
ПУЛЬМО 

1. Флакон містить 1 000 000 ОД антибіотика. За призначенням лікаря медична 

сестра повинна ввести пацієнту 500 000 ОД даного антибіотика. Яку кількість 

розчинника необхідно взяти для розведення антибіотика, і яку кількість розчину 

треба ввести пацієнту? 

A. 5 мл розчинника і ввести 3 мл розчину 

B. *5 мл розчинника і ввести 2,5 мл розчину 

C. 10 мл розчинника і ввести 2, 5 мл розчину 

D. 5 мл розчинника і ввести 5 мл розчину 

E. 2, 5 мл розчинника і ввести 2, 5 мл розчину 

 

2. Пацієнт 40-ка років лікується з приводу сухого плевриту. Турбують інтенсивні 

болі в правій половині грудної клітки. Яке положення в ліжку слід порадити 

пацієнту для зменшення болю? 

A. На лівому боці 

B. З припіднятими ногами 

C. На спині з припіднятим головним кінцем ліжка 

D. З припіднятим головним кінцем ліжка 

E. *На правому боці 

 

3. Пацієнт 60 років хворіє на хронічне обструктивне захворювання легень 

протягом 7-ми років. Турбують періодичне підвищення температури тіла, 

кашель із слизово-гнійним харкотинням, задишка. Яка проблема є провідною? 

A. Сухий кашель 

B. Біль в грудній клітці 

C. Підвищення температури тіла 

D. *Експіраторна задишка 

E. Інспіраторна задишка 

 

4. Ви - сімейна медсестра, здійснюєте догляд за пацієнтом з гострим бронхітом. 

Лікар призначив відхаркувальний та бронхолітичний препарати. Який 

найдоцільніший шлях введення даних лікарських засобів? 

A. Внутрішньом'язево 

B. Ендотрахеально 

C. *Перорально 

D. Сублінгвально 

E. Ректально 

 

5. При обстеженні у хворого виявили ''склоподібне'' харкотиння, а також 

наявність у мокротинні спіралей Куршмана, кристалів Шарко- Лейдена. Для 

якого захворювання характерні дані зміни? 

A. Пневмонія 

B. *Бронхіальна астма 

C. Абсцес легенів 



D. Гострий бронхіт 

E. Гангрена легенів 

 

6. Пацієнт 42-х років звернувся до чергової медичної сестри онкологічного 

диспансеру з такими проблемами: кашель з виділенням яскраво-червоної крові, 

запаморочення. Який препарат підготує медсестра для надання допомоги? 

A. Дипіридамол 

B. *Дицинон 

C. Диклофенак 

D. Димедрол 

E. Дилтіазем 

 

7. Ви – медсестра міської поліклініки, проводите обстеження пацієнта з 

хронічним бронхітом. Яку медичну документацію слід заповнити на 

диспансерного хворого? 

A. Медичну карту амбулаторного хворого (ф. 025/о) 

B. Термінове повідомлення про інфекційне захворювання (ф. 058/о) 

C. *Контрольну карту диспансерного спостереження (ф. 030/о) 

D. Статистичний талон (ф. 025-2/о) 

E. Статистичну карту вибулого зі стаціонару (ф. 066/о) 

 

8. Пацієнтка Р. 52 років лікується в пульмонологічному відділенні з приводу 

бронхіальної астми, скаржиться на порушення дихання: вдих короткий, а видих 

утруднений і дуже тривалий. Як називається таке порушення дихання? 

A. Змішана задишка 

B. Дихання Біота 

C. Стридорозне дихання 

D. *Експіраторна задишка 

E. Інспіраторна задишка 

 

9. Хворого на хронічний бронхіт останніми місяцями турбує виділення гнійного 

харкотиння з неприємним запахом вранці(до 200 мл). Пальці мають вигляд 

''барабанних паличок'', нігті - ''годинникових скелець''. Для якого захворювання 

це характерно? 

A. Туберкульоз 

B. Пневмонія 

C. Пневмоконіоз 

D. *Бронхоектатична хвороба 

E. Плеврит 

 

10. Медична сестра пульмонологічного відділення здійснює медсестринський 

процес у хворого з гарячкою. ІІІ етап медсестринського процесу вона 

документує у: 

A. Історію хвороби 

B. Карту спостереження за хворим 



C. *План догляду за пацієнтом 

D. Листок оцінки якості догляду 

E. Листок медсестринського обстеження пацієнта 

 

11. Хворий 60-ти років знаходиться на лікуванні в пульмонологічному 

відділенні. Раптово стан хворого погіршився у зв'язку з легеневою кровотечею. 

Якого положення слід надати пацієнту? 

A. Підвищеного положення і повернути його на протилежний бік враження 

B. Покласти на спину і підняти головний кінець 

C. Покласти на живіт і підняти ніжний кінець 

D. Покласти на бік і зігнути ноги в колінних суглобах 

E. *Підвищеного положення і повернути на уражений бік 

 

12. На стаціонарному лікуванні перебуває пацієнт 33-х років з приводу 

бронхіальної астми. Яке медсестринське втручання необхідно здійснити у разі 

нападу бронхіальної астми? 

A. Заспокоїти пацієнта, поставити міхур з льодом на грудну клітку 

B. Заспокоїти пацієнта, провести лужну інгаляцію 

C. Заспокоїти пацієнта, дати відхаркувальну мікстуру 

D. *Заспокоїти пацієнта, застосувати інгаляційно сальбутамол 

E. Заспокоїти пацієнта, дати зволожений кисень 

 

13. Хворий скаржиться на вологий кашель, підвищення температури до39oC, 

нездужання, біль у грудній клітці, задишку під час фізичного навантаження. У 

крові: лейкоцитоз, прискорена ШОЕ. Під час аускультації дрібно пухирчасті 

хрипи, крепітація, жорстке дихання. На Ro-грамі вогнищеві інфільтративні тіні в 

легенях. Що слід запідозрити у хворого? 

A. Бронхіальна астма 

B. Бронхіт 

C. *Вогнищева пневмонія 

D. Гострий обструктивний бронхіт 

E. Стенозуючий ларингіт 

 

14. Дільнична медсестра проводить специфічну профілактику туберкульозу. 

Що входить в поняття специфічної профілактики туберкульозу? 

A. Подвірні обходи 

B. Флюорографічне обстеження населення 

C. Проведення проби Манту 

D. *Вакцинація і ревакцинація БЦЖ та хіміопрофілактика 

E. Санітарно-просвітня робота в осередку туберкульозу 

 

15. При проведенні медсестринського обстеження хворого медична сестра 

виявила наступні скарги: біль в грудній клітці, кашель з виділенням ''іржавого'' 

харкотиння, підвищення 39oC. температури тіла до Яке захворювання може 

запідозрити медсестра у хворого? 



A. Абсцес легень 

B. Бронхіт 

C. Ларингіт 

D. Фарингіт 

E. *Пневмонія 

 

16. У пацієнта діагностовано рак легенів. Яке харкотиння є характерним для 

цього захворювання? 

A. Ржаве 

B. Скловидне 

C. * Малинове желе 

D. Слизисто-гнійне 

E. Кров’янисте 

 

17. Пацієнт знаходиться на лікуванні у терапевт-тичному відділенні з 

підозрою на пухлину легень. До якого ендоскопічного обстеження медсестра 

підготує пацієнта: 

A. *Бронхоскопії 

B. Ірігоскопії 

C. Колоноскопії 

D. Урографії 

E. Фіброезофагодуоденоскопії з прицільною біопсією 

 

18. Хвора 41 р., скаржиться на підвищення температури до 39,5°С, кашель з 

виділенням “іржавого” харкотиння, задишку, біль у правій половині грудної 

клітки, що посилюється під час дихання. Чим обумовлений біль у грудній клітці 

пацієнта? 

A. *Ураженням плевральних листків 

B. Підвищенням тиску в малому колі кровообігу 

C. Частим кашлем 

D. Гіпоксією дихальних м’язів 

E. Обструкцією бронхіального дерева 

 

19. У хворого Н. 62 років запідозрили рак легенів. Наявність яких клітин в 

мокротинні характерне для цього захворювання? 

A. лейкоцитів 

B. еозинофілів 

C. * атипових клітин 

D. тромбоцитів 

E. еритроцитів 

 

20. У хворого 48 р., що лікується з приводу “бронхіальної астми” з’явився 

кашель, ядуха. Яку долікарську допомогу слід надати пацієнту? 

A. * Зробити інгаляцію з портативного інгалятора 

B. Ввести підшкірно розчин ефедрину 



C. Ввести підшкірно розчин адреналіну 

D. Ввести внутрішньовенно розчин еуфіліну 

E. Ввести внутрішньовенно розчин преднізолону 

 

21. В терапевтичне відділення поступив пацієнт на сухий плеврит. Яка його 

основна проблема? 

A. Експіраторна задишка 

B. Склоподібне мокротиння 

C. Вологий кашель 

D. Кровохаркання 

E. *Біль в грудній клітці при диханні 

  

22. До сімейної медичної сестри звернувся пацієнт зі скаргами на виражену 

задишку із утрудненим видихом, кашель нападоподібний з виділенням тягучого 

склоподібного мокротиння. Яка основна проблема пацієнта? 

A. Сухий кашель 

B. *Виражена задишка із утрудненим видихом 

C. Кровохаркання 

D. Біль у грудній клітці 

E. Виділення мокротиння 

 

23. У хворого 70 років бронхіальна астма. Почався напад експіраторної 

задишки. Яке положення медична сестра надасть хворому? 

A. Дренажне положення 

B. Покладе горизонтально 

C. Покладе з підвищеним головним кінцем тіла 

D. *Посадить з опорою на руки 

E. Зафіксує в ліжку 

 

24. Який лікарський засіб можна прийняти пацієнту з нападом бронхіальної 

астми? 

A. *Сальбутамол 

B. Ізоніазид 

C. Дроперидол 

D. Новокаїн 

E. Глюконат кальцію 

 

25. Який характер кашлю визначає медсестра у пацієнта із сухим плевритом? 

A. *Сухий болісний 

B. Вологий 

C. Із виділенням “іржавого” харкотиння 

D. Із гнійним харкотинням 

E. Кашель відсутній 

 



26. Пацієнт 42 років поскаржився медсестрі, що він кашляє та виділяє 

харкотиння 3 місяці поспіль протягом 2-х років. Про яке захворювання можна 

подумати в даному випадку? 

A. Гострий бронхіт 

B. Крупозна пневмонія 

C. *Хронічний бронхіт 

D. Ексудативний плеврит 

E. Абсцес легенів 

 

27. У хворого пневмонія .Температура тіла за 1 годину знизилась з 39 до 

36,6°C. Яке ускладнення може бути при цьому? 

A. *Колапс 

B. Легенева кровотеча 

C. Набряк легенів 

D. Непритомність 

E. Серцева астма 

 

28. У пацієнта виражена задишка. При обстеженні діагностували наявність 

рідини в плевральній порожнині. До якого втручання повинна підготувати 

пацієнта медична сестра? 

A. Абдомінальна пункція 

B. Стернальна пункція 

C. Бронхоскопія 

D. * Плевральна пункція 

E. Бронхографія 

 

29. Одним із ранніх симптомів центрального раку легень є: 

A. Кровохаркання 

B. Біль у грудній клітці 

C. *Надсадний, гавкаючий кашель 

D. Задишка 

E. Підвищення температури тіла 

 

30. Як називається положення пацієнта під час нападу ядухи при бронхіальній 

астмі? 

A. Активне 

B. Пасивне 

C. *Вимушене 

D. Положення Сімса 

E. Положення Фаулера 

 

31. Пацієнта турбують напади нічного кашлю з незначною кількістю 

харкотиння, напади ядухи, відчуття стискання в грудях. Об’єктивно: ціаноз 

шкіри. Вимушене положення сидячи, опираючись руками на край ліжка, грудна 



клітка бочкоподібна. Яка проблема буде пріоритетною у пацієнта на бронхіальну 

астму? 

A. Кашель 

B. * Напад ядухи 

C. Кровохаркання 

D. Пітливість 

E. Біль у грудній клітці 

 

32. Пацієнт 60 років хворіє на хронічне обструктивне захворювання легень 

протягом 7-и років. Турбують періодичне підвищення температури тіла, 

кашель із слизово-гнійним харкотинням, задишка. Яка проблема є 

провідною? 

A. Інспіраторна задишка 

B. *Експіраторна задишка 

C. Біль в грудній клітці 

D. Сухий кашель 

E. Підвищення температури тіла 

 

33. На яку тему медичній сестрі, в першу чергу,слід провести бесіду серед хворих 

на хронічний бронхіт? 

A. Про раціональне харчування 

B.  Про рухову активність 

C. * Про шкідливість паління 

D. Про шкідливість алкоголю 

E. Про запобігання стресів 

 

34. До якого дослідження харкотиння слід підготувати пацієнта з раком легенів? 

A. Харкотиння на БК 

B. Загальний аналіз харкотиння 

C. Харкотиння на мікрофлору 

D. * Харкотиння на атипові клітини 

E. Харкотиння на пневмоцисти 

 

35. Яке положення слід надати пацієнту з ексудативним плевритом під час 

виконанняплевральної пункції? 

A. * Посадити обличчям до спинки стільця в позі "вершника" 

B. Посадити спиною до спинки стільця 

C. Покласти в ліжко на правий бік 

D. Покласти в ліжко на лівий бік 

E. Покласти в ліжко на живіт 

 

36. Які ознаки кровотечі вказують на її легеневе походження : 

A. кров темна , вигляду „кавової гущі „ 

B. кров темна, виділяється при блюванні 

C. кров, яка виділяється, має кислу реакцію 



D. -  
E. * кров яскраво-червона, піниста 

 

37. Ви проводите оцінку результату проби Манту. Результат вважається 

позитивним, якщо інфільтрат більше: 

A. *5 мм 

B. 2 мм 

C. 1 мм 

D. 3 мм 

E. 4 мм 

 

38. При догляді за пацієнтом з пневмонією у першому періоді лихоманки 

необхідно: 

A. покласти міхур з льодом на чоло 

B. * тепло вкрити, до кінцівок прикласти грілки 

C. розкрити пацієнта 

D. дати прохолодні напої 

E. часто змінювати натільну білизну 

 

39. При якому захворюванні легень необхідно створення дренажного положення 

хворому: 

A. *Бронхоектатична хвороба 

B. Туберкульоз легенів 

C. Бронхіальна астма 

D. Рак легенів 

E. Пневмонія 

 

40. Пацієнта на рак легенів тривало турбує кашель з мокротинням, 

кровохаркання, слабкість, запаморочення. Яка потенційна проблема може 

виникнути? 

A. *Легенева кровотеча 

B. М’язова слабкість 

C. Блідість шкіри 

D. Приступ ядухи 

E. Головний біль 

 

41. На яку основну проблему пацієнта повинна звернути увагу медична сестра 

при догляді за хворим з сухим плевритом? 

A. Герпетичні висипи на губах 

B. Кашель з великою кількістю гнійного харкотиння 

C. Задишку 

D. *Біль у грудній клітці, який посилюється при глибокому диханні та кашлі 

E. Кров’янисте харкотиння 

 

42. За якої умови біль у разі сухого плевриту посилюється: 



A. *під час глибокого дихання, кашлю 

B. у положенні хворого на животі 

C. у положенні хворого на спині 

D. у положенні хворого ортопное 

E. при високій температурі тіла 

 

43. Назвіть основне джерело туберкульозної інфекції: 

A. пацієнт, хворий на закриту форму туберкульозу 

B. корова, хвора на туберкульоз 

C. *пацієнт,хворий на відкриту форму туберкульозу 

D. вівця, хвора на туберкульоз 

E. голуб, хворий на туберкульоз 

 

44. У пацієнта, який лікується з приводу бронхоектатичної хвороби, виявлені такі 

симптоми: слабкість, пітливість, субфебрильна температура, кашель із 

виділенням гнійного мокротиння до 100 мл на добу, особливо зранку. Що 

виявить медична сестра при загальному огляді пацієнта? 

A. Серцевий горб 

B. Наявність висипу на шкірі 

C. Дихання Куссмауля 

D. *Пальці у вигляді “барабанних паличок” 

E. Виразки слизових оболонок 

 

45. Пацієнт, що лікується з приводу абсцесу легень, скаржиться на головний біль, 

слабкість, t° 38,6° С, задишку, виділення великої кількості харкотиння. Який з 

вказаних симптомів свідчить про ІІ період розвитку абсцесу? 

A. Різким підвищенням температури тіла, погіршенням стану 

B. Виділенням невеликої кількості слизисто-гнійного харкотиння 

C. Виділенням невеликої кількості “іржавого” харкотиння 

D. Кашлем з виділенням невеликої кількості в’язкого, склоподібного харкотиння 

E. *Виділенням великої кількості зловонного харкотиння 

 

46. До загальних симптомів туберкульозу легенів належать: 

A. *Тривала лихоманка, нічна пітливість, швидка втомлюваність 

B. Кашель протягом одного місяця, часті застуди, виділення харкотиння 

C. Напади експіраторної задишки, кашель з виліленням в’язкого харкотиння 

D. Гектична лихоманка, інспіраторна задишка, біль в грудній клітці 

E. Кашель з виділенням харкотиння повним ротом, загальна слабкість 

 

47. Показанням для дослідження харкотиння на атипові клітини є підозра на: 

A. *Рак легенів 

B. Абсцес легенів 

C. Пневмонію 

D. Бронхіт 

E. Бронхіальну астму 



 

48. Який основний симптом характерний для бронхіальної астми: 

A. Кашель сухий 

B. *Напад ядухи 

C. Кашель з виділенням харкотиння 

D. Біль у грудній клітці 

E. Підвищення температури 

 

49. Для ІІ періоду абсцесу легенів найбільш характерно: 

A. Гарячка 

B. *Виділення харкотиння "повним ротом" 

C. Задишка 

D. Кашель 

E. Біль в грудній клітці 

 

50. Жінка 30 років, яка хворіє бронхіальною астмою, дізналась про можливість 

самоконтролю прохідності бронхів за допомогою приладу індивідуального 

користування, який можна використовувати в домашніх умовах, але не знає як 

ним користуватися. Якому методу діагностики навчить жінку медична сестра? 

A. *Пікфлоуметрії 

B. Пневмотахометрії 

C. Спірометрії 

D. РН-метрії 

E. Визначення ЖЄЛ 

 

51. Який метод профілактичного обстеження населення використовується для 

ранньої діагностики туберкульозу та онкопатології? 

A. * Флюорографія 

B. Бронхоскопія 

C. Бронхографія 

D. Спірографія 

E. - 
 

52. Пацієнт 45 років лікується в стаціонарі з приводу ексудативного плевриту. 

Вкажіть основні скарги хворого: 

A. кашель з харкотинням 

B. клекочуче дихання 

C. біль голови 

D. ядуха 

E. * наростаюча задишка 

 

53. Хворий звернувся із скаргою на кровохаркання впродовж тривалого часу. Яке 

 захворювання слід запідозрити?   

A. *Рак легенів   

B. Хронічний бронхіт   



C. Ексудативний плеврит   

D. Бронхіальну астму   

E. Вогнищеву пневмонію   

 

54. Медична сестра проводить санітарно-просвітню роботу з приводу виникнення 

захворювання на туберкульоз легенів. Який мікроорганізм викликає це 

захворювання?   

A. *Палочка Коха   

B. Гемолітичний стафілокок   

C. Пневмокок   

D. Бліда спірохета   

E. Гонокок   

 

55. Медична сестра у школі провела пробу Манту. Через який проміжок часу 

оцінюється  проба Манту у пацієнта:   

A. 48 год 

B. 20-30 хв.   

C. 1 год.   

D. 24 год.   

E. *72 год  

 

56. Пацієнт скаржиться на постійний кашель (більш зранку), з виділенням 

великої кількості харкотиння (до 200 мл) гнійного характеру іноді to – 37,8oС; 

ЧД – 24/хв. Яке дослідження є найефективнішим для уточнення діагнозу? 

A. Флюорографія   

B. Спірометрія 

C. *Бронхографія   

D. Рентгеноскопія грудної клітки   

E. Загальний аналіз мокротиння   

 

57. Який метод обстеження дозволяє виявити у хворого на виразкову хворобу 

хелікобактерну інфекцію? 

A. Рh - метрія   

B. Томографія    

C. *Дихальний тест 

D. Фракційне дослідження секреції шлунка   

E. Копрологічне дослідження 

 

58. У пацієнта бронхоектатична хвороба. Яку пораду повинна дати медична 

сестра пацієнту для кращого відходження харкотиння?   

A. Займати високе положення Фаулера   

B. Займати середнє положення Фаулера   

C. Займати низьке положення Фаулера   

D. *Займати дренажне положення   

E. Займати положення Сімса   



 

59. Пацієнта турбують напади нічного кашлю з незначною кількістю харкотиння, 

напади ядухи, відчуття стискання в грудях. Об’єктивно: ціаноз шкіри. 

Вимушене положення сидячи, опираючись руками на край ліжка, грудна 

клітка бочкоподібна. Яка проблема буде пріоритетною у пацієнта на 

бронхіальну астму?   

A. Кашель    

B. Кровохаркання    

C. Пітливість    

D. *Напад ядухи   

E. Біль у грудній клітці   

 


