
Гемостаз 

1. Потерпілий збитий автомобілем. В нижній третині правої гомілки спостерігається рвана рана, з 

якої пульсуючої цівкою витікає яскраво-червона кров. Вкажіть найбільш ефективний метод 

спинення кровотечі в даному випадку.  
A. *Накладання артеріального джгута  
B. Давляча пов’язка  
C. Тампонада рани  
D. Максимальне згинання кінцівки в суглобі  
E. Холод на рану, гемо статики 

 

2. Ви працюєте фельдшером ФАПу. До вас звернулася пацієнтка 42 р., котра 2 хв. тому отримала 

травму розбитим склом під час прибирання в шафі. 0б’єктивно: на передньовнутрішній поверхні 

середньої третини плеча рана 4х0,9 см з рівними краями, з якої витікає яскраво-червона кров 

пульсуючим струменем. Вкажіть найефективніший метод тимчасової зупинки кровотечі.  
A. *Накладання джгута  
B. Тампонада рани  
C. Максимальне згинання в суглобі  
D. Давляча пов’язка  
E. Підвищене положення кінцівки  
 

3. Ви фельдшер ШМД, надаєте першу допомогу на місці події потерпілому, який внаслідок 

необережності поранив склом ліве передпліччя. При огляді в середній третині лівого передпліччя 

на передній поверхні глибока рана 4х1 см, з якої рівномірним струменем витікає темна кров. Який 

метод тимчасової зупинки кровотечі Ви оберете у даному випадку?  
A. *Давляча пов’язка 
B. Згинання кінцівки в суглобі  
C. Надання кінцівці підвищеного положення  
D. Окклюзійна пов’язка  
E. Пальцеве притискання артерії на відстані  
 

4. Фельдшер ШД надає допомогу під час ДТП. У одного з постраждалих на гомілці є різана  
рана, з якої яскраво червоною, пульсуючою струминою витікає кров. Фельдшер  
максимально зігнув кінцівку в колінному суглобі. Але основним і оптимальним варіантом  
для подальшого транспортування хворого буде:  
A *Накладання артеріального джгута 
B Туга тампонада рани  
C Пальцеве притиснення судини  
D Введення в/м етамзилату  
E Підвищене положення кінцівки  

 

5. У пацієнта відкритий перелом, який супроводжується артеріальною кровотечею. Що  
найперше треба застосувати?  
A *Кровоспинний джгут Есмарха  
B Транспортну іммобілізацію  
C Антисептичну пов’язку  
D Кровоспинні засоби  
E Знеболюючі  
 

6. У хворого рвота “кавовою гущею”, дьогтеподібні випорожнення, слабкість. Який  
попередній діагноз?  
A *Шлунково-кишкова кровотеча  
B Перфоративна виразка шлунка  
C Гострий апендицит  
D Защемлена грижа  
E Геморой з кровотечею  
 



7. Під час проходження практики студент електромеханічного коледжу поранив  
передпліччя на токарському станку. З рани пульсуючою цівкою витікає кров. Як  
тимчасово зупинити кровотечу, щоб доставити потерпілого в лікарню?  
A *Накласти кровоспинний джгут  
B Провести ПХО рани  
C Накласти давлячу пов’язку  
D Накласти міхур з льодом  
E Провести тампонаду рани  
 

8. У хворого відкритий перелом плеча, із рани пульсуючим струменем витікає кров яскраво-

червоного кольору. З чого слід розпочати невідкладну допомогу?  
A. *Накладання джгута  
B. Введення серцево-судинних засобів  
C. Введення кровоспинних засобів  
D. Проведення транспортної іммобілізації  
E. Накладання тиснутої пов'язки  
 

9. На ФАП доставили потерпілу, яка при падінні поранила собі руку склом. Хвора бліда. В 

середній третині плеча невелика рана, з якої струменем б’є яскравочервона кров. Назвіть 

першочергові заходи. 
A. *Накласти кровозупинний джгут вище місця кровотечі  
B. Накласти давлячу пов’язку після знеболення  
C. Накласти кровозупинний джгут нижче місця кровотечі 
D. Ввести заспокійливі і зробити ревізію рани  
E. Провести тампонаду рани стерильною серветкою  
 

10. У жінки 50 років, хворої на варикозну хворобу нижніх кінцівок, внаслідок поранення виникла 

кровотеча. Кров темного кольору. Як зупинити кровотечу в даному випадку?  
A. *Накласти давлючу пов’язку  
B. Виконати тампонаду рани  
C. Ввести кровоспинні препарати  
D. Накласти джгут  
E. Надати підвищеного положення  
 

11. Який найефективніший метод тимчасової зупинки кровотечі при кровотечі з стегнової артерії?  
A. *Накладання джгута  
B. Припідняте положення кінцівки  
C. Накладання судинного шва  
D. Накладання стисної пов’язки  
E. Закручування артерії  
 

12. Постраждалому перед транспортуванням до лікарні наклали джгут, але термін накладання 

закінчився раніше госпіталізації. Що робити з потерпілим?  
A. *Джгут послабити, кровотечу спинити пальцевим притисканням, після відновлення кровообігу 

в кінцівці знову накласти джгут  
B. Продовжити транспортування з накладеним джгутом  
C. Джгут зняти, накласти давлючу пов'язку  
D. Джгут зняти, ввести кровоспинні засоби  
E. Ввести серцеві і продовжити транспортування  
 


