повинна надати пацієнту в першу чергу? 

A. Покласти міхур з льодом на живіт 

B. Ввести розчин промедолу 

C. Ввести розчин папаверину 

D. Зробити гарячу ніжну ванну 

E. *Покласти гарячу грілку на поперекову ділянку 

 

9. Пацієнт 79-ти 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. Кровотеча 

B. *Гостра затримка сечі 

C. Цистит 

D. Уретрит 

E. Простатит 

 

10. Що є найважливішими у харчуванні хворого на хронічну ниркову 

недостатність? 

A. *Обмеження вживання білків та рідини 

B. Обмеження вживання вітамінів та рідини 

C. Обмеження вживання жирів та рідини 

D. Обмеження вживання вуглеводів та рідини 

E. Обмеження вживання мікроелементів та рідини 

 

11. У пацієнта з хронічним гломерулонефритом піднявся АТ до 190/110 мм рт.ст. 

Яке незалежне втручання виконає медична сестра? 

A. Грілка на поперекову ділянку 

B. *Гірчичники на потиличну ділянку 

C. Міхур з льодом на потиличну ділянку 

D. Гірчичники на ділянку серця 

E. Гаряча ванна 

 

12. Пацієнту 55-ти років, який лікується в урологічному відділенні, лікар 

призначив ендоскопічне дослідження сечового міхура. Як називається такий 

метод дослідження? 

A. Іригоскопія 

B. *Цистоскопія 

C. Колоноскопія 

D. Гастродуоденоскопія 

E. Урографія 

 

13. Пацієнт 63-х років викликав швидку допомогу у зв'язку зі скаргами на сильний 

різкий біль у поперековій ділянці справа з іррадіацією в зовнішні статеві 

органи, часте болісне сечовиділення. З анамнезу: хворіє на нирковокам'яну 

хворобу. Яке незалежне сестринське втручання виконає медсестра? 

A. Гірчичники 

B. Міхур з льодом 

C. *Тепла грілка на поперекову ділянку 

D. Зігрівальний компрес 

E. Банки 

 

14. У пацієнта хронічний пієлонефрит. Що слід порадити вживати з лікувальною 

метою? 



A. Молоко 

B. Кава 

C. Чай зелений 

D. *Морс з журавлини 

E. Лимонний сік 

 

15. У пацієнта після переохолодження підвищилась температура до 38oC, озноб, 

пітливість, біль у поперековій ділянці, часте та болюче сечовипускання. Для 

якого захворювання це характерно? 

A. Хронічна хвороба нирок 

B. Сечокам'яна хвороба 

C. Гострий гломерулонефрит 

D. Хронічний гломерулонефрит 

E. *Гострий пієлонефрит 

 

16. Який метод дослідження нирок характеризує їх концентраційну здатність? 

A. *Проба за Зимницьким 

B. Проба за Нечипоренком 

C. Загальний аналіз сечі 

D. Проба за Аддіс-Каковським 

E. Проба на діастазу 

 

17. Хворий страждає на гострий гломерулонефрит, скаржиться на набряки на 

обличчі зранку, загальну слабість, зниження апетиту, серцебиття. Які 

пріоритетні проблеми у такого хворого? 

A. * Набряки на обличчі 

B. Остуда, дизурія 

C. Напад болю в поперековій ділянці 

D. Часте болюче сечовипускання 

E. Блювання, яке не приносить полегшення 

 

18. Який метод дослідження нирок характеризує їх концентраційну здатність? 

A. *Проба за Зимницьким 

B. Проба за Нечипоренком 

C. Електроліти крові 

D. Азотисті шлаки крові 

E. Проба за Каковським-Аддісом 

 

19. Пацієнтові призначено пробу за Зимницьким. Вкажіть особливості збору сечі. 

A. *Протягом доби кожні 3 години 

B. Зібрати сечу протягом 10 год 

C. Зібрати сечу зранку 

D. Зібрати сечу протягом 3 х годин 

E. Зібрати сечу в будь-який час 

 



20. Які залежні дії медичної сестри спрямовані на полегшення стану хворого з 

тяжкою уремією? 

A. * Гемодіаліз 

B. Спостереження за дієтичним харчуванням 

C. Визначення водного балансу 

D. Спостереження за АТ, ЧСС 

E. Контроль за фізіологічними відправленнями 

 

21. Для виявлення хронічної ниркової недостатності найбільш інформативним 

методом дослідження сечі буде: 

A. *Проба за Зимницьким 

B. Загальний аналіз сечі 

C. Аналіз сечі на добовий діурез 

D. Аналіз сечі за Амбурже 

E. Аналіз сечі за Нечипоренком 

 

22. У пацієнта з нирковокам’яною хворобою виникла гостра затримка сечі. Як 

називається цей стан? 

A. * Ішурія 

B. Анурія 

C. Олігурія 

D. Гематурія 

E. Поліурія 

 

23. При обстеженні пацієнта в приймальному відділенні виявлені проблеми: біль 

у поперековій ділянці справа, який іррадіює вздовж сечоводу, в сечовий міхур, 

у праве яєчко, сечовипускання утруднене, болісне, нудота, блювання. Пацієнт 

збуджений, не знаходить місця від болю. Визначається позитивний симптом 

Пастернацького. Для якого захворювання характерні ці ознаки? 

A. Гострий пієлонефрит 

B. Гострий гломерулонефрит 

C. Гострий аппендицит 

D. Гострий холецистит 

E. * Нирковокам’яна хвороба 

 

24. Які найбільш типові проблеми можуть виникати у пацієнта з гострим 

пієлонефритом? 

A. Біль у попереку, набряки, сеча вигляду “м’ясних помиїв” 

B. Тахікардія, надмірне потовиділення 

C. Поліурія, спрага, запаморочення 

D. Брадикардія, сухість шкіри, одутлість обличчя 

E. * Остуда, дизуричні явища, біль у попереку 

 

25. У пацієнта 17 років гострий пієлонефрит. Яке дослідження сечі має найбільше 

діагностичне значення? 



A. Аналіз сечі на кетостероїди 

B. Аналіз сечі за Зимницьким 

C. Аналіз сечі на діастазу 

D. *Аналіз сечі за Нечипоренком 

E. Аналіз сечі на добовий діурез 

 

26. У пацієнта діагноз: гострий гломерулонефрит. Які зміни кольору сечі можна 

спостерігати при цьому захворюванні? 

A. *Сеча кольору "м'ясних помиїв" 

B. Сеча кольору пива 

C. Сеча світложовта 

D. Сеча солом'яно-жовта 

E. Сеча біла 

 

27. Назвіть характерні синдроми гострого пієлонефриту: 

A. Больовий, анемічний, гіпотензивний 

B. Кардіальний, набряковий, аритмічний 

C. * Больовий, дизуричний, інтоксикаційний 

D. Диспепсичний, дискінетичний, больовий 

E. Гіпертермічний, сечовий, гіпотензивний 

 

28. Який симптом визначають при захворюваннях нирок? 

A. Щоткіна-Блюмберга 

B. * Пастернацького 

C. Ортнера 

D. Кера 

E. Бабинського  

 

29. Які особливості дієтотерапії при гострому пієлонефриті? 

A. * дієта № 7 зі збільшенням рідини 

B. дієта № 10 збагачена продуктами, які містять калій 

C. дієта № 1 з обмеженням гострої їжі 

D. дієта № 9 з обмеженням вуглеводів 

E. дієта № 5 з обмеженням жирів 

 

30. Як називається наявність в сечі еритроцитів ? 

A. ніктурія 

B. альбумінурія 

C. піурія 

D. * гематурія 

E. Глюкозурія 

 

31. При якому дослідженні сечі визначається функціональна здатність нирок? 

A. * за методом Зимницького 

B. за методом Нечипоренка 



C. за загальним аналізом сечі 

D. за методом Аддіс - Каковського 

E. за методом Амбурже 

 

32. Як називається наявність в сечі великої кількості лейкоцитів ? 

A. ніктурія 

B. гематурія 

C. альбумінурія 

D. анурія 

E. * піурія 

 

33. Яку клізму слід поставити пацієнту з хронічною нирковою недостатністю для 

виведення з організму азотистих шлаків? 

A. Очисну 

B. * Сифонну 

C. Послабляючу олійну 

D. Послабляючу гіпертонічну 

E. Мікроклізму 

 

34. Найбільш характерний симптом гострої ниркової недостатності : 

A. Поліурія 

B. Гематурія 

C. * Анурія 

D. Дизурія 

E. Лейкоцитурія 

 

35. На стаціонарному лікуванні перебуває пацієнтка 25 років з діагнозом: гострий 

гломерулонефрит. Обстежуючи пацієнтку, встановлено пріоритетний 

сестринський діагноз: виражені набряки на обличчі. Заходи догляду були 

спрямовані на ліквідацію набряків. Через кілька днів набряки значно 

зменшились. Оцініть ефективність догляду:   

A. *Успішне просування пацієнтки до запланованої мети   

B. Досягнення бажаних результатів   

C. Медсестринські втручання неефективні   

D. Необхідність переглянути план догляду   

E. Внесення необхідної корекції догляду   

 

36. У хворого раптово після їзди на велосипеді по ґрунтовій дорозі з’явились різкі 

інтенсивні болі в попереку з ліва, які віддають у промежину і стегно, 

прискорене болісне сечовипускання, нудота, загальна слабкість, підвищення 

температури 37,1°C. Визначте пріоритетну проблему пацієнта: 

A. Прискорене сечовипускання   

B. *Інтенсивні болі в попереку   

C. Загальна слабкість   

D. Підвищення температури   



E. Нудота   

 

37. Назвіть характерні синдроми гострого пієлонефриту:    

A. Гіпертермічний, сечовий, гіпотензивний          

B. Больовий, анемічний, гіпотензивний         

C. Кардіальний, набряковий, аритмічний       

D. Диспепсичний, дискінетичний, больовий    

E. *Больовий, дизуричний, інтоксикаційний  

 


