Крок М Сестринська справа
6.2 Невідкладні стани в хуріргії
1
У хворого на пахвинну грижу 1 годину тому після підняття вантажу з’явився біль у ділянці
грижового утворення і воно перестало вправлятися у черевну порожнину. Які заходи
невідкладної допомоги повинна виконати медсестра?
A *Викликати “швидку допомогу”
B Ввести розчин анальгіну внутрішньом’язово
C Ввести розчин но-шпи внутрішньом’язово
D Спробувати самостійно вправити грижу
E Покласти грілку на ділянку грижі

2
Потерпілого чоловіка, 24 років, після ДТП до приймально-діагностичного відділення
доставили з множинними ушкодженнями. Чергова медична сестра виявила, що пацієнт
без свідомості, дихання поверхневе, пульс ниткоподібний, зіниці звужені. Першочергове
незалежне медсестринське втручання.
A *Викликати лікаря
B Виміряти АТ
C Зібрати сечу на аналіз
D Транспортувати до рентгенкабінету
E Зняти ЕКГ

3
Медична сестра відділення реанімації та інтенсивної терапії за призначенням лікаря
проводить інтенсивну медикаментозну терапію. Визначити найбільш ефективний шлях
введення інфузійних засобів:
A *Внутрішньовенний
B Внутрішньом’язовий
C Підшкірний
D Внутрішньосерцевий
E Внутрішньоартеріальний

4
У жінки опік окропом передньої поверхні грудей, живота та ніг. Скарги на сильний біль.
Шкіра гіперемована, набрякла. Яке сестринське втручання є доцільним на
догоспітальному етапі?
A *Охолодити, накласти асептичну пов’язку
B Підсікти пухирі та накласти пов’язку
C Порадити застосувати грілку
D Накласти мазеву пов’язку
E Накласти оцтовий компрес

5
Чоловік в стані алкогольного сп’яніння випадково взяв в рот декілька мл оцтової кислоти.
Турбує біль. Ротова порожнина гіперемована. Що в першу чергу повинна зробити
медсестра?
A *Ретельно промити рот водою
B Дати випити гарячого молока
C Дати випити холодного молока
D Дати ковтати шматочки льоду
E Ввести в шлунок тонкий зонд.

6
Пацієнт отримав травму грудної клітки. Положення вимушене, у 4 міжребер’ї зліва різана
рана 3х1 см, з якої витікає піниста кров, а під час видиху чути всмоктування повітря. Ви
наклали окклюзійну пов’язку. Яке її функціональне призначення?
A *Герметизація рани
B Захист від інфікування
C Усунення деформації
D Зупинка кровотечі
E Транспортна іммобілізація

7
До Вас звернувся сусід, який скаржиться на переймоподібний біль в животі, нудоту,
блювання, затримку газів і стільця. При огляді Ви запідозрили “гострий живіт”. Як
надати долікарську допомогу?
A *Покласти холод на живіт, викликати “швидку допомогу”
B Знеболити, покласти грілку на живіт
C Промити шлунок, поставити очисну клізму
D Знеболити, спостерігати за пацієнтом протягом 3-х годин
E Обмежити прийом їжі та води, ввести спазмолітики

8
У потерпілого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ви виявили відсутність дихання,
пульса на сонній артерії, широкі зіниці. Що в першу чергу треба зробити?
A *Розпочати серцево-легеневу реанімацію
B Дати вдихнути нашатирного спирту
C Викликати “швидку допомогу”
D Викликати мілицію
E Ввести хлористий кальцій

9
До медичної сестри звернувся пацієнт із забоєм м’яких тканин. Який препарат із групи
місцевих анестетиків необхідно використати для знеболення ділянки цієї травми
шляхом охолодження?
A *Хлоретил
B Дикаін
C Ефір
D Лідокаін
E Новокаін

10
У хворого з напруженим пневмотораксом з’явились симптоми порушення гемодинаміки.
Яка причина цього порушення?
A *Зміщення органів середостіння
B Гіповолемія
C Метаболічний ацидоз
D Метаболічний алкалоз
E Повітряна емболія

11
Назвіть показання до екстреної профілактики правця:
A *Позагоспітальні аборти
B Фурункул
C Бешиха
D Термічні опіки 1 ст
E Відмороження 1 ст

12
При падінні з висоти хворий отримав закритий перелом обох нижніх кінцівок в ділянці
гомілок. Надайте невідкладну допомогу:
A *Накладання транспортних шин
B Накладання джгута
C Накладання скелетного витягу
D Накладання гіпсової пов’язки
E Накладання тиснучої пов’язки

13
При переливанні одногрупної, резус-сумісної крові у хворого з’явились скарги на біль у
поперековій ділянці, важкість при диханні, серцебиття, біль за грудиною. Ваші дії:
A *Припинити переливання крові, викликати лікаря
B Припинити переливання крові, ввести 50% 2 мл анальгіну
C Припинити переливання крові, дати таблетку валідолу під язик
D Припинити переливання крові, спостерігати за хворим
E Заспокоїти хворого і продовжити переливання крові

14
До лікаря звернувся хворий з різаною раною передньої поверхні передпліччя, з якої
витікає темно-червона кров. Що повинна виконати медична сестра за призначенням
лікаря для тимчасової зупинки кровотечі?
A *Накладання давлючої пов’язки
B Згинання кінцівки в суглобі
C Накладання артеріального джгута
D Накладання затискача
E Електрокоагуляція

15
Дві хвилини тому електрик отримав удар електричним струмом. Хворий непритомний,
пульс над сонною артерією не визначається, зіниці розширені, не реагують на світло. Ваші дії:
A *Негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію
B Дати понюхати ватку, змочену нашатирним спиртом
C Розпочати непрямий масаж серця
D Ввести в/в 1% розчин адреналіну
E Чекати на прибуття реанімаційної бригади

16
Ознакою перфорації виразки шлунка вважається:
A *Раптовий кинджальний біль в животі
B Симптом Ортнера
C Метеоризм
D Підвищення температури тіла

E Позитивний симптом Ровзінга

17
Вы медсестра здравпункта. Вас вызвали к пострадавшему с проникающим ранением
грудной клетки. Состояние больного тяжелое. При осмотре из раны выделяется
пенистая кровь. Какой тип повязки запланирует медсестра для оказания первой
медицинской помощи?
A *Оклюзионную
B Спиральную
C Давящую
D Черепашью
E Косыночную

18
Яке найбільш небезпечне ускладнення може виникнути при кровотечі з яремних вен шиї?
A *Повітряна емболія
B Травматичний шок
C Велика крововтрата
D Падіння артеріального тиску
E Виникнення тромбів

19
Робітник підприємства одержав електротравму, тримає дріт в руці. Що в першу чергу
повинна зробити медична сестра:
A *Звільнити потерпілого від джерела електроструму
B Ввести знеболюючі препарати
C Провести штучну вентиляцію легенів
D Провести закритий масаж серця
E Викликати бригаду швидкої медичної допомоги

20
Ви оглядаєте потерпілого з вогнепальною раною правого стегна. Локально: в рані видно
осколки стегнової кістки, рана кровоточить пульсуючим струменем. Ваші першочергові дії:
A *Накласти джгут
B Накласти асептичну пов’язку
C Ввести знеболюючі
D Транспортувати потерпілого в найближчу лікарню
E Провести транспортну іммобілізацію підручними засобами

21
У чоловіка 70 років Ви діагностували гостру затримку сечі. Виберіть першочергові дії
медичної сестри при наданні невідкладної допомоги хворому:
A *Катетеризація гумовим катетером.
B Катетеризація металевим катетером.
C Надлобкова пункція сечового міхура.
D Епіцистостомія.
E Аденомектомія.

22
На травмпункт доставлений чоловік 28 років. Сам сказати нічого не може, рот широко

відкритий, нижня щелепа висунута вперед. Відмічається слинотеча. Травму отримав під
час бійки. Який найбільш вірогідний діагноз?
A *Вивих нижньої щелепи.
B Перелом нижньої щелепи.
C Перелом верхньої щелепи.
D Остеомієлїт нижньої щелепи.
E Остеома нижньої щелепи.

23
Чоловік 45 років звернувся за медичною допомогою. Скаржиться на біль правій паховій
ділянці,який з’явився раптово після фізичного навантаження. Рік тому у хворого
діагностовано правобічну пахову килу. При огляді у правій паховій ділянці є різкоболюче
випинання,яке невправляється в черевну порожнину. Яке ускладнення виникло у хворого?
A *Защемлення пахової кили
B Запалення килових оболонок
C Гострий апендицит
D Евентрація
E Копростаз

24
До якого основного обстеження треба підготувати пацієнта при підозрі на гостру кишкову
непрохідність?
A *Рентгенологічне обстеження черевної порожнини
B Аналіз крові, сечі
C УЗД черевної порожнини
D Радіоізотопне черевної порожнини
E Колоноскопія, ректороманоскопія

25
Яку першу медичну допомогу надасть медсестра при закритій травмі живота з
ушкодженням внутрішніх органів?
A *Холод на живіт, екстрена госпіталізація
B Фізіотерапевтичне лікування
C Грілку на живіт
D Знеболювання
E Підготовка до обстеження

26
В здоровпункті чоловіку 50 років встановлено діагноз: правостороння защемлена пахова
грижа. Які дії медсестри є першочерговими на догоспітальному етапі?
A *Негайно викликати швидку допомогу, холод на живіт
B Дати но-шпу
C Дати анальгін
D Покласти холод на живіт
E Покласти грілку на живіт

27
У хірургічному відділенні пацієнту 50 років з виразковою хворобою шлунку, ускладненою
кровотечею, проведено гемотрансфузію. Яке лабораторне обстеження необхідно
планувати на наступний день?
A *Клінічний аналіз крові і сечі

B Аналіз крові на цукор
C Пробу за Зимницьким
D Коагулограму
E Аналіз крові на RW

28
До приймального відділення швидка допомога привезла постраждалого без свідомості.
Об’єктивно: кровотеча з вух та носу, на потиличній ділянці голови - забійна рана 4х3 см.
До якого відділення слід направити пацієнта?
A *Нейрохірургічного
B Неврологічного
C Хірургічного
D Терапевтичного
E Діагностичного

