
Захворювання та ушкодження голови, обличчя і шиї. 
 

1. До Вас у медпункт заводу доставили робочого, який внаслідок необережності отримав черепно-

мозкову травму. Що необхідно застосувати для профілактики набряку головного мозку?  
A. *Міхур з льодом на голову  
B. Анальгетики  
C. Гіпотензивні засоби  
D. Наркотичні засоби  
E. Судинно-розширювальні засоби  
 
2. Потерпілий після ДТП. При огляді на місці пригоди Ви виявили криваву лікворею з вух та носа. 

Що можна запідозрити у хворого?  
A. *Перелом основи черепу  
B. Забій головного мозку  
C. Стиснення головного мозку  
D. Струс головного мозку  
E. Перелом склепіння черепа 

 

3. Працівник виробництва впав з п'ятиметрової висоти. Фельдшер здоровпункту прибув на місце 

події. Потерпілий без свідомості, дихання поверхневе, з носа і вух витікає рожева рідина. Що з 

потерпілим?  
A. *Перелом основи черепа  
B. Перелом склепіння черепа  
C. Перелом кісток носа  
D. Перелом нижньої щелепи  
E. Перелом верхньої щелепи  
 

4. Каково наиболее опасное осложнение при повреждении вен шеи, а особенно яремной вены?  

A *Воздушная эмболия  
B Нагноение раны  
C Эвентрация  
D Развитие тромбообразования  
E Болевой шок  

 

5. Жінка 27 років послизнулася на катку, впала, втратила свідомість на 2 хвилини. Після  
відновлення свідомості скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, шум у  
вухах. Життєво важливі функції без відхилень. Який стан визначить фельдшер в діагнозі? 
A *Струс головного мозку  
B Забій головного мозку  
C Стиснення головного мозку  
D Перелом основи черепа  
E Перелом кісток склепіння черепа  
 

6. У хворого С., 48 р, через 4 години після отриманої черепно-мозкової травми з’явився  
сильний головний біль, блювота, ознаки правостороннього геміпарезу з чим пов’язані  
проблеми хворого?  
A *Здавлення головного мозку гематомою  
B Забій головного мозку  
C Струс головного мозку  
D Гострий менінгіт  
E Забій м’яких тканин голови  
 

7. На ФАП привезли хворого. Потерпілий з черепно-мозковою травмою. Свідомість  
відсутня, крововилив у навколоочну клітковину, з носа виділяється кров та ліквор, з  
вушей витікання ліквору. АТ- 100/60 мм рт.ст., Рs – 50/хв.. Поставте попередній діагноз?  
A *Перелом основи черепа  



B Струс мозку  
C Стиснення мозку  
D Перелом кісток носа  
E Перелом кісток склепіння черепа  
 

8. Ви працюєте фельдшером ФАПу. До Вас звернувся пацієнт 30 років, на потиличній  
поверхні шиї утворився інфільтрат, який піднімається над поверхнею шкіри. Шкіра в  
цьому місці має багряно-синій колір. Множинні гнійники об’єднуються в єдиний  
гнійно-некротичний конгломерат. Що із перерахованого являється найбільш прийнятним  
втручанням при цьому захворюванні?  
A *Оперативне лікування  
B Застосування антибіотиків широкого спектру дії  
C Ультрафіолетове опромінювання  
D Сульфаніламідні препарати  
E Обколювання навколо карбункула 0,5 % розчином новокаїну 
 

9. Чоловік 35 років в бійці отримав удар по голові, знепритомнів. На час прибуття фельдшера 

швидкої допомоги постраждалий без свідомості, в ділянці скроневої кістки забита рана 4х5 см, 

сильно кровоточить; кровотеча та лімфорея з вух та носа. Який стан визначить фельдшер в 

діагнозі?  
A. *Перелом основи черепа  
B. Перелом кісток склепіння черепа  
C. Забита рана м’яких тканин голови  
D. Струс головного мозку  
E. Забій головного мозку  
 

10. Ви обідаєте в їдальні підприємства, на якому працюєте фельдшером здоровпункту. Поруч з 

Вами потерпілий раптово перервав енергійну розмову на півслові, підхопився на ноги, руки 

судомно охоплюють шию, обличчя синіє і набрякає на очах. Що необхідно зробити в першу 

чергу?  
A. *Застосувати прийом Геймліха  
B. Здійснити трахеотомію  
C. Провести штучну вентиляцію легень  
D. Ударити потерпілого між лопатками  
E. Намагатись проштовхнути стороннє тіло глибше в дихальні шляхи 

 

11. У пацієнта поранення черепа з вибуханням головного мозку. Шкіру навколо рани обробили 

йодонатом, на вибухання наклали стерильну серветку з ізотонічним розчином. Що ще необхідно 

накласти, щоб не відбулося стискання головного мозку?  
A. *Стерильний ватно-марлевий бублик  
B. Шину Крамера  
C. Стерильний ватно-марлевий тампон  
D. Шину Єланського  
E. Шину Бакшеєва  
 

12. Потерпілий без свідомості, відмічається лікворея та кровотеча з вуха та носа, брадикардія. 

Який найбільш імовірний діагноз?  
A. *Перелом основи черепа  
B. Стиснення мозку  
C. Струс головного мозку  
D. Перелом склепіння черепа  
E. Забій головного мозку  
 

13. Ви фельдшер здоровпункту, доставлено потерпілого з переломом основи черепа. Виберіть 

основний симптом:  
A. *Кровотеча і лікворея з носа та вуха  



B. Наявність крововиливу на потилиці  
C. Набряк шиї  
D. Головний біль  
E. Кровотеча з рани на голові  
 

14. Через падіння з драбини пацієнт отримав черепно-мозкову травму, непритомний, періодично 

виникає блювання. У неврологічному статусі визначаються менінгеальні симптоми. Як потрібно 

транспортувати пацієнта:  
A. *У горизонтальному положенні на ношах, повернути голову хворого на бік  
B. У положенні сидячи  
C. У горизонтальному положенні лежачи на животі  
D. У горизонтальному положенні на м’якій поверхні, повернути голову хворого на бік  
E. У горизонтальному положенні, фіксувавши кінцівки лонгетами  
 

15. На ФАП з вулиці доставлено чоловіка 45 років без свідомості. При огляді: обличчя в крові, у 

тім’яній ділянці рана, що кровоточить. При обережній пальпації відчуваються краї кісткових 

відломків. У рані стирчить кістка. Вкажіть попередній діагноз:  
A. *Відкрита черепно-мозкова травма  
B. Закрита черепно-мозкова травма  
C. Перелом основи черепа  
D. Стиснення головного мозку  
E. Забій голови  

 

16. Молодий чоловік під час прийому їжі раптово схопився за шию, рот відкритий, дихання 

неможливе, ціаноз, відсутні голос та кашель. Які заходи необхідно провести в першу чергу.  
A. *Використати метод Геймліха  
B. Розпочати серцево-легеневу реанімацію  
C. Ввести зонд в шлунок  
D. Придати хворому горизонтальне положення  
E. За прокинути голову доверху 


