
Захворювання та ушкодження грудної клітки і органів грудної 

порожнини. 
 

1. До фельдшера здоровпункту промислового підприємства звернувся робітник 32 років, який 

скаржиться на біль в ділянці середньої третини лівої ключиці. Біль виник внаслідок падіння, коли 

чоловік йшов на роботу. Об’єктивно: стан задовільний, відмічається деформація в зоні 

ушкодження. При пальпації: локальна болючість, крепітація та патологічна рухливість відломків. 

Яке ушкодження у робітника?  
A. *Перелом ключиці  
B. Вивих плеча  
C. Забій плечового суглобу  
D. Артрит плечового суглобу  
E. Розтягнення зв’язок  
 

2. Після автомобільної аварії потерпілий скаржиться на біль у грудній клітці, неможливість  

глибокого вдиху, задишку. При огляді: обличчя бліде, в лівій половині грудної клітки рана,   
з якої при видиху виділяється піниста кров. Вкажіть попередній діагноз:  
A *Пневмоторакс  
B Відкритий перелом ребер  
C Поранення серця  
D Поранення м’яких тканин  
E Поранення легені  

 

3. У молодого чоловіка 20-ти років ножове поранення грудної клітки. Положення вимушене,   

праворуч у V міжребер’ї різана рані розміром 3х1 см, з якої витікає піниста кров, а під час   
вдиху чути всмоктування повітря. Для попередження розвитку синдрому  
кардіопульмональних порушень фельдшер на місці події повинен: 
A *Накласти оклюзійну пов’язку, ввести протишокові препарати  
B Ушити рану, ввести знеболювальні  
C Зупинити кровотечу, ввести етамзилат  
D Дренувати плевральну порожнину, ввести серцеві препарати  
E Провести оксигенотерапію і новокаїнову блокаду  
 

4. До фельдшера здоров пункту звернувся чоловік 37 років , який отримав травму на  
виробництві. Скаржиться на сильний біль в правій половині грудної клітки, який  
посилюється при кашлі, диханні та зміні положення тіла. При пальпації визначається біль   
в ділянці 3-4 ребер по середньо-ключичній лінії справа, патологічна рухливість та  
крепітація, наявні садна та крововиливи на шкірі. Який діагноз визначить фельдшер? 
A *Перелом ребер  
B Забій грудної клітки  
C Закритий пневмоторакс  
D Відкритий пневмоторакс  
E Гемоторакс  
 

5. При огляді хворого Р., 38 років з ножовим пораненням грудної клітки фельдшер виявив,  
що рана “дихає” - чути “свист”, а в момент вдиху повітря виходить із рани, при видиху –  
заходить в плевральну порожнину. Яке ускладнення виникло у хворого ?  
A *Відкритий пневмоторакс  
B Клапанний пневмоторакс  
C Перелом ребер  
D Поранення серця  
E Закритий пневмоторакс  
 

6. Потерпілий має поранення ножем у грудну клітку. Наявність яких ознак вимагає  
застосування оклюзійної пов’язки ?  



A *Клекотання на вдиху і видиху  
B Кровотеча з рани  
C Біль при диханні  
D Блювання кров’ю  
E Гавкаючий кашель  
 

7. Ви працюєте фельдшером ФАПу. До Вас доставлена дитина, 11 років, після падіння з  
дерева скаржиться на біль у грудній клітці, кашель, задишку. Об'єктивно: шкіра бліда,  
покрита холодним потом, в ділянці 6-7 ребер справа – невелика рана, пальпація різко  
болюча, при перкусії притуплення легеневого звуку, дихання послаблене. Назвіть спосіб  
транспортування.  
A *Напівсидячи  
B На спині  
C На боці  
D На животі  
E На спині в позі жаби  
 

8. Ви працюєте фельдшером ФАПу. До Вас звернулася жінка 28 років, Ви виявили в лівій  
молочній залозі щільне утворення з горіх, має чіткі контури, безболісне. Лімфовузли не  
збільшені. Що з переліченого імовірніше за все Ви повинні виконати?  
A *Направити до хірурга 
B Накласти пов'язку  
C Не звертати уваги  
D Спостерігати  
E Накласти компрес  
 

9. Ви фельдшер швидкої допомоги прибули на виклик. При огляді потерпілого з колотою  
раною грудної клітки виявлено, що в момент видиху повітря заходить зі свистом у  
плевральну порожнину, а при вдиху – краї рани злипаються. Яке ускладнення найбільш  
вірогідне в даному випадку? 
A *Клапанний пневмоторакс  
B Відкритий пневмоторакс  
C Закритий пневмоторакс  
D Стиснення грудної клітки  
E Змішаний пневмоторакс  
 

10. Чоловік Д., 48 років, отримав травму грудної клітки. Турбують болі у правій половині  
грудної клітки, задишка, утруднення дихання. Фельдшер швидкої допомоги діагностував  
перелом VІ ребра. Як потрібно транспортувати потерпілого?  
A *В напівсидячому положенні  
B Лежачи на боці  
C Лежачи на спині  
D Лежачи на животі  
E Сидячи  
 

11. На вулиці під час проведення непрямого масажу серця ви відчули характерний хруст, що   
свідчить про перелом ребра. Ваші дії:  
A *Продовжувати СЛР, правильно розташувавши руки на грудині  
B Припинити реанімаційні міроприємства та застосувати прекардіальний удар  
C Константувати біологічну смерть потерпілого  
D Перейти до прямого масажу серця  
E Продовжувати СЛР, змістивши руки до неушкоджених ребер  
 
12. Перша допомога при відкритому пневмотораксі:  
A. *Оклюзійна пов'язка  
B. Тиснуча пов'язка  



C. УВЧ  
D. Спостереження  
E. УФО  
 

13. Ви – фельдшер ФАПУ. Вас викликали до пацієнта, який отримав поранення грудної клітки. 

Скаржиться на тупий біль у грудях, утруднене дихання. При обстеженні Ви виявили: 

аускультативно – різко ослаблене дихання, перкуторно – коробковий звук. Ваш діагноз?  
A. *Закритий пневмоторакс  
B. Гемоторакс  
C. Відкритий пневмоторакс  
D. Клапанний пневмоторакс  
E. Набряк легень  
 

14. Кормляча мати 22 років звернулась на ФАП зі скаргами на підвищену температуру тіла до 

39°С, біль у грудній залозі, слабкість, головний біль. Об’єктивно: грудна залоза збільшена в 

об’ємі, шкіра гіперемована, пальпаторно – болюча, збільшені підпахвові лімфатичні вузли. Ваш 

діагноз:  
A. *Мастит лактаційний  
B. Рак молочної залози  
C. Мастопатія  
D. Фіброаденома  
E. Рак Педжета 

 

15. До фельдшера ФАПу звернувся потерпілий зі скаргами на біль в ділянці грудної клітини 

праворуч.Травму отримав при падінні з драбини. Об’єктивно: набряк шкіри, біль і крепітація 

відламків на рівні VІ-VІІІ ребер праворуч, задишка. Ваш попередній діагноз?  
A. Перелом ребер  
B. Закритий пневмоторакс  
C. Забій легені  
D. Перелом грудини  
E. Гемоторакс  
 

16. У молодого чоловіка ножове поранення грудної клітки. Положення вимушене, у 5 міжребер’ї 

справа різана рана 3х1 см, з якої витікає піниста кров, а під час видиху чути всмоктування повітря. 

Яку пов’язку необхідно накласти на місці події?  
A. Оклюзійну  
B. Спіральну  
C. Хрестоподібну  
D. Циркулярну  
E. Колосоподібну 

 

17. У хворого діагностували відкритий пневмоторакс. Що потрібно зробити в першу чергу для 

покращення його стану?  
A. Накласти оклюзійну пов’язку  
B. Накласти спіральну пов’язку  
C. Накласти пов’язку Дезо  
D. Ввести дихальні аналептики.  
E. Накласти хрестоподібну пов’язку  
 

18. Жінка М., 24 років звернулась на ФАП зі скаргами на біль в лівій половині грудної клітки, 

який виник після травми. Біль посилюється при кашлі, рухах. Під час огляду в ділянці 4-5 ребер 

зліва відмічається гематома , набряк м’яких тканин та відставання грудної клітки в акті дихання. 

При пальпації в ділянці 4-5 ребер різка болючість, відчувається хруст. Визначте діагноз:  
A. Перелом 4-5 ребер  
B. Стиснення грудної клітки  
C. Перелом грудини  



D. Перелом ключиці  
E. Струс грудної клітки 
 
19. У молодого чоловіка 20 років, ножове поранення грудної клітки. Положення вимушене, у  
п’ятому міжребер’ї справа - різана рана розміром 3х1 см, з якої витікає піниста кров, а під   
час видиху чути всмоктування повітря. Що необхідно фельдшеру виконати на місці події? 
A *Накласти оклюзійну пов’язку.  
B Накласти циркулярну пов’язку  
C Накласти колосоподібну пов’язку  
D Накласти хрестоподібну пов’язку  
E Накласти спіральну пов’язку.  
 
20. Під час роботи будівельник впав з риштування і вдарився грудною кліткою в дошку, яка 

стирчала. Негайно викликали фельдшера здоровпункту. Потерпілий стогне. Наявна рана в проекції 

4 ребра справа по аксілярній лінії, яку потерпілий прикриває рукою. Задишка.Запідозрено 

відкритий пневмоторакс. Які негайні дії фельдшера?  
A. *Накласти оклюзійну пов’язку в напівсидячому положенні  
B. Негайно налагодити інфузійну протишокову терапію  
C. Провести знеболення і накласти асептичну пов’язку  
D. Покласти потерпілого горизонтально і чекати ШМД  
E. Зосередитись на збиранні скарг і анамнезу життя 

 
21. До Вас на ФАП доставили потерпілого 24 років з ножовим пораненням грудної клітки. Ви 

виявили, що під час вдиху повітря виходить із рани, а під час видиху заходить у плевральну 

порожнину, чути “свист”. Що необхідно зробити в першу чергу?  
A. *Накласти оклюзійну пов’язку  
B. Накласти транспортну іммобілізацію  
C. Надати горизонтального положення  
D. Ввести кровоспинні препарати  
E. Покласти холод на поранену ділянку  
 
22. Ви фельдшер швидкої медичної допомоги у постраждалого, 35 років, правосторонній 

відкритий пневмоторакс. Першочергові дії фельдшера.  
A. *Накласти оклюзійну пов’язку на рану  
B. Ввести антисептик  
C. Госпіталізувати постраждалого  
D. Накласти асептичну пов’язку на рану  
E. Ввести знеболюючі 

 


