
 

Анестезіологія та реаніматологія 
1. Потерпілого доставлено після ДТП. При огляді: без свідомості, зіниці розширені, відсутній 

пульс на сонних атреріях та самостійне дихання. Що необхідно зробити в першу чергу фельдшеру 

“швидкої допомоги”?  
A. Негайно розпочати СЛР  
B. Виміряти АТ  
C. Зняти ЕКГ  
D. Покликати на допомогу лікаря  
E. Транспортування у ВРІТ  
 

2. При огляді хворого фельдшер “швидкої допомоги” константував відсутність рухів грудної 

клітки, відсутність пульсу на сонній артерії, розширені зіниці без реакції на світло. Який найбільш 

вірогідний діагноз?  
A. Клінічна смерть  
B. Коматозний стан  
C. Предагональний період  
D. Алкогольний делірій  
E. Агонія  
 

3. Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта 42 років з діагнозом виразкова хвороба шлунку. 

Вдома виникло блювання, виділилось до 2-х літрів “кавової гущі”, стілець “мелена” вмістом до 1 

л. При огляді хворого об’єктивно: шкіра холодна, бліда, АТ80/40мм рт.ст,ЧСС - 132 удара за хв. 

ЧД 24 за хв. ЦВТ- 0 мм рт.ст. Вкажіть причину гіпотонії:  
A. Гіповолемічний шок  
B. Кардіогений шок  
C. Анафілактичний шок  
D. Перфорація виразки шлунку  
E. Гостре отруєння  
 

4. Ви працюєте фельдшером ФАПу, під час огляду у хворого 55 років з ішемічною хворобою   
серця раптово розвинулась клінічна смерть. Які ознаки характерні для клінічної смерті?  
A Відсутність пульсу, розширення зіниць, припинення дихання 
B Відсутність пульсу, звуження зіниць 
C Ослаблене дихання з частотою 5-8 за 1 хв.  
D Бурхливе дихання з частотою понад 40 за 1 хв.  
E Рожевий відтінок шкіри  
 

5. Під час проведення непрямого масажу серця грудина повинна продавлюватись приблизно на:  
A 4-6 см  
B 0,5-1 см  
C 1-2 см  
D 2-3 см  
E 6-9 см  
 

6. У потерпілого Л. 29 років була констатована клінічна смерть. М/с проводить серцево-легеневу  
реанімацію. Що в першу чергу свідчить про ефективність закритого масажу серця?  
A Пульсація на сонній артерії  
B Пасивні рухи грудної клітки  
C Зниження температури тіла  
D Відсутність свідомості  
E Розширені зіниці  
 

7. На місці дорожньо-транспортної пригоди виявлено потерпілу без свідомості, без дихання.  
Пульс, АТ не визначаються, зіниці на світло нереагують. Який термінальний стан у потерпілої?  
A Клінічна смерть  



B Передагональний стан  
C Агонія  
D Колапс  
E Травматичний шок  
 

8. У пацієнта Р, 43 р. Через 20 хвилин після введення 32 ОД інсуліну виникла загальна  
слабість, пітливість, тремтіння кінцівок, серцебиття. Це характерно для:  
A Стану гіпоглікемії  
B Печінкової коми  
C Гіперглікемічної коми  
D Гіперосмолярної коми  
E Гіперлактацедемічної коми  
 

9. У хворого після введення пеніциліну через 5 хвилин раптово з'явились різка слабкість,  
запаморочення, відчуття страху, ядуха, стиснення в грудній клітці, біль у животі. Стан  
хворого важкий. Шкіра бліда, волога. Пульс ниткоподібний, гіпотонія. Які першочергові дії 

фельдшера?  
A Місце ін'єкції обколоти 0,1% адреналіну гідрохлориду 
B Ввести еуфілін  
C Ввести 20% розчин кофеїну 
D Покласти грілку  
E Ввести строфантин  

 

10. Проводячи реанімаційні міроприємства на протязі 5 хв., Ви відмітили звуження зіниць,  
порожевіння шкірних покривів, відсутність самостійних серцевих скорочень та самостійного 

дихання. Які ваші подальші дії? 
A Продовжувати реанімаційні міроприємства  
B Припинити реанімацію  
C Замінити дихання “рот до рота” ручними методами  
D Припинити штучну вентиляцію легень, продовжити масаж серця  
E Припинити реанімацію до повторного розширення зіниць  
 

11. Фельдшера терміново викликали до хворого. Родичі відмітили, що вже 3-4 хвилини як не 

дихає. Шкіра бліда з ціанотичним відтінком. Серцебиття нема. Зіниці розширені. Як називається 

такий стан?  
A. Клінічна смерть  
B. Термінальна пауза  
C. Біологічна смерть  
D. Агонія  
E. Соціальна смерть  
 

12. Проводячи реанімаційні заходи протягом 15 хвилин, Ви відзначили звуження зіниць, 

почервоніння шкіри. Відсутні серцеві скорочення та самостійне дихання. Які Ваші подальші дії?  
A. Продовжувати реанімаційні заходи  
B. Припинити реанімацію  
C. Ввести адреналін  
D. Застосувати дихальний апарат  
E. Продовжити реанімацію через 2 хв.  
 

13. Дві хвилини тому робітник отримав удар електричним струмом. Хворий непритомний, пульс 

над сонною артерією не визначається, зіниці розширені, не реагують на світло. Дії фельдшера:  
A. Негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію  
B. Розпочати непрямий масаж серця  
C. Ввести в/в 0,1% розчин адреналіну  
D. Провести оксигенотерапію  
E. Чекати прибуття реанімаційної бригади  



 

14. Ви фельдшер здоровпункту. Вас викликали в цех № 4, де пацієнт отримав електротравму. Об-

но: хворий блідий, дихання немає, пульс не визначається. Ваші першочергові дії з ПМД?  
A. Терміново приступити до серцево-легеневої реанімації  
B. Транспортувати постраждалого в лікарню  
C. Внутрішньовенно ввести серцеві засоби  
D. Застосувати дихальні аналептики та серцеві засоби  
E. Знеболюючі  
 

15. Пацієнтку готують до ургентної операції. За призначенням лікаря Вам необхідно підготувати 

препарати для премедикації. Який препарат є обов’язковим для її проведення?  
A. Атропін  
B. Анальгін  
C. Аміназин  
D. Клофелін  
E. Листенон  
 


