
Захворювання та ушкодження хребта, таза, кінцівок. 
1. Ви працюєте фельдшером ФАПу. До Вас доставлений потерпілий. Під час зіткнення 

автомобілів пацієнт 31 року був затиснутий в машині. В свідомості. Скаржиться на сильний біль в 

ділянці тазу, відсутність виділення сечі. При огляді: в ділянці тазу деформація. В якому положенні 

слід транспортувати пацієнта в медичний заклад?  
A. *В положенні "жаби "  
B. Напівсидячи  
C. Сидячи  
D. Лежачи на спині  
E. Лежачи на животі  

 

2. Транспортування потерпілого з переломом хребта при відсутності щита проводиться в  
положенні:  
A *На животі  
B На лівому боці  
C На правому боці  
D На спині  
E Сидячи  

 

3. Фельдшер ШМД оглянув пацієнта, 30 р., який упав з висоти 2 метрів на ноги. Об’єктивно:   

болючість у ділянці другого поперекового хребця, яка збільшуєть при навантажені по вісі   
хребта. Вкажіть положення, у якому необхідно транспортувати пацієнта:  
A *На спині  
B На лівому боці  
C На правому боці  
D Напівсидячи  
E У положенні “жаби”  
 

4. У хворого діагностовано перелом кісток тазу. Назвіть метод транспортування пацієнта?  

A *У положенні “жаби”  
B На щиті  
C Сидячи в кріслі  
D Лежачи на правому боці  
E Лежачи на животі  
 

5. Який метод транспортування хворого з підозрою на перелом хребта?  

A *Лежачи на щиті  
B Лежачи на правому боці  
C В положенні “жаби”  
D Лежачи на лівому боці  
E Сидячи на кріслі  
 

6. Ви фельдшер швидкої допомоги. Жінку М., 40-а років, збила машина. Скаржиться на болі внизу 

живота і неможливість рухати ногами. При пальпації відмічається різкий біль в проекції лобкового 

зрощення, лобкових кісток. Позитивний симптом “прилиплої п’яти”. Ви ввели протишокові 

засоби. Яка транспортна іммобілізація є найбільш правильною?  
A. *Укласти на тверді ноші у положенні “жаби”  
B. При допомозі шини Дітеріхса  
C. При допомозі шини Белера  
D. Укласти на тверді ноші на живіт  
E. Укласти на ноші та під шию покласти валик  
 

7. У хворого 40 років є підозра на перелом у шийному відділі хребта внаслідок ДТП. На час 

прибуття фельдшера швидкої допомоги він знаходиться в салоні автомобілю. Які першочергові дії 

фельдшера по організації надання допомоги?  
A. *Накласти шийний комір, обережно витягти з машини  



B. Зробити спробу вправити вивих, а потім витягти з машини  
C. Ввести антидепресанти (амілнітрат 2,0 мл в/м)  
D. Як можна швидше витягти з машини та направити до лікарні  
E. Ввести новокаїн 2% 2 мл у місце вірогідного пошкодження хребта паравертебрально 

 

8. Об'ємом невідкладної допомоги при травмі хребта буде:  
A. *Знеболювання, протишокова терапія, транспортування на щиті  
B. Знеболювання, протишокова терапія, фіксація шиною Дітеріхса  
C. Знеболення,фіксація шиною Крамера, протишокова терапія  
D. Протишокова терапія, транспортування на ношах, комірець Шанца  
E. Знеболювання, транспортування в напівсидячому положенні 

 

9. З місця аварії доставлено хворого із скаргами на біль в ділянці таза, який посилюється при 

рухах ногами. Хворий загальмований, на запитання відповідає односкладне. При пальпації 

болісність в проекції лонного сполучення. Спостерігається симптом “прилиплої п’яти”. 

Визначитись з діагнозом.  
A. *Перелом кісток таза  
B. Перелом поперекового відділу хребта  
C. Забій м’яких тканин  
D. Перелом стегна  
E. Вивих стегна  

10. Пацієнту з відкритим переломом стегна в нижній третині, ускладненим артеріальною 

кровотечею, при надані першої допомоги провели тимчасову зупинку кровотечі за допомогою 

джгута. Що буде наступним етапом у наданні невідкладної допомоги цьому пацієнту?  
A. *Знеболювання  
B. Холод на місце травми  
C. Госпіталізація хворого у травматологічне відділення  
D. Іммобілізація ушкодженої кінцівки  
E. Накладання захисної асептичної пов’язки  

 

11. Ви фельдшер швидкої допомоги. У потерпілого в ДТП діагностовано відкритий перелом  
плеча, ускладнений артеріальною кровотечею. Вкажіть правильний порядок надання  
невідкладної допомоги?  
A *Джгут, знеболити, пов’язка, шина  
B Джгут, шина, знеболити, пов’язка  
C Знеболити, пов’язка, джгут, шина  
D Пов’язка, знеболити, джгут, шина  
E Шина, знеболити, джгут, пов’язка  
 

12. До здорвпункту принесли робітника К. 40 р., рука якого потрапила до транспортеру. Права 

верхня кінцівка відірвана до ліктьового суглобу. Свідомість збережена, але хворий загальмований. 

Стан дуже важкий. АТ- 80/30 мм рт.ст. Тони серця чисті, приглушені. Надати невідкладну 

допомогу.  
A. *Покласти хворого, накласти джгут на плече, ввести знеболююче  
B. Накласти на культю асептичну пов’язку, ввести знеболююче  
C. Розпочати протишокову терапію  
D. Накласти пов’язку на культю  
E. Покласти хворого, розпочати протишокову терапію  
 

13. Ви фельдшер ШМД, оглядаєте хворого з відкритим переломом кістки стегна та артеріальною 

кровотечею. Визначити першочерговий обсяг втручань при наданні невідкладної допомоги на 

догоспітальному етапі:  
A. *Накласти джгут, знеболити, транспортувати  
B. Знеболити, транспортувати до лікарні  
C. Накласти джгут, транспортувати до лікарні  
D. Ввести гемостатики , накласти асептичну пов’язку  



E. Ввести антибіотики, накласти асептичну пов’язку  
 
14. У хворого відкритий перелом плеча, ускладнений артеріальною кровотечею. Вкажіть 

правильний порядок надання невідкладної допомоги.  
A. *Джгут, знеболення, пов’язка, шина  
B. Шина, знеболення, джгут, пов’язка  
C. Джгут, шина, знеболення, пов’язка  
D. Знеболення, пов’язка, джгут, шина  
E. Пов’язка, знеболення, джгут, шина  
 
15. Ви працюєте фельдшером ФАПу. До Вас доставлений потерпілий. Під час зіткнення 

автомобілів пацієнт 31 року був затиснутий в машині. В свідомості. Скаржиться на сильний біль в 

ділянці тазу, відсутність виділення сечі. При огляді: в ділянці тазу деформація. В якому положенні 

слід транспортувати пацієнта в медичний заклад?  
A. *В положенні "жаби "  
B. Напівсидячи  
C. Сидячи  
D. Лежачи на спині  
E. Лежачи на животі  

 

16. Транспортування потерпілого з переломом хребта при відсутності щита проводиться в  
положенні:  
A *На животі  
B На лівому боці  
C На правому боці  
D На спині  
E Сидячи  

 

17. Фельдшер ШМД оглянув пацієнта, 30 р., який упав з висоти 2 метрів на ноги. Об’єктивно:   

болючість у ділянці другого поперекового хребця, яка збільшуєть при навантажені по вісі   
хребта. Вкажіть положення, у якому необхідно транспортувати пацієнта:  
A *На спині  
B На лівому боці  
C На правому боці  
D Напівсидячи  
E У положенні “жаби”  
 

18. У хворого діагностовано перелом кісток тазу. Назвіть метод транспортування пацієнта?  

A *У положенні “жаби”  
B На щиті  
C Сидячи в кріслі  
D Лежачи на правому боці  
E Лежачи на животі  
 

19. Який метод транспортування хворого з підозрою на перелом хребта?  

A *Лежачи на щиті  
B Лежачи на правому боці  
C В положенні “жаби”  
D Лежачи на лівому боці  
E Сидячи на кріслі  
 

20. Ви фельдшер швидкої допомоги. Жінку М., 40-а років, збила машина. Скаржиться на болі 

внизу живота і неможливість рухати ногами. При пальпації відмічається різкий біль в проекції 

лобкового зрощення, лобкових кісток. Позитивний симптом “прилиплої п’яти”. Ви ввели 

протишокові засоби. Яка транспортна іммобілізація є найбільш правильною?  
A. *Укласти на тверді ноші у положенні “жаби”  



B. При допомозі шини Дітеріхса  
C. При допомозі шини Белера  
D. Укласти на тверді ноші на живіт  
E. Укласти на ноші та під шию покласти валик  
 

21. У хворого 40 років є підозра на перелом у шийному відділі хребта внаслідок ДТП. На час 

прибуття фельдшера швидкої допомоги він знаходиться в салоні автомобілю. Які першочергові дії 

фельдшера по організації надання допомоги?  
A. *Накласти шийний комір, обережно витягти з машини  
B. Зробити спробу вправити вивих, а потім витягти з машини  
C. Ввести антидепресанти (амілнітрат 2,0 мл в/м)  
D. Як можна швидше витягти з машини та направити до лікарні  
E. Ввести новокаїн 2% 2 мл у місце вірогідного пошкодження хребта паравертебрально 

 

22. Об'ємом невідкладної допомоги при травмі хребта буде:  
A. *Знеболювання, протишокова терапія, транспортування на щиті  
B. Знеболювання, протишокова терапія, фіксація шиною Дітеріхса  
C. Знеболення,фіксація шиною Крамера, протишокова терапія  
D. Протишокова терапія, транспортування на ношах, комірець Шанца  
E. Знеболювання, транспортування в напівсидячому положенні 

 

23. З місця аварії доставлено хворого із скаргами на біль в ділянці таза, який посилюється при 

рухах ногами. Хворий загальмований, на запитання відповідає односкладне. При пальпації 

болісність в проекції лонного сполучення. Спостерігається симптом “прилиплої п’яти”. 

Визначитись з діагнозом.  
A. *Перелом кісток таза  
B. Перелом поперекового відділу хребта  
C. Забій м’яких тканин  
D. Перелом стегна  
E. Вивих стегна  
 
24. Пацієнту з відкритим переломом стегна в нижній третині, ускладненим артеріальною 

кровотечею, при надані першої допомоги провели тимчасову зупинку кровотечі за допомогою 

джгута. Що буде наступним етапом у наданні невідкладної допомоги цьому пацієнту?  
A. *Знеболювання  
B. Холод на місце травми  
C. Госпіталізація хворого у травматологічне відділення  
D. Іммобілізація ушкодженої кінцівки  
E. Накладання захисної асептичної пов’язки  

 

25. Ви фельдшер швидкої допомоги. У потерпілого в ДТП діагностовано відкритий перелом  
плеча, ускладнений артеріальною кровотечею. Вкажіть правильний порядок надання  
невідкладної допомоги?  
A *Джгут, знеболити, пов’язка, шина  
B Джгут, шина, знеболити, пов’язка  
C Знеболити, пов’язка, джгут, шина  
D Пов’язка, знеболити, джгут, шина  
E Шина, знеболити, джгут, пов’язка  
 

26. До здорвпункту принесли робітника К. 40 р., рука якого потрапила до транспортеру. Права 

верхня кінцівка відірвана до ліктьового суглобу. Свідомість збережена, але хворий загальмований. 

Стан дуже важкий. АТ- 80/30 мм рт.ст. Тони серця чисті, приглушені. Надати невідкладну 

допомогу.  
A. *Покласти хворого, накласти джгут на плече, ввести знеболююче  
B. Накласти на культю асептичну пов’язку, ввести знеболююче  
C. Розпочати протишокову терапію  



D. Накласти пов’язку на культю  
E. Покласти хворого, розпочати протишокову терапію  
 

27. Ви фельдшер ШМД, оглядаєте хворого з відкритим переломом кістки стегна та артеріальною 

кровотечею. Визначити першочерговий обсяг втручань при наданні невідкладної допомоги на 

догоспітальному етапі:  
A. *Накласти джгут, знеболити, транспортувати  
B. Знеболити, транспортувати до лікарні  
C. Накласти джгут, транспортувати до лікарні  
D. Ввести гемостатики , накласти асептичну пов’язку  
E. Ввести антибіотики, накласти асептичну пов’язку  
 
28. У хворого відкритий перелом плеча, ускладнений артеріальною кровотечею. Вкажіть 

правильний порядок надання невідкладної допомоги.  
A. *Джгут, знеболення, пов’язка, шина  
B. Шина, знеболення, джгут, пов’язка  
C. Джгут, шина, знеболення, пов’язка  
D. Знеболення, пов’язка, джгут, шина  
E. Пов’язка, знеболення, джгут, шина  

 


