
Різне 

1. Медична сестра здійснює свою професійну діяльність. Який наказ МОЗ 

України регламентує її діяльність, направлену на профілактику зараження 

СНІДом у лікувальному закладі? 

A. *120 

B. 38 

C. 408 

D. 450 

E. 223 

 

2. Медична сестра встановила наявні та потенційні проблеми у пацієнта, що 

перебуває на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні з приводу 

інфаркту міокарда. Який етап медсестринського процесу вона здійснила? 

A. V 

B. ІІІ 
C. І 
D. *ІІ 

E. ІV 

 

3. На першому етапі диспансеризації проводиться групування диспансерного 

контингенту. До якої диспансерної групи належать хворі з хронічними 

захворюваннями в стадії компенсації? 

A. ІV 

B. *ІІІ 

C. ІІ 
D. І 
E. V 

 

4. Пацієнт лежить у тому положенні, яке йому надали, не може самостійно 

повертатися, піднімати голову та верхні і нижні кінцівки. Яке положення в 

ліжку займає пацієнт? 

A. Вимушене пасивне 

B. Вимушене активне 

C. *Пасивне 

D. Вимушене 

 

5. Для об'єктивної оцінки ризику утворення пролежнів медична сестра 

використовує систему бальної оцінки за Norton. Сума балів - 20. Як за шкалою 

Norton оцінити ризик виникнення пролежнів у даному випадку? 

A. Мінімальний 

B. Високий 

C. *Немає ризику 

D. Помірний 

E. Особливо високий 



6. У потерпілого під час їжі раптово виник сильний кашель, задуха, втрата 

свідомості. Пульсація на сонних артеріях послаблена, самостійне дихання 

відсутнє. Що слід медсестрі виконати негайно у потерпілого?  

A. Прямий масаж серця 

B. Непрямий масаж серця 

C. Штучну вентиляцію легенів 

D. Прекардіальний удар 

E. *Прийом Геймліха 

 

7. Медична сестра пуль монологічного відділення здійснює медсестринський 

процес у хворого з гарячкою. ІІІ етап медсестринського процесу вона 

документує у: 

A. *План догляду за пацієнтом 

B. Листок медсестринського обстеження пацієнта 

C. Історію хвороби 

D. Карту спостереження за хворим 

E. Листок оцінки якості догляду 

 

8. Медсестра працює у терапевтичному відділенні. Настановами якого наказу 

МОЗ України, що регламентує збір, знезараження та утилізацію виробів 

одноразового застосування з пластичних мас, вона буде керуватись у роботі? 

A. №720 

B. №38 

C. *№223 

D. №408 

E. №120 

 

9. Медична сестра доглядає хворого з високою температурою. Що вона буде 

відмічати в третій стадії гарячки? 

A. *Пітливість 

B. Наростання температури 

C. Блідість шкіри обличчя 

D. Підвищений тиск 

E. Рідкий пульс 

 

10. Сестринський процес - це продуманий сформований підхід, розрахований на 

задоволення потреб пацієнта. Які із перерахованих потреб пацієнта необхідно 

задовольнити в першу чергу при плануванні догляду? 

A. Кошти, забезпеченість 

B. *Потреба в руховій активності 

C. Здатність забезпечити свою безпеку 

D. Знання про здоровий спосіб життя 

E. Працездатність, задоволення працею 



11. Пацієнт 42-х років знаходиться на лікуванні у хірургічному відділенні 

протягом 20-ти діб. Увесь цей час він знаходиться на суворому ліжковому 

режимі. Вкажіть потенційну проблему пацієнта: 

A. Легенева кровотеча 

B. Поява болю у шлунку 

C. Поява сухого кашлю 

D. Порушення сну 

E. *Виникнення пролежнів 

 

12. В клініку доставлений хворий 25-ти років після ДТП: свідомість і очні 

рефлекси відсутні. АТ і пульс на периферичних артеріях не визначається. 

Пульс на сонних артеріях слабкого наповнення. Тони серця глухі. Дихання 

рідке. Як слід оцінити стан хворого? 

A. Предагонія 

B. Клінічна смерть 

C. Непритомність 

D. Колапс 

E. *Агонія 

 

13. У пацієнта протягом 4-х хвилин були відсутні: дихання, пульс та АТ, зіниці 

не реагували на світло. Проведенням реанімаційних заходів вдалося 

відновити серцеву та дихальну діяльність, до пацієнта повернулася 

свідомість. Як називається стан, в якому знаходився пацієнт? 

A. Біологічна смерть 

B. Передагональний стан 

C. *Клінічна смерть 

D. Агонія 

E. Кома 

 

14. Пацієнт 63-х років чотири тижні тому потрапив до нейрохірургічного 

відділення після тяжкої черепно-мозкової травми. Хворому призначено 

суворий ліжковий режим. Oб'єктивно: в ділянці лопаток, хребта, ліктів та 

п'яток спостерігається неглибоке порушення цілісності шкіри, стійка 

гіперемія, відшарування епідермісу, намокання. Який засіб необхідно 

застосувати для обробки шкіри в уражених місцях? 

A. Саліциловий спирт 

B. Змащування 40% розчином етилового спирту 

C. *5% розчин калію перманганату 

D. 1% розчин діамантового зеленого 

E. Змащування 70% розчином етилового спирту 

 

15. Пацієнт доставлений до приймального відділення каретою швидкої допомоги 

в непритомному стані, з підозрою на медикаментозне отруєння. Медична 

сестра опустила головний кінець кушетки, повернула голову пацієнта набік та 



підставила ниркоподібний лоток під кутик рота пацієнта. На профілактику 

якої потенційної проблеми пацієнта спрямовані сестринські втручання? 

A. Розвиток колапсу 

B. Профілактика кровотечі із шлунково-кишкового тракту 

C. *Аспірація блювотними масами 

D. Профілактика гіпертермії 

E. Поява пролежнів 

 

16. До медсестри звернулась хвора 40-ка років із проблемами на загальну 

слабість, зниження працездатності та бадьорості, погіршення пам'яті, раннє 

посивіння волосся, зниження еластичності шкіри та появу зморшок. Визначте 

вид старіння: 

A. Фізіологічне 

B. Прискорене 

C. *Передчасне 

D. Нормальне 

E. Сповільнене 

 

17. Пацієнт 23-х років знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному 

відділенні з приводу захворювання, яке ускладнилось сепсисом. Добові 

коливання температури тіла становить 3 - 4oС. Який тип температурної 

кривої спостерігається в даному випадку? 

A. Неправильна 

B. Ремітуюча 

C. *Гектична 

D. Інтермітуюча 

E. Хвилеподібна 

 

18. Утопленого чоловіка 48-ми років доставили на берег через 6 хвилин після 

утоплення. Непритомний, пульс не визначається. Почали серцево-легеневу 

реанімацію: ШВЛ методом ''з рота в рот'' і масаж серця. Яка з перерахованих 

ознак вказує на ефективність реанімаційних заходів? 

A. Підвищення артеріального тиску 

B. Прискорення пульсу 

C. Сповільнення пульсу, часте дихання 

D. Прискорення дихання 

E. *Звуження зіниць 

 

19. На автобусний зупинці ви помітили непритомну людину. Анамнез не 

відомий. При огляді шкіра багряного кольору з синюшним відтінком, 

свідомість відсутня, лівий кут рота опущений. Ліві кінцівкі нерухомі, падають 

як пліті. Дихання шумне, зіниці на світло не реагують. Пульс напружений. 

Зовнішніх ознак травми не спостерігається. Яке положення треба надати 

хворому? 

A. *На спині, піднявши головний кінець 



B. На спині, піднявши нижній кінець 

C. На животі, голову вліво 

D. На лівому боці 

E. На правому боці 

 

20. На якому етапі медсестринських втручань медсестра навчає родичів пацієнта 

хворого на туберкульоз легенів як вберегтися від інфекційного 

захворювання? 

A. * IV 

B. ІІ 
C. V 

D. ІІІ 
E. V 

 

21. Ви медична сестра відділення інтенсивної терапії. Хворому 58 років, 

потрібно провести профілактику пневмонії. Яке незалежне втручання 

медичної сестри? 

A. Слідкувати за суворим ліжковим режимом 

B. Тепле пиття 

C. Масаж кінцівок 

D. - 
E. *Провести дихальну гімнастику 

 

22. У пацієнта з пневмонією АТ знизився до 90/60 мм рт.ст. Яке незалежне 

сестринське втручання треба виконати медичній сестрі? 

A. Гірчичники вздовж хребта 

B. Банки на грудну клітку 

C. Гірчичники на потилицю 

D. *Грілки до нижніх кінцівок 

E. Міхур з льодом до лоба 

 

23. На прийом до лікаря звернулась хвора 56 років зі скаргами на тиснучий біль 

за грудиною, серцебиття і задишку, що виникають під час незначного 

фізичного навантаження. Стан погіршився два дні тому. Лікар призначив 

хворій електрокардіографію. Яким чином медсестрі потрібно накласти 

основні електроди? 

A. * Права рука – червоний, ліва рука – жовтий, ліва нога – зелений 

B. Права рука – жовтий, ліва рука – червоний, ліва нога – зелений 

C. Права рука – зелений, ліва рука – червоний, ліва нога – жовтий 

D. Права рука – червоний, ліва рука – зелений, ліва нога – жовтий 

E. Права рука – червоний, ліва рука – чорний, ліва нога – зелений 

 

24. Пацієнт 68 років знаходиться на лікуванні з діагнозом хронічний мієлоїдний 

лейкоз зі скаргами на схуднення, загальну слабість, підвищення температури 



тіла, збільшення об'єму живота. Що Ви заплануєте для налагодження 

самодогляду пацієнта: 

A. Проведення бесіди з оточенням про своєчасну оксигенацію 

B. *Проведення бесід з підтримання вольових зусиль пацієнта 

C. Проведення бесіди про здоровий спосіб життя 

D. Навчання оточення дотримання дієтичного харчування 

E. Проведення бесіди з оточенням про перебіг хвороби 

 

25. Пацієнт 56 років, знаходиться на лікуванні в гематологічному відділенні з 

діагнозом: гострий лейкоз. У пацієнта скарги на загальну слабість, нічний 

проливний піт, підвищення температури до 39°С. Яким шляхом можна 

вирішити ці проблеми: 

A. Гіпоксичні тренування в барокамері, голкорефлексотерапія, психорелаксація 

B. Обгортання мокрим простирадлами 

C. Повернути пацієнта на бік, надати підвищене положення, холод 

D. Проведення грязелікування, бальнеотерапії  

E. *Перевдягання пацієнта в суху білизну, фізичні методи охолодження 

 

26. 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 

 

27. Яку дієту за Певзнером призначать при туберкульозі легенів ? 

A. №8 

B. №10 

C. *№11 

D. №9 

E. №7 

 

28. Яку дієту за Певзнером призначають хворим на цукровий діабет? 

A. №10 

B. *№9 

C. №1 

D. №5 

E. №7 

 

29. Для лікування хворих з інтоксикацією ртуттю використовують: 

A. *Унітіол 

B. Тетацин - кальцій 

C. Атропіну сульфат 

D. D – пеніциламін 

E. Морфіну гідрохлорид 



30. Пацієнт під час забору крові в процедурному кабінеті знепритомнів. Шкірні 

покриви бліді, АТ- 110/75 мм рт.ст., пульс - 72/хв. Визначити обсяг 

невідкладної медсестринської допомоги: 

A. *Вдихання парів нашатирного спирту    

B. Гірчичник на ділянку серця   

C. Положення напівсидячи    

D. Інгаляції зволоженого кисню   

E. Інгаляції кисню, пропущеного через спирт   

 

31. У хворого після конфлікту раптово виникло психомоторне збудження: 

трощив меблі, був агресивний, вдарив товариша. Через 25 хвилин заснув. 

Після сну нічого не пам'ятав, розкаювався в скоєному. Для якого 

психопатологічного стану характерна така симптоматика? 

A. Транс 

B. Сомнамбулізм   

C. *Патологічний афект  

D. Сутінковий стан   

E. Фугіформний стан   

 

32. Хворий зловживає алкоголем 3 роки. Перебуває в соматичному відділенні 

лікарні з приводу хронічного гастриту. Ввечері раптово став збудженим, 

втратив орієнтацію в місці перебування і часі, хоча в своїй особі 

орієнтований. Хворий поривається піти з відділення. На медичну сестру не 

реагує. Які першочергові дії палатної медсестри? 

A. Випустити хворого з відділення   

B. Викликати рідних хворого   

C. *Фіксувати хворого до ліжка, викликати чергового лікаря 

D. Ввести розчин аміназину   

E. Заспокоїти хворого   

 

33. Пацієнтка А., 22 років, яка знаходиться у гематологічному відділенні, 

скаржиться на біль у горлі, загальну слабість, лихоманку, крововиливи на 

шкірі. Які заходи медична сестра повинна включити до плану догляду за 

пацієнткою? 

A. Зігрівальні компреси   

B. Застосовування гірчичників   

C. *Туалет порожнини рота 

D. Промивання шлунку   

E. Проведення оксигенотерапії   

 

34. У пацієнта на ішемічну хворобу серця раптово виник біль за грудиною 

стискаючого характеру, який не знімається нітрогліцерином та триває понад 

годину. Як необхідно транспортувати хворого з підозрою на інфаркт 

міокарда? 

A. Міським транспортом   



B. *Спеціалізованою бригадою ШМД на ношах 

C. Попутнім транспортом   

D. У плановому порядку   

E. – 

 

35. До приймального відділення поступив пацієнт зі скаргами на сильний біль у 

колінних суглобах, набряклість, почервоніння шкіри навколо суглобів. Що 

могло спричинити  загострення ревматичної лихоманки у хворого? 

A. *Переохолодження 

B. Порушення дієти   

C. Емоційний стрес   

D. Перегрівання   

E. Фізична перевтома   

 

36. Пацієнт 56 років, знаходиться на лікуванні в гематологічному відділенні з 

діагнозом: гострий лейкоз. У пацієнта скарги на загальну слабість, нічний 

проливний піт, підвищення температури до 39°С. Яким шляхом можна 

вирішити ці проблеми: 

A. *Перевдягання пацієнта в суху білизну, фізичні методи охолодження 

B. Гіпоксичні тренування в барокамері, голкорефлексотерапія, психорелаксація   

C. Обгортання мокрим простирадлами   

D. Повернути пацієнта на бік, надати підвищене положення, холод   

E. Проведення грязелікування, бальнеотерапії   

 

37. Який метод фізіотерапії показаний під час гіпертонічної кризи? 

A. Банки на грудну клітку    

B. *Гірчичник на потилицю 

C. Холдодні ножні ванни 

D. Гірчичник на ділянку серця      

E. Інгаляції зволоженого кисню   

 


