
 Крок М  Акушерська справа 

 6.0 Загальний догляд за хворими 

 1 У вагітної нефропатія другої половини вагітності. Вкажіть, яка дієта доцільна при даній 

патології: 

A *7 

B 10    

C 11    

D 9    

E 8    

 

  2 Вкажіть, який із методів дослідження не відноситься до ендоскопічних: 

A *Іригоскопія 

B Цистоскопія    

C Бронхоскопія    

D Ректороманоскопія    

E Колоноскопія    

 

  3 До стаціонару на лікування поступає вагітна з терміном вагітності 18 тижнів. Вкажіть, 

який документ повинна заповнити акушерка: 

A *Медична картка стаціонарного хворого 

B Історія пологів    

C Обмінна карта вагітності 

D Статистичний талон    

E Листок лікарських призначень    

 

  4 Акушерка проводить туалет зовнішніх статевих органів породіллі за допомогою 

(корнцанга із серветкою). Вкажіть, який із антисептичних розчинів вона використає: 

A *Розчин калію перманганату 1:10000 

B 40% етилового спирту 

C 3% розчин пероксиду водню 

D Перевареною водою 

E Дистильованю водою 

 

  5 Вкажіть режим стерилізації медичного інструментарію повітряним методом: 

A *180o - 60 хв. 

B 180o - 30 хв.    

C 160o - 130 хв.    

D 180o - 45 хв.    

E 160o - 60 хв.    

 

  6 У породіллі протягом тижня відмічались добові коливання температури в межах 4-5°С. 

Визначте тип гарячки: 

A *Гектична 

B Постійна    

C Хвилеподібна    

D Поворотна   

E Інтермітуюча 

 

  7 У приймальне відділення поступила вагітна з педикульозом. Вкажіть, який 

протипедикульозний засіб ви застосуєте: 

A *Механічний метод 

B Карбофос 



C Мильно-сольвентова емульсія    

D Сірчана мазь 

E Оцтова кислота    

 

  8 Після введненя антибіотика у пацієнтки відмічається свербіж, почервоніння, набряк в 

місці ін’єкції. Вкажіть, який стан виник в пацієнтки: 

A *Алергічна реакція 

B Медикаминтозна емболія    

C Інфільтрат    

D Некроз тканин    

E Пірогенна реакція    

 

  9 В пацієнтки, яка знаходиться на ліжковому режимі, спостерігається стійка гіперемія та 

часткове відшарування шкіри попереково-крижової ділянки. Дайте оцінку пролежня: 

A *ІІ-й ступінь 

B І-й ступінь 

C V-й ступінь 

D ІV-й ступінь 

E ІІІ-й ступінь 

 

  10 За наявності в пацієнтки алергічних реакцій для стимуляції секреції шлунка необхідно 

призначити такий засіб: 

A *Пентагастрин 

B Дімедрол 

C Гістамін    

D Кофеїн   

E Магнію сульфат    

 

  11 Акушерка жіночої консультації роз’яснює жінці правила вимірювання базальної 

температури. На яку довжину треба ввести термометр в пряму кишку?   

A *3-4 см   

B 5-6 см   

C 7-8 см   

D 1-2 см   

E 4-5 см   

 

  12 В пологовому будинку знаходиться жінка після кесарського розтину на ліжковому 

режимі. Одягати сорочку пацієнтці треба в такій послідовності:   

A *Одягати спочатку на руки, потім на голову   

B Одягати спочатку на голову, потім на руки   

C По бажанню пацієнтки   

D Як зручніше медперсоналу   

E Одночасне одягання рук і голови   

 

  13 В гінекологічному відділенні знаходиться жінка після операції з приводу позаматкової 

вагітності. Що необхідно застосувати з метою профілактики кровотечі? 

A *Міхур з льодом 

B Холодний компрес   

C Холодну примочку   

D Грілку   

E Сухе тепло   

 



  14 Породіллі акушерка приклала на живіт міхур з льодом. Через який час вона повинна 

його зняти? 

A *Через 20-30 хв.  

B Через 10-15 хв.   

C Через годину   

D Доти, поки не розтане лід   

E Через 5-10 хв.   

 

  15 У породіллі, 25-ти років, після кесарського розтину виникла затримка сечі понад 6 

годин. Які заходи слід застосувати в першу чергу? 

A *Рефлекторно викликати акт сечовиділення 

B Промити сечовий міхур 

C Ввести лікарські засоби у сечовий міхур 

D Поставити гірчичники на гомілки 

E Поставити холодний компрес на гомілки 

 

  16 Ви акушерка ФАПу, вночі Вас покликали до пацієнтки з бронхіальною астмою у якої 

виникли відчуття нестачі повітря, задишка. Об’єктивно: положення сидяче, опираючись 

руками на стілець. Вкажіть шлях введення 5 мл 2% розчину еуфіліну: 

A *Внутрішньовенно   

B Внутрішньом’язово 

C Внутрішньоартеріально    

D Підшкірно    

E Внутрішньошкірно    

 

  17 Акушерка жіночої консультації пояснює вагітній жінці, що після ретельного туалету 

зовнішніх статевих органів, вона повинна зібрати середню порцію сечі в чисту, суху 

банку. Вкажіть метод дослідження сечі: 

A *За методом Нечипоренко 

B Сеча на цукор 

C Сеча на діастазу 

D За методом Зимницького   

E За методом Амбурже   

 

  18 Пацієнтці, яка знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу “загрози 

переривання вагітності”, лікар призначив дослідження сечі за методом Зимницького. 

Вкажіть мету даного дослідження: 

A *Дослідження видільної і концентраційної функції нирок 

B Визначення кількості форменних елементів в осаді сечі 

C Визначення амілази    

D Визначення цукру в сечі    

E Визначення добового діурезу   

 

  19 Породіллі з цукровим діабетом призначено введення 20 ОД інсуліну. У вас флакони 

по 100 ОД інсуліну в 1 мл. Скільки мл інсуліну необхідно набрати в шприц 2 мл? 

A *0,2 мл   

B 0,5 мл   

C 0,4 мл   

D 1 мл    

E 2 мл    

 

  20 Ви акушерка гінегологічного відділення. Хворій 45-ти років після операції з приводу 



фіброміоми матки призначено підшкірне введення 1 мл 1% розчину промедолу. В якому 

документі реєструється введення призначеного препарату? 

A *Журналі обліку наркотичних засобів 

B Журналі передачі чергування     

C Стаціонарному журналі   

D Медичній карті стаціонарного хворого    

E Журналі поступаючих хворих   

 

  21 У породіллі, в післяопераційному періоді виник закреп. Лікар призначив пацієнтці 

олійну клізму. Вкажіть кількість олійного розчину та температуру: 

A *150-200 мл, 37-38°С   

B 50-100 мл, 40-42°С 

C 100-150 мл, 30-35°С 

D 150 мл, 34-35°С 

E 500 мл, 20-30°С 

 

  22 Породілля не може здійснити акт сечовиділення протягом 12-ти годин. Рефлекторні 

дії не дали бажаного єфекту. Яку першочергову допомогу необхідно надати жінці? 

A *Здійснити катетеризацію сечового міхура   

B Покласти грілку на низ живота   

C Дати тепле питво   

D Ввести постійний катетер   

E Ввести спазмолітики   

 

  23 Під час огляду вагітної, акушерка виявила у жінки педикульоз. Який засіб необхідно 

застосувати для проведення обробки? 

A *0,25% емульсія декрезилу 

B Шампунь “Педикулін”   

C Лосьйон “Ланцид”   

D Оцтова кислота 

E 0,15% емульсія карбофосу 

 

  24 Під час приймання пологів в око акушерці потрапила навколоплідна вода. Які 

подальші дії акушерки? 

A *Промити око проточною водою 

B Закрапати око розчином борної кислоти 

C Промити око дистильованою водою 

D Промити око блідо-рожевим розчином калію перманганату   

E Закрапати око відваром ромашки 

 

  25 Акушерка полового залу розпочала використовувати в своїй роботі стерильну білизну 

з бікса. Вкажіть, протягом якого часу зберігається стерильність матеріалу в даному біксі? 

A  *6 годин 

B 10 годин 

C 12 годин 

D 24 години 

E 48 годин   

 

  26 Жінці необхідно здійснити туалет зовнішніх статевих органів. Вкажіть, який 

інструмент повинна підготувати акушерка: 

A *Корнцанг 

B Голкоутримувач   



C Затискач Кохера   

D Цапки для білизни   

E Жолобоподібний зонд   

 

  27 Після вимірювання температури хворим, акушерка здійснює дезінфекцію медичних 

термометрів. Вкажіть, який дезінфікуючий розчин використає акушерка: 

A *0,2% дезактин 

B 5% розчин хлорного вапна 

C 33% розчин перекису водню 

D 0,3% хлораміну 

E 0,5% хлоргекседин 

 

  28 Хворій гінекологічного відділення лікар призначив щогодини визначати пульс. Які 

властивості пульсу повинна визначити акушерка? 

A *Частоту, ритм, наповнення, напруження 

B Частоту, напруження, висоту   

C Пульсові коливання, наповнення   

D Ритм, швидкість, висоту,   

E Швидкість, наповнення   

 

  29 Породіллі одразу після пологів акушерка приклала на низ живота міхур з льодом. 

Через який час вона повинна його зняти? 

A *Через 30 хв. 

B Доки, поки не розтане лід  

C Через 10 хв.   

D Через годину   

E Через 20 хв.  

 

  30 У вагітної 36 неділь після вимірювання артеріального тиску, акушерка ФАПу, відмічає 

зміни показників артеріального тиску. Вкажіть показники артеріальної гіпертензії: 

A *140/90 мм рт.ст. 

B 100/50 мм рт.ст.   

C 110/60 мм рт.ст. 

D 120/70 мм рт.ст. 

E 130/80 мм рт.ст. 

 

  31 Вагітній з набряковим синдромом лікар призначив визначення водного балансу.Що 

необхідно врахувати для цього акушерці? 

A *Кількість вживаної рідини й виділеної сечі за добу 

B Кількість виділеної сечі за добу   

C Кількість виділеної сечі за день   

D Кількість виділеної сечі за ніч   

E Кількість виділеної сечі за кожні 3 години   

 

  32 Хворій на цукровий діабет потрібно ввести за допомогою шприца ємкістю 2 мл 24 МО 

інсуліну (1 мл інсуліну містить 40 МО). Скільки інсуліну необхідно набрати в шприц?  

A *0,6 мл 

B 0,1 мл   

C 0,2 мл   

D 0,3 мл   

E 0,5 мл   

 



  33 Породіллі призначено промивання сечового міхура. Скільки дезінфікуючого розчину 

повинна ввести акушерка під час промивання? 

A *200-300 мл 

B 100-200 мл 

C 400-500 мл 

D 500-600 мл   

E 900-1000 мл 

 

  34 Після пологів пацієнтці з гострою затримкою сечі лікар призначив катетеризацію 

сечового міхура. Чим повинна обробити катетер акушерка перед введенням його в 

сечівник? 

A *Стерильним гліцерином 

B Розчином фурациліну   

C Розчином натрію хлориду   

D Антисептичним розчином   

E Рідким вазеліном 

 

  35У пацієнтки 30-ти років, яка знаходиться на лікуванні в гінекологічному відділенні, 

гостра затримка сечі. Рефлекторні дії не дали бажаного ефекту. Вкажіть подальші дії 

акушерки: 

A *Здійснити катетеризацію сечового міхура 

B Промити сечовий міхур   

C Дати тепле пиття   

D Покласти грілку на низ живота   

E Ввести постійний катетер   

 

  36Породіллі після пологів лікар призначив внутрішньом’язові ін’єкції олійного розчину. 

Акушерка перед набиранням розчину в шприц не підігріла його. На 3-й день в місці 

ін’єкції утворилось ущільнення і біль при пальпації. Вкажіть, яке ускладнення  виникло 

після ін’єкції: 

A *Інфільтрат 

B Некроз   

C Медикаментозна емболія   

D Алергійна реакція   

E Гематома   

 

  37 У жінки після пологів виник стійкий закреп. Вкажіть, яку клізму використає акушерка 

за призначенням лікаря? 

A *Олійну 

B Очисну   

C Сифонну   

D Живильну 

E Краплинну   

 

  38 У пацієнтки з вадою серця, лікар призначив акушерці підрахувати кількість дихальних 

рухів. Частота дихання становить 30/хв. Вкажіть, що спострерігається у пацієнтки: 

A *Тахіпное 

B Брадипное   

C Апное 

D Диспное 

E Ядуха 

 



  39 В приймальне відділення лікарні прибула вагітна для планової госпіталізації. 

Пацієнтка потребує санітарної обробки. Вкажіть, вид санітарної обробки: 

A *Повна (душ) 

B Повна (гігієнічна ванна) 

C Часткова(обтирання) 

D Спеціальна 

E Відмова від санітарної обробки   

 

  40 Пацієнтка 26-ти років, яка знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні з 

загостренням ревматизму скаржиться на приступи серцебиття. Лікар призначив 

контролювати пульс. Вкажіть судину, яку найчастіше використовують для дослідження 

пульсу: 

A *Променева артерія 

B Стегнову артерія 

C Скроневу артерія 

D Підколінна артерія 

E Сонна артерія 

 

  41 Підчас внутрішньовенної ін’єкції акушерка випадково ввела 10% розчин хлористого 

кальцію під шкіру. Які подальші дії акушерки? 

A *Припинити введення, обколоти місце ін’єкції 0,1% розчином адреналіну 

B Накласти джгут вище місця ін’єкції   

C В місце ін’єкції ввести 0,9% розчин натрію хлориду 5-8 мл 

D Покласти грілку 

E Продовжити введення 10% розчину кальцію хлориду 

 

  42 Метод дезінфекції, який включає в себе використання дії високих і низьких 

температур, променевих засобів та механічний вплив називається:   

A *Фізичний   

B Хімічний   

C Механічний   

D Спеціальний   

E Загальний   

 

  43 Для якого рентгенологічного дослідження готують контрастну суміш, яка складається 

із сульфату барію (із розрахунку 400 г порошку на 1,6 л води) і 10 г таніну?   

A *Іригоскопії   

B Урографії ретроградна 

C Холецистографії   

D Бронхографії   

E Урографії  екскреторна 

 

  44 При проведенні санітарного оброблення хворих на педикульоз потрібно 

користуватись наказом МОЗ України від 28.07.1994 р. “Про організацію та проведення 

заходів по боротьбі з педикульозом”. Вкажіть номер чинного наказу: 

A *38   

B 120   

C 365   

D 408   

E 720   

 

  45 Окремо в скількох примірниках старша акушерка виписує готові, екстемпоральні 



лікарські форми, перев’язувальний матеріал та предмети догляду за хворими?    

A *В трьох   

B В одному   

C В двох   

D В чотирьох   

E В п’яти   

 

  46 Після припинення внутрішньовенного уведення розчину, акушерка накладає на місце 

ін’єкції стерильний ватний тампон, видаляє голку із вени, місце ін’єкції притискає на 5 хв. 

Для попередження, якого ускладнення виконуються дані дії акушеркою? 

A *Гематоми   

B Інфільтрату   

C Повітряної емболії   

D Непритомності   

E Пірогенної реакції   

 

  47 В якій кількості закрапують в око розчин антибіотика другого розведення для 

проведення кон’юктивальної проби? 

A *1-2 краплі   

B 3-4 краплі   

C 4-5 краплі   

D 5-6 крапель   

E 6-8 крапель   

 

  48 Пацієнтці з підозрою на шлункову-кишкову кровотечу призначено дослідження калу 

на приховану кров. Вкажіть, яку кількість калу необхідно взяти для дослідження: 

A *5-10 г калу   

B 1-3 г калу   

C 3-4 г калу   

D 11-15 г калу   

E 15-20 г калу  

 

  49 Перед набиранням олійного розчину у шприц, акушерка підігріває на водяній бані 

ампулу до температури: 

A *36-37°С 

B 39-40°С 

C  34-36°С 

D 25-30°С 

E 20-25°С 

 

  50 Для приготування 1 л 0,2% розчину дезактину необхідно взяти сухої речовини: 

A *2 г 

B 10 г   

C 15 г    

D 20 г   

E 50 г   

 

  51 Зазначте тривалість стерилізації під тиском 2 атм при температурі 132°С: 

A *20 хв. 

B 15 хв.   

C 45 хв.   

D 60 хв.   



E 120 хв.   

 

  52 Пацієнтці з підозрою на туберкульоз, лікар призначив дослідження харкотиння на 

мікобактерії. Вкажіть, протягом якого часу необхідно збирати харкотиння: 

A *1-3 доби 

B 10 діб   

C Будь-який час   

D За 3 год   

E Одноразово вранці   

 

  53 Пацієнтці для знеболення призначені наркотичні анальгетики. Вкажіть, як часто 

старша акушерка виписує наркотичні препарати: 

A *1 раз на 3 дні 

B Щодня   

C 1 раз на тиждень   

D 1 раз на 10 днів   

E 1 раз на місяць   

 

  54 Для графічного запису показників артеріального тиску акушерка використовує 

температурний листок.Вкажіть ціну поділки артеріального тиску: 

A *5 мм рт.ст. 

B 1 мм рт.ст.   

C 2 мм рт.ст.   

D 3 мм рт.ст.   

E 4 мм рт.ст.   

 

  55 В приймальне відділення лікарні доправленно пацієнтку з блюванням “кавовою 

гущею”. Вкажіть вид транспортування у відділення: 

A *На каталці-ношах 

B На кріслі-каталці   

C Ліфтом   

D Сомостійною ходою   

E Пішки з медсестрою   

 

  56 У пацієнта з туберкульозом легень було виявлено кровохаркання. Вкажіть, яке 

положення найбільш доцільно надати пацієнту: 

A *Напівсидяче 

B Лежаче   

C Лежаче на правому боці   

D Лежаче на лівому боці   

E Лежаче на спині   

 

  57 Який дезінфікуючий розчини використовують для вологого прибирання у пологових 

будинках? 

A *0,2% розчин Бланідас 

B 0,5% розчин мийного засобу 

C 5% хлорного вапна 

D 6% розчин перекису водню 

E 10% хлорного вапна 

 

  58 Як часто потрібно проводити генеральне прибирання у палатах  новонароджених 

пологового будинку?    



A *Через кожні 3 дні   

B 1 раз на тиждень   

C Кожен день   

D 2 рази на тиждень    

E Через кожні 5 днів   

 

  59 Як часто слід проводити генеральне прибирання у пологовому будинку в 

індивідуальних пологових залах?    

A *Щоразу після пологів 

B 1 раз на тиждень   

C 2 рази на тиждень   

D 1 раз на 3 дні   

E 2 рази на добу   

 

  60 Як часто слід проводити вологе прибирання палат у пологовому будинку?    

A *Не менше 2-х разів в день 

B Щоденно   

C По мірі необхідності   

D 1 раз на тиждень    

E 3 рази на тиждень   

 

  61 Вкажіть який розчин є протипоказаним для проведення санітарної оборбки при 

педикульозі  вагітних та дітей до 5 років: 

A *0,15% водно-емульсійний розчин карбофосу 

B Мильно-порошкова емульсія   

C 5% борна мазь + 0,25% емульсія дикрезилу + 10% розчин оцтової кислоти 

D 4% розчин соди + 10% розчин оцтової кислоти 

E 0,5% розчин метилацетафосу 

 

  62 Акушерка проводить предстерелізаційну очистку медичного інструментарію. Вкажіть, 

яку пробу повинна вона провести на залишки миючих засобів: 

A *Фенолфталеїнову   

B Ортотолуїдинову   

C Бензидинову   

D Амідопиринову   

E Азопірамову   

 

  63 Пацієнтці призначений загальний аналіз сечі. Вкажіть необхідну кількість сечі для 

даного дослідження: 

A *100-200 мл 

B 5-10 мл 

C 15-20 мл 

D 30-50 мл 

E 50-100 мл 

 

  64 Пацієнтці призначено катетеризацію сечового міхура м’яким катетером. Назвіть 

найбільш часте ускладнення при проведенні катетеризації сечового міхура:   

A *Занесення інфекції у сечовивідні шляхи   

B Гематурія   

C Розрив уретри    

D Обтурація сечовивідного каналу 

E Поява алергійної реакції   



 

  65 Вкажіть найбільш доцільний метод стерилізації гумових катетерів багаторазового 

використання: 

A *Паровий метод   

B Кип’ятіння   

C Хімічний метод   

D Повітряний метод   

E Іонізуюче опромінення   

 

  66 Вкажіть температуру та час стерилізації медичного інструментарію в сухожаровій 

шафі: 

A *180° - 60 хв. 

B 180° - 55 хв. 

C 180° - 45 хв. 

D 160° - 50 хв. 

E 160° - 60 хв. 

 

  67 Пацієнтці 50-ти років лікар призначив лікувальну клізму з 50 мл обліпихової олії. Що 

потрібно зробити перед даною маніпуляцією? 

A *Очисну клізму   

B Краплинну клізму   

C Гіпертонічну клізму     

D Сифонну клізму   

E Олійну клізму   

 

  68 Пацієнтці призначено введення цефтріаксону по 300000 ОД. У флаконі 500000 ОД. Як 

виконати розведення антибіотика та скільки мл розчину набрати в шприц? 

A *Ввести у флакон 5 мл розчинника, набрати в шприц 3 мл розчину 

B Ввести у флакон 10 мл розчинника, набрати в шприц 7 мл розчину     

C Ввести у флакон 10 мл розчинника, набрати в шприц 6 мл розчину      

D Ввести у флакон 10 мл розчинника, набрати в шприц 5 мл розчину     

E Ввести у флакон 5 мл розчинника, набрати в шприц 4 мл розчину     

 

  69 Назвіть розчин, який можна використати для розведення антибіотику для постановки 

діагностичної проби на індивідуальну чутливість:     

A *0,9% розчин натрію хлориду 

B 0,25% розчин новокаїну 

C 0,5% розчин новокаїну 

D 2% розчин новокаїну 

E 40% розчин глюкози 

 

  70 Пацієнтка з цукровим діабетом І-го типу тривалий час вводить собі інсулін тільки в 

зовнішню поверхню стегна. Яке ускладнення може виникнути?   

A *Ліподистрофія   

B Алергічна реакція   

C Некроз тканини    

D Тромбофлебіт   

E Інфільтрат     

 

  71 Після проведеної внутрішньовенної інфузії на місці венепункції утворилася гематома. 

Що є найбільш вірогідною причиною цього ускладнення?      

A *Прокол обох стінок вени   



B Алергічна реакція      

C Ушкодження нервового стовбура      

D Прокол м’язів      

E Дуже щільно накладений джгут    

   

  72 Пацієнтка через дві доби після проведеної операції скаржиться на біль в животі, 

здуття, не відходження газів. Яке втручання необхідно здійснити на даному етапі?   

A *Ввести газовідвідну трубку   

B Ввести спазмолітики   

C Покласти міхур з льодом на живіт     

D Ввести знеболюючі     

E Прикласти грілку   

 

  73 Вагітній, яка страждає на хронічний холецистит, призначено дієту №5. Як акушерка 

повинна пояснити жінці та її родичам мету цієї дієти?   

A *Хімічне щадіння печінки в умовах повноцінного харчування, покращення 

жовчовиділення   

B Підтримання загальних сил організму і підвищення його опірності    

C Нормалізація обміну речовин, покращення кровообігу   

D Забезпечення фізіологічно повноцінного харчування     

E Покращення виведення із організму продуктів обміну речовин     

 

  74 При дослідженні пульсу у вагітної жінки, акушерка визначила, що частота пульсу 

складає 50/хв. Як оцінити таку частоту пульсу?   

A *Брадикардія   

B Аритмія   

C Тахікардія     

D Пароксизмальна тахікардія   

E Ниткоподібний   

 

  75 Пацієнтці , яка лікується з приводу хронічного гастриту, призначена дієта №1. Яка 

мета даної дієти? 

A *Обмеження механічного і хімічного подразнення слизової оболонки травного каналу   

B Нормалізація секретної та моторної функції кишечнику   

C Нормалізація обміну пуринів     

D Зменшення набряків   

E Покращення кровообігу   

 

  76Акушерка проводить санітарну обробку вагітній жінці з педикульозом. Який 

протипедикульозний засіб можна використати в даній ситуації?   

A *5% борну мазь 

B 0,15% водно-емульсійний р-н карбофосу 

C 1% р-н хлораміну 

D 5% р-н перманганату калію 

E 3% р-н оцтової кислоти 

 

  77 Акушерка, здійснючи догляд за породіллями, повинна дотримуватись лікувально-

охоронного режиму. Який із наведених заходів є його елементом?   

A *Дотримання тиші   

B Прибирання приміщень   

C Дієтичне харчування   

D Виконання призначень лікаря   



E Провітрювання палат   

 

  78 Якою повинна бути температура повітря у палатах полового відділення для породіль?   

A *21-22°С   

B 14-16°С 

C 16-18°С 

D 27-29°С 

E 30-32°С 

 

  79 Акушерка проводить контроль якості перед стерилізаційної очистки інструментів. З 

якою метою вона проводить фенолфталеїнову пробу?   

A *Для виявлення залишків миючого засобу   

B Для виявлення залишків крові   

C Для виявлення дезінфікуючого засобу   

D Для оцінки придатності інструментів до використання   

E Для оцінки правильності проведення автоклавування   

 

  80Внаслідок проведеної акушеркою внутрішньом’язевої ін’єкції  породіллі у місці 

ін’єкції з’явилась сильна біль, яка віддає в стегновий і литковий м’яз. Що є найбільш 

вірогідною причиною цього ускладнення? 

A *Ушкодження нервового стовбура   

B Прокол м’язів   

C Ушкодження окістя   

D Прокол вени    

E Утворення інфільтрату   

 

  81 Лікувальне харчування базується на трьох основних принципах. Що передбачає 

щадний режим харчування?   

A *Оберігання хворого органа чи системи органів від механічних, хімічних та термічних 

чинників 

B Базується на зменшенні чи збільшенні в харчовому раціоні того чи іншого продукту  

C У харчовий раціон вводять речовини, в яких організм відчуває нестачу 

D Повноцінне постачання організму різними харчовими речовинами 

E Дотримання режиму харчування   

 

  82 У приймальному відділенні пологового будинку в процесі приймання та санобробки у 

роділлі розпочалися потуги та  виникла кровотеча. Які першочергові дії акушерки?   

A *Викликати чергового лікаря   

B Поставити очисну клізму   

C Зголити волосяний покрив із зовнішніх статевих органів   

D Застосувати міхур з льодом   

E Виміряти артеріальний тиск   

 

  83 У пологовому відділенні провели пологи у жінки 25-ти років, яка хвора на СНІД. Яку 

дезінфекцію необхідно провести після виписування хворої?   

A *Заключну   

B Профілактичну   

C Поточну    

D Вогнищеву   

E Осередкову   

 

  84 Акушерка провела туалет породіллі зі швами на промежині. Який розчин використає 



акушерка для догляду за швами?   

A *1% розчин діамантового зеленого 

B 70% розчин етилового спирту 

C 2% розчин борної кислоти 

D 5% розчин йоду 

E 2% розчин натрію гідрокарбонату 

 

  85 Акушерка проводить санітарну обробку породіллі,зрізаючи нігті на руках і ногах. 

Нігтьові ложа обробила 5% розчином йоду. Вкажіть, яку дезінфекцію  ножиць повинна 

здійснити акушерка після використання: 

A *Занурити у 70% р-н етилового спирту на 6 год. з наступним промиванням проточною 

водою 

B Занурити на 15 хв. у 3% р-н пероксиду водню з наступним промиванням проточною 

водою 

C Занурити в хлоргексидин на 45 хв з наступним промиванням проточною водою 

D Занурити на 15 хв. у 30° р-н етилового спирту з наступним промиванням проточною 

водою 

E Занурити на 15 хв. у 2% р-н соди з наступним промиванням проточною водою 

 

  86 Після ускладнених пологів акушерка за призначенням лікаря здійснює повторну 

катетеризацію сечового міхура. Який розчин використає акушерка з метою профілактики 

цистіту у роділлі?   

A *10 мл теплого розчину фурациліну   

B 5 мл р-ну калію перманганату   

C 10 мл 70° етилового спирту   

D 15 мл 2 % р-ну натрію гідрокарбонату 

E 10 мл 5% р-ну борної кислоти 

 

  87 Жінці 32-х років, яка знаходиться на лікуванні у гінекологічному відділенні було 

призначено в/м 5 мл 5% р-ну кальцію глюконат. Під час повторного виконання 

процедури, жінка поскаржилась на різкий, пекучий біль. Яка найбільш доцільна 

лікувальна тактика акушерки в даному випадку? 

A *Припинити ін’єкцію і перевірити етикетку ампули з-під ліків 

B Ввести ліки і прикласти грілку   

C Зробити йодну сітку на місці ін’єкції   

D Місце ін’єкції обколоти 5% р-ном новокаїну 

E Ввести ліки і виконати УФ-опромінення місця ін’єкції   

 

  88 В фельдшерсько-акушерський пункт звернулась жінка 25-ти років зі скаргами на біль, 

ущільнення в ділянці сідниць після курсу аутогемотерапії. Яке найбільш вірогідне 

ускладнення виникло?   

A *Інфільтрат   

B Алергічна реакція   

C Тромбофлебіт   

D Абсцес   

E Некроз тканини    

 

  89 Жінці 28-ми років, акушерка за призначенням лікаря ввела роділлі з нефропатією в/м 5 

мл 25% р-ну магнію сульфат. Що повинна далі зробити акушерка з використаним 

шприцом? 

A *Продезінфікувати, використовуючи правило двох ємкостей   

B У зібраному вигляді опустити в дез. розчин   



C Віддати старшій мед. сестрі   

D Передати в ЦСВ   

E Викинути в сміттєзбірник    

 

  90 Акушерка виконала породіллі за призначенням лікаря пробу на індивідуальну 

чутливість до антибіотика. Відповідний запис про негативний чи позитивний результат 

вона записує:   

A *У листку лікарських призначень   

B На окремому аркуші   

C У листку спостережень   

D На титульну сторінку історії пологів   

E В амбулаторній картці    

 

  91 Жінці 25-ти років, яка знаходиться в пологовому будинку із загрозою 

внутрішньоутробної асфіксії плода призначено в/в введення 40% р-ну глюкози + 5% р-н 

аскорбінової кислоти 10 мл. Які вена найчастіше використовується для в/в ін’єкцій? 

A *Вени ліктьового згіну   

B Вени передпліччя   

C Вени нижніх кінцівок   

D Вени кістей   

E Вени голови   

 

  92 Акушерка ввела породілля за призначенням лікаря в/м 5,0 мл баралгіна. Вказати, на 

який час повинна занурити акушерка використаний шприц в дезінфікуючий розчин: 

A *60 хв.  

B 40 хв.  

C 15 хв.  

D 20 хв.   

E 30 хв.  

 

  93 Вагітній жінці, 32-х років, хворій на цукровий діабет, лікарем-гінекологом був 

призначений аналіз сечі на глюкозу. За який проміжок часу повинна зібрати сечу жінка?   

A *За 24 години 

B За 12 годин   

C За 10 годин 

D За 8 годин 

E За 7 годин 

 

  94 Вагітній жінці, 31-го року, яка хворіє на неспецифічний виразковий коліт, лікарем 

призначено аналіз калу на приховану кров. Які медикаменти потрібно виключити з 

призначень перед збиранням калу на приховану кров?   

A *Які містять йод, бром, залізо   

B Які містять вітаміни групи В   

C Які містять вісмут, кальцій   

D Які містять кальцій, магній   

E Які містять бром, йод   

 

  95 Акушерці під час забору крові на біохімічне дослідження кров потрапила у око. Які 

подальші дії акушерки?   

A *Промити око водопровідною водою 

B Промити дистильованою водою   

C Промити р-ном фурациліну 1:5000   



D Промити перекисом водню 

E Промити 5% р-ном калію перманганату 

 

  96 Скільки потрібно порошку хлораміну для приготування 1 літру 3% розчину 

хлораміну? 

A *30 г 

B 5 г 

C 10 г 

D 15 г 

E 100 г 

 

  97 Яку максимальну кількість розчину можна вводити внутрішньом’язово одноразово? 

A *10 мл   

B 2 мл 

C 5 мл 

D 15 мл 

E 20 мл 

 

  98 Який наказ МОЗ України передбачає профілактику розповсюдження СНІДу?   

A *Наказ №955 

B Наказ №450   

C Наказ №460   

D Наказ №410   

E Наказ №408   

 

  99 Яке положення слід надати пацієнту, у якого розвинувся набряк легень після чергової 

гіпертонічної кризи?   

A *Напівсидяче положення у ліжку   

B Сидяче в кріслі   

C Горизонтальне на спині   

D З опущеним головним кінцем   

E На провому боці в ліжку   

 

  100 Які дії передбачає знезараження шприців та голок після їх використання?   

A *Занурення в 0,2% розчин дезактину на 1 годину 

B  Занурення в 0,5% миючий розчин на 1 годину 

C Занурення в 3% розчин перекису водню на 1 годину 

D Занурення в 70% розчин етилового спирту на 1 годину 

E Занурення в 96% розчин етилового спирту на 1 годину 

 

  101 При яких станах хворого застосування міхура з льодом протипоказане?   

A *I-й період гарячки 

B Кровотеча   

C ІІ-й період гарячки   

D Травми в перші години   

E Після пологів в перші 2 години 

 

  102 Який термін часу затримки сечовиділення є показанням для катетеризації сечового 

міхура?   

A *10-12 годин 

B 9-15 годин 

C 12-18 годин 



D 12-24 години 

E 3-6 годин 

 

  103 У пацієнтки, 55-ти років під час обєктивногообстеження виявлено дефіцит пульсу. 

Що входить в поняття дефіцит пульсу? 

A *Різниця між частотою серцевих скорочень та частотою пульсу   

B Сума частоти серцевих скорочень та частоти пульсу   

C Різниця між частотою пульсу та частотою серцевих скорочень    

D Різниця між частотою пульсу та частотою дихання   

E Сума частоти пульсу та частоти дихання   

 

  104 Яка дієта показана при захворюваннях серцево-судинної системи? 

A *Стіл №10   

B Стіл №8 

C Стіл №7 

D Стіл №5 

E Стіл №3 

 

  105 В приемном отделении родильного дома акушерка проводит обследование 

роженицы, 28-ми лет, подсчитывает частоту дыхания. Какой должна быть в норме частота 

дыхания? 

A *16-20/мин. 

B  10-12/мин. 

C 12-16/мин. 

D 20-24/мин. 

E 24-28/мин. 

 

  106 В послеродовой палате акушерка проводит исследование пульса у родильницы, 23-х 

лет. Какие характеристики пульса она должна определить? 

A *Ритм, частота, наполнение, напряжение    

B Частота, высота, наполнение     

C Величина, наполнение, напряжение    

D Ритм, скорость, высота     

E Напряжение, скорость, величина    

 

  107 В отделении патологии беременных находится на лечении пациентка, 32-х лет, с 

диагнозом хронический пиелонефрит. Лечащий врач назначил исследование мочи по 

Зимницкому. Как часто на протяжении суток нужно собирать мочу у пациентки? 

A *Каждые 3 часа    

B Каждые 2 часа     

C Каждые 4 часа     

D Каждые 6 часов     

E Каждые 8 часов    

 

  108 В послеоперационной палате находится пациентка, 27-ми лет после операции 

кессарева сечения. Ей назначен постельный режим. Медсестра проводит мероприятия по 

профилактике пролежней. Какой раствор она должна использовать для обработки кожи в 

местах возможного образования пролежней? 

A *10% раствор камфорного спирта 

B 1% раствор калия перманганата 

C 3% раствор перекиси водорода 

D 2% раствор гидрокарбоната натрия 



E 1:5000 раствор фурацилина   

 

  109 В отделении патологии беременных находится пациентка, 32-х лет, страдающая 

митральным пороком сердца, хронической недостаточностью кровообращения. Лечащий 

врач назначил контроль водного баланса. Что следует учитывать, выполняя данное 

назначение? 

A *Соотношение введенной в организм жидкости и суточного диуреза    

B Соотношение дневного и ночного диуреза     

C Количество введенной в организм жидкости за сутки     

D Суточное количество мочи     

E Разницу между утренними и вечерними показателями массы тела  

   

  110 В отделении патологии беременных находится на лечении пациентка, 30-ти лет, с 

диагнозом язвенная болезнь. Лечащий врач назначил анализ кала на скрытую кровь. 

Какую диету должна соблюдать пациентка в течении 3-х дней? 

A *Безгемоглобиновую    

B С ограничением соли    

C Бесшлаковую     

D Калийсберегающую     

E С ограничением жидкости    

 

  111 В гинекологическом отделении находится на обследовании пациентка, 32-х лет, 

которая имеет сопутствующий диагноз хронический колит. В связи с наличием запора, 

лечащий врач назначил очистительную клизму. Какое положение должна занять 

пациентка при проведении манипуляции? 

A *На левом боку    

B На правом боку     

C На животе     

D На спине     

E Коленно-локтевое     

 

  112 В отделении патологии беременных находится пациентка, 28-ми лет, страдающая 

хроническим холециститом. По назначению врача ей проводят 3-х фазное дуоденальное 

зондирование. Медсестра зондового кабинета получила первую порцию желчи, затем 

ввела в зонд 50 мл теплого раствора 33% раствора сульфата магния, наложила зажим на 

зонд на 10 минут, а затем  из зонда стала выделяться вязкая жидкость темно-оливкового 

цвета. Как называется эта порция? 

A *Пузырная желчь    

B Дуоденальная желчь     

C Желчь из внутрипеченочных протоков     

D Панкреатический сок     

E Желудочный сок    

 

  113 В отделении патологии беременных находится пациентка, 25-ти лет, с диагнозом 

сахарный диабет I-го типа. Медсестра процедурного кабинета готовит пациентке 

инъекцию инсулина. Сколько мл инсулина она должна набрать в шприц емкостью 2 мл, 

если назначена доза 16 ЕД (1 мл инсулина - 40 ЕД)? 

A *0,4 мл    

B 0,6 мл 

C 0,5 мл 

D 0,3 мл 

E 0,2 мл    



 

  114 Акушерка родильного зала в начале рабочего дня вскрыла стерильный бикс с 

перевязочным материалом. В течении какого времени можно использовать материалы из 

данного бикса?   

A *24 часов    

B 48 часов     

C 12 часов     

D 10 часов     

E 6 часов    

 

  115 В отделении патологии беременных медсестра процедурного кабинета утром взяла 

кровь из вены у 3-х пациенток на ВИЧ-инфекцию. Какой приказ МЗ Украины требует 

доставки  пробирок с кровью в закрытых контейнерах?   

A *№955 

B №408 

C №228 

D №59 

E №38 

 

  116 Акушерка открыла бикс с перевязочным материалом и выявила, что индикатор 

стерильности не разплавился. Какие дальнейшие действия акушерки?   

A *Отправить бикс на повторную стерилизацию 

B Отослать материал на бактериологическое исследование   

C Написать докладную записку главному врачу   

D Получить подтверждение записи в “Журнале учета стерилизации” в ЦСО   

E Использовать перевязочный материал для работы   

 

  117 Укажите время стерилизации в автоклаве под давлением 2 атм, Т- 132°С:   

A *20 мин.  

B 15 мин.    

C 45 мин.   

D 60 мин.   

E 120 мин.   

 

  118 Ви акушеркаполгвого відділення. Вас викликала пацієнта, в якої виникло блювання 

“кавової гущі”. З анамнезу відомо, що хворіє на виразкову хворобу. Який лікарський 

препарат за призначенням лікаря застосує акушерка для надання невідкладної допомоги? 

A *Етамзілат натрію   

B Кетанов   

C Но-шпа   

D Мезатон   

E Фізіологічний розчин   

 

  119 За призначенням лікаря акушерка гінекологічного відділення повинна взяти у 

вагітної кров на коагулограму. У градуйовану пробірку конусоподібної форми вона 

набрала 1 мл 3,8% розчину лимоннокислого натрію. Вкажіть, яку кількість крові 

необхідно набрати у пробірку: 

A *9 мл   

B  2 мл 

C 3 мл 

D 5 мл   

E 7 мл 



 

  120 Пацієнтці з хронічним ентероколітом, лікар призначив іригосокпію. Вкажіть, воду 

якої оптимальної температури ви застосуєте для постановки очисної клізми: 

A *28-32°С 

B 35-36°С 

C 35-37°С 

D 37-38°С 

E 38-39°С 

 

121 Пiсля пологiв у жiнки впродовж 3-х дiб вiдсутнi випорожнення. За призначенням 

лiкаря акушерка повинна поставити пацiєнтцi очисну клiзму. Який об’єм води слiд налити 

у кружку Есмарха? 

A. *1-1,5 л  

B. 2-3 л 

C. 0,5-0,7 л 

D. 0,1-0,2 л 

E. 3-4 л 

 

122. Вагiтна жiнка 32-х рокiв знаходиться в гастроентерологiчному вiддiленнi зi 

скаргами на гiркоту в ротi, ниючий бiль у правому пiдребер’ї, нудоту, здуття живота. В 

анамнезi - хронiчний холецистит. Яка дiєта необхiдна хворiй? 

A. *№5 

B. №7 

C. №10 

D. №1а 

E. №15 

 

123. У родiллi 32-х рокiв пологи ускладнились нефропатiєю. За призначенням 

лiкаря акушерка ввела родiллi внутрiшньом’язово у верхньо-зовнiшнiй квадрат сiдницi 

25% розчин магнiю сульфату 5 мл. Iн’єкцiйну голку потрiбно ввести пiд кутом: 

A. *90o  

B. 70o 

C. 60o 

D. 45o 

E. 30o 

 

124. У терапевтичному вiддiленнi знаходиться хворий на бронхоектатичну хворобу. У 

хворого вiддiляється харкотиння у великiй кiлькостi. Яке положення йому необхiдно 

надати для полiпшення видiлення харкотиння? 

A. *Дренажне   

B. Вимушене 

C. Горизонтальне 

D. Пасивне 

E. – 

 

125. У породiллi 23-х рокiв внаслiдок лiкування антибiотиками, що вводилися 

акушеркою внутрiшньом’язово 4 рази на добу, утворився iнфiльтрат. Що, найiмовiрнiше, 

спричинило виникнення цього ускладнення? 

A. * Введення лiкiв у одне й те саме мiсце   

B. Введення непiдiгрiтого розчину 

C. Занадто повiльне введення лiкiв 

D. Введення лiкiв у положеннi стоячи 



E. Введення лiкiв голкою №0860 

 

126. Позначаючи в температурному листку показники температури пацiєнтки в 

пiсляоперацiйному перiодi, акушерка помiтила, що коливання ранкової i вечiрньої 

температури дорiвнює в межах 1-2oC. Вкажiть вид гарячки: 

A. *Послаблювальна   

B. Постiйна 

C. Перемiжна 

D. Хвилеподiбна 

E. Атипова 

 

127. Якi дезiнфiкуючi розчини використовують для вологого прибирання у пологових 

будинках? 

A. * 6% розчин перекису водню з 0,5% розчином мийного засобу  

B. 0,5% розчин хлорного вапна 

C. 10% розчин хлорного вапна 

D. 1% розчин хлорамiну 

E. 0,15%розчин хлорамiну 

 

128. Пацiєнтка 23-х рокiв лiкується у гiнекологiчному вiддiленнi. Пiсля введення 

антибiотику у хворої раптово виникли запаморочення, бiль в груднiй клiтцi, задишка, 

зниження АТ, ниткоподiбний пульс. Яке ускладнення виникло? 

A. *Анафiлактичний шок  

B. Iнфаркт мiокарда 

C. Набряк легень 

D. 

E. Колапс 

 

129. У пацiєнта 28-ми рокiв скарги на біль пiд час дефекацiї, видiлення слизу та кровi з 

вiдхiдника протягом тижня. Який метод дослiдження буде інформативним для з’ясування 

дiагнозу? 

A. *Ректороманоскопiя  

B. Гастроскопiя 

C. Фiброгастроезофагоскопiя 

D. Ультразвукове обстеження 

E. Рентгеноскопiя 

 

130. . Дiльнича акушерка жiночої консультацiї проводить бесiду з вагiтноюз приводу 

особливостей її харчування. Чому повинен дорiвнювати прирiст маси тiла вагiтної за 

тиждень у другiй половинi вагiтностi? 

A. *300-350 г  

B. 700-800 г 

C. 600-700 г 

D. 500-600 г 

E. 400-450 г 

 

131. Акушерка до проведення огляду вагiтної жiнки проводить обробку рук. З 

метоюпрофi лактики передачi iнфекцiї , необхiдно мити руки не менше: 

A. *30 сек  

B. 4 хв 

C. 3 хв 

D. 2 хв 



E. 1 хв 

 

132. Акушерцi доручено термiново доставити кров з пологового будинку до 

лабораторiї, яка розташована за межами установи. У якiй упаковцi необхiдно 

транспортувати даний бiологiчний матерiал? 

A. * У контейнерi  

B. У картоннiй коробцi 

C. У дерев’яному ящику 

D. У полiетиленовому пакетi 

E. У паперовiй обгортцi 

 

133. У пацiєнтки з пневмонiєю, на фонi лiкування антибiотиками розвинулась 

криза: температура тiла знизилась протягом 2-х годин з 40, 3oC до 36, 2oC. При 

цьому самопочуття погiршилось; пацiєнтка зблiдла, вкрилась холодним потом, 

скаржиться на слабкiсть, потемнiння в очах, АТ- 70/40 мм рт.ст., Рs- 100/хв., 

ниткоподiбний. Яке ускладнення найбiльш iмовiрне в даному випадку? 

A. * Колапс  

B. Непритомнiсть 

C. Кардiогенний шок 

D. Гостра серцева недостатнiсть 

E. – 

 

134. . Вагiтнiй, яка страждає на хронiчний гломерулонефрит, призначено дiєту №7. Якi 

рекомендацiї повинна дати акушерка? 

A. * Обмеження кухонної солi до 5-6 г на добу  

B. Калорiйнiсть дiєти повинна становити 3600-4000 ккал 

C. Слизовi супи на першi страви 

D. Збiльшити споживання рiдини до 2 л на добу 

E. Виключити простi вуглеводи з рацiону 

 

135. Важкохворiй породiллi необхiдно здiйснювати профiлактику пролежнiв 

(для покращення кровообiгу). Який лiкарський засiб потрiбно використати? 

A. * Камфорний спирт  

B. 5% розчин йоду 

C. 1% розчин калiюперм анганату 

D. 3% розчин пероксиду водню 

E. Розчин фурацилiну 

 

136. . Акушерка вiддiлення патологiї вагiтностi доглядає за жiнкою 36-ти рокiв, у 

якої виявили ознаки гострого панкреатиту. Яку необхiдно провести лабораторну 

дiагностичну процедуру для пiдтвердження дiагнозу? 

A. * Аналiз сечi на дiастазу  

B. УЗД 

C. Аналiз сечi загальний 

D. Аналiз кровi загальний 

E. Коагулограма 

 

137. У хворої пiсля введення пенiцилiну через 5 хвилин раптово з’явились рiзка 

слабкiсть, запаморочення, вiдчуття страху, ядуха, стиснення в груднiй клiтцi, бiль у 

животi. Стан хворої важкий. Шкiра блiда, волога. Пульс ниткоподiбний, гiпотонiя. Якi 

першочерговi дiї акушерки? 

A. * Обколоти 0,1% адреналiном  



B. Ввести еуфiлiн 

C. Ввести 20% розчин кофеїну 

D. Покласти грiлку 

E. Ввести строфантин 

 

138. У вагiтної 22-х рокiв спостерiгається нездужання, температура - 39,6oC. Протягом 2-х 

годин виникло рiзке зниження температури до 35,8oC. Об’єктивно:пульс став 

ниткоподiбним, вiдмiчається загальна слабкiсть, значне потовидiлення. Яке ускладнення 

виникло у пацiєнтки? 

A. * Критичне зниження температури  

B. Пiдвищення температури 

C. Збереження температури 

D. Лiтичне зниження температури 

E. Фебрильна температура 

 

139. У вiддiленнi перебуває вагiтна, якiй призначено щоденнi внутрiшньовеннi 

вливання. Пiд час чергового пiдключення системи до пiдключичного катетера, 

виявилось, що рiдина не надходить у катетер через його непрохiднiсть. Вкажiть 

подальшi дiї акушерки: 

A. * Промити катетер 1 мл 1% розчину гепарину  

B. Замiнити катетер 

C. Промити катетер 1 мл 5% розчину гепарину 

D. Промити катетер 1 мл 10% розчину NaCl 

E. Не пiдключати систему 

 

140. Пацiєнтцi гiнекологiчного вiддiлення лiкар призначив введення газовiдвiдної трубки. 

Через який час повинна забрати акушерка газовiдвiдну трубку у пацiєнти? 

A. * 2 години  

B. 3 години 

C. 4 години 

D. 5 годин 

E. 6 годин 

 

141. Для запобiгання помилкового наповнення балонiв iншими газами передбачено 

розпiзнавальне фарбування балонiв. В який колiр пофарбований балон для зберiгання 

кисню? 

A. * Блакитний  

B. Чорний 

C.Жовтий 

D. Бiлий 

E. Червоний 

 

142. Акушерка бере участь у лiкуваннi пацiєнтки з хронiчним ентероколiтом. 

Який дiєтичний стiл слiд рекомендувати пацiєнтам iз кишковими розладами? 

A. * Стiл №4  

B. Стiл №1 

C. Стiл №5 

D. Стiл №7 

E. Стiл №11 

 

143. У породiллi при критичному зниженнi температури тiла з’явились наступнi 



симптоми: рiзка блiдiсть шкiри, холодний липкий пiт, загостренi риси обличчя, 

прискорене поверхневе дихання, ниткоподiбний пульс, зниження артерiального тиску. 

Вкажiть стан, який виник у пацiєнтки: 

A. * Колапс  

B. Непритомнiсть 

C. Емболiя 

D. Iнсульт 

E. Кома 

 

144. Вагiтна жiнка знаходиться на стацiонарному лiкуваннi з приводу гострого 

пiєлонефриту. Пiсля в/м’язового введення антибiотику погiршився стан: з’яви- 

лася слабкiсть, тремтiння тiла, свербiж шкiри, нудота. Через декiлька хвилин во 

на знепритомнiла. Шкiра блiда, пульс - 102/хв., АТ- 80/40 мм рт.ст.  

Яка невiдкладна долiкарська допомога? 

A. * Холод на мiсце iн’єкцiї, обколоти мiсце iн’єкцiї адреналiном  

B. Горизонтальне положення, дати нашатирний спирт 

C. Горизонтальне положення, дати зволожений кисень 

D. Напiвсидяче положення, гiрчичники на грудну клiтку 

E. Горизонтальне положення, грiлку до нiг 

 

145. Лiкар призначив дитинi дослiдження сечi за Нечипоренком. Яку порцiю сечi 

необхiдно зiбрати для дослiдження? 

A. * Середню порцiю ранкової сечi  

B. Всю ранкову сечу 

C. Нiчну порцiю сечi 

D. Добову сечу 

E. Будь-яку порцiю сечi 

 

146. * Ви працюєте акушеркою. З метою профiлактики внутрiшньолiкарняної iнфекцiї 

проводиться бактерiологiчний посiв з рук. Як часто його необхiдно проводити? 

A. Один раз в квартал  

B. Щомiсяця 

C. Один раз на рiк 

D. Два рази на рiк 

E. Пiсля захворювання 

 

147. Пацiєнтка через 7 годин пiсля кесаревого розтину скаржиться на вiдсутнiсть 

сечовидiлення. Сечовий мiхур переповнений, позиви до сечовипускання. Яка тактика 

акушерки? 

A. * Виконати катетеризацiю сечового мiхура  

B. Пiдкласти судно 

C. Застосувати мiхур з льодом на сечовий мiхур 

D. Ввести спазмолiтичнi засоби 

E. Ввести сечогiннi препарати 

 

148. Упацi єнтки 37-ми рокiв з порушенням менструального циклу акушеркою 

виявленi ознаки залiзодефiцитної анемiї. Вкажiть, якi з перерахованих продуктiв найбiльш 

доцiльно включити в рацiон: 

A. * Яблука, гранати, печiнку  

B. Картоплю, огiрки, цибулю 

C. Ананаси, кiвi, банани 

D. М’ясо, сало, вершки 



E. Буряк, картопля, морква 

 

149. Хворiй лiкар призначив дослiдження сечi на дiастазу. Як треба зiбрати сечу для цього 

дослiдження? 

A. * 50 мл сечi свiжовипущеної i теплої  

B. Сечу збирають за 24 години 

C. Ранком, 100-150 мл сечi 

D. Середню порцiю сечi у будь-який час 

E. Сечу збирають за 3 години 

 

150. Жiнцi 42-х рокiв, хворiй на гострий аднексит, лiкарем-гiнекологом було призначено 

в/м введення цефтрiаксона по 1 г два рази на день. Перед введенням антибiотика 

акушеркою була проведена в/ш проба на чутливiсть до лiкарського засобу. Через який час 

потрiбно  оцiнити результат даної проби? 

A. * Через 20 хвилин  

B. Через 30 хвилин 

C. Через 1 годину 

D. Через 3 години 

E. Через добу 

 

151. Вагiтнiй жiнцi введено периферiйний катетер для проведення iнфузiйної 

терапiї. За призначенням лiкаря, акушерцi необхiдно здiйснити забiр венозної 

кровi для бiохiмiчного дослiдження. Вкажiть розчин, яким необхiдно попередньо промити 

катетер: 

A. * 1% розчином гепарину  

B. 0,9% розчином натрiю хлориду 

C. 3% розчином пероксиду водню 

D. 2% розчином натрiю гiдрокарбонату 

E. Розчином фурацилiну 1:5000 

 

152. Акушерцi пологового вiддiлення необхiдно пояснити молодшiй медичнiй 

сестрi умови генерального прибирання в манiпуляцiйному кабiнетi даного вiддiлення. 

Вкажiть перiодичнiсть генерального прибирання в манiпуляцiйному кабiнетi: 

A. * Один раз на тиждень  

B. Один раз на мiсяць 

C. Щоденно 

D. Кожну змiну 

E. На початку i в кiнцi змiни 

 

153. До вас звернулась пацiєнтка зi скаргами на напад болю у попереку, який iрадiює в 

стегно, промежину. В анамнезi сечокам’яна хвороба. Яка долiкарська 

допомога першочергова? 

A. * Грiлка на поперек  

B. Мiхур з льодом на поперек 

C. Знеболюючi засоби 

D. Сечогiннi засоби 

E. Мiхур з льодом на епiгастральну дiлянку 

 

154.У потерпiлого 19-ти рокiв констатовано клiнiчну смерть. Проводиться 

серцево-легенева реанiмацiя. Що з перелiченого свiдчить про ефективнiсть закритого 

масажу серця? 

A. * Пульсацiя на соннiй артерiї   



B. Пасивнi рухи грудної клiтки 

C. Зниження температури тiла 

D. Вiдсутнiсть свiдомостi 

E. Розширенi зiницi 

 

155. У пацiєнтки 46-ти рокiв, яка страждає на артерiальну гiпертензiю, виникла носова 

кровотеча. Яким розчином слiд зволожити ватнi кульки для її зупинки? 

A. * 3% розчин перекису водню  

B. 0,2% розчин фурацилiну 

C. 0,2% розчин перманганату калiю 

D. 2% розчин натрію гiдрокарбонату 

E. 2% розчин натрію хлориду 

 

156. У вiддiленнi перебуває вагiтна, якiй призначено щоденнi внутрiшньовеннi 

вливання. Пiд час чергового пiдключення системи до пiдключичного катетера, 

виявилось, що рiдина не надходить у катетер через його непрохiднiсть. Вкажiть 

подальшi дiї акушерки: 

A. * Промити катетер 1 мл 1% розчину гепарину  

B. Замiнити катетер 

C. Промити катетер 1 мл 5% розчину гепарину 

D. Промити катетер 1 мл 10% розчину NaCl 

E. Не пiдключати систему 

 

157. Пацiєнтка гiнекологiчного вiддiлення, пiд час приступу бронхiальної астми 

приймає вимушене положення, яке полегшує її стан: сидить, впираючись руками в край 

лiжка. Вкажiть положення, яке займає пацiєнтка: 

A. * Ортопное  

B. Фаулера 

C. Сiмса 

D. Вимушене  

E. Пасивне 

 

158. Дитинi 3 роки. Скарги матерi на пiдвищення температури тiла до 38oC, вiдсутнiсть 

апетиту, нудоту, бiль в животi, частi болiснi сечовипускання, сеча каламутна. Лiкарем 

призначена проба сечi заНечипоренком.  

Сутнiсть даної проби полягає в: 

A. * Визначення кiлькостi лейкоцитiв та еритроцитiв в 1 мл сечi  

B. Визначення ацетону в сечi 

C. Визначення кальцiю сечi 

D. Визначення цукру в сечi 

E. Визначення кiлькостi сечi за добу 

 

159. Удитини 10-ти рокiв, що захворiла на гострий гломерулонефрит, наявнi проблеми: 

зменшення кiлькостi видiленої сечi за добу, пiдвищення АТ, набряки на обличчi. В 

гострий перiод дiєта №7 повинна бути: 

A. * Безсольова  

B. 1,5 г солi на добу 

C. 1-2 г солi на добу 

D. 3-5 г солi на добу 

E. 5 г солi на добу 

 

160. Удитини 5-ти рокiв спостерiгається набряк мигдаликiв, незначне бiлувате 



нашарування, збiльшення регiональних лiмфовузлiв. Лiкар запiдозрив дифтерiю 

та призначив з метою пiдтвердження дiагнозу бактерiологiчне дослiдження мазку. З яких 

дiлянок необхiдно взяти мазок? 

A. * Зiв та нiс  

B. З-пiд язика 

C. Носогорло 

D. Зiв 

E. Задня стiнка глотки 

 

161. Ви акушеркаФАПу.Потерпiлий 40-ка рокiв пiсля дорожньо-транспортної пригоди в 

станi непритомностi, не визначається пульс на сонних артерiях, дихання вiдсутнє, зiницi 

розширенi, рефлекси вiдсутнi, шкiра блiдо-сiрого кольору. Визначте важкiсть стану 

потерпiлого: 

A. * Клiнiчна смерть 

B. Агонiя 

C. Преагонiя 

D. Дуже тяжкий 

E. Середньої тяжкостi 

 

162. Употерпi лого дiагностовано клiнiчну смерть. Яке спiввiдношення натискань на 

грудну клiтку та вдихiв при проведеннi серцево-легеневої реанiмацiї у дорослого? 

A. * 30:2  

B. 2:30 

C. 2:15 

D. 1:5 

E. 5:1 

 

163. До гiнекологiчного вiддiлення надiйшла жiнка з дiагнозом: позаматкова вагiтнiсть, 

розрив труби. При пiдготовцi дооперацiї необхiдно ВИКЛЮЧИТИ: 

A. * Очисну клiзму  

B. Промивання шлунка 

C. Туалет статевих органiв 

D. Катетеризацiю сечового мiхура 

E. Премедикацiю 

 

164. У дiвчинки 5-ти рокiв скарги на зниження апетиту, слабкiсть, млявiсть. Об’єктивно: 

шкiра блiда, набряки на обличчi, АТ- 130/80 мм рт.ст., сеча кольору ”м’ясних помиїв”. 

Який метод лабораторної дiагностики повинна провести акушерка для визначення 

видiльної та концентрацiйної функцiї нирок? 

A. * Аналiз сечi за Зимницьким  

B. Загальний аналiз сечi 

C. Аналiз сечi за Нечипоренком 

D. Аналiз сечi за Амбурже 

E. Аналiз сечi за Аддiс-Каковським 

 

165. У пацiєнтки пiд час складних пологiв протягом 4 хвилин були вiдсутнi дихання, 

пульс та АТ, зiницi не реагували на свiтло. Пiсля проведення реанiмацiйних заходiв 

вдалося вiдновити серцеву та дихальну дiяльнiсть, повернулася свiдомiсть. Як називається 

цей стан? 

A. * Клiнiчна смерть  

B. Бiологiчна смерть 

C. Передагональний стан 



D. Агонiя 

E. Кома 

 

166. Ви працюєте акушеркою приймальнооглядового вiддiлення пологового будинку. Пiд 

час огляду вагiтної у приймальному вiддiленнi було виявлено головний педикульоз. 

Вкажiть номер наказу, який регламентує обробку при педикульозi: 

A. *№ 38  

B.№ 120 

C.№ 720 

D.№ 288 

E.№ 408 


