
Алергічні захворювання  

 

1.Хворого вкусила бджола в праве плече і він звернувся до 

медсестри зі скаргами на набряк обличчя та свербіння в місці 

укусу. Яку невідкладну допомогу треба надати хворому? 

A*Прикласти міхур з льодом до місця укусу, ввести супрастин в/м 

B Накласти пов'язку з фурациліном 

C Обробити розчином йодонату 

D Ввести 50% розчин анальгіну 

E Прикласти грілку до місця укусу 

2. У пацієнтки після вживання полуниць виник набряк обличчя, 

особливо набряклими є губи і ніс. Потім з'явилися ядуха, 

гавкаючий кашель. Дихання утруднене, захриплість голосу. Який 

стан розвинувся у пацієнтки? 

A*Набряк Квінке 

B Анафілактичний шок 

C Кропив'янка 

D Напад бронхіальної астми 

E Алергічний ларингіт 

 

3. У пацієнта 50-ти років через годину після вживання в їжу 

полуниць, виникла слабкість, свербіж шкіри, з'явився однотипний 

еритематозно-пухирцевий висип на шкірі тулуба і кінцівок. Який 

стан розвинувся у пацієнта? 

A*Кропив'янка 

B Напад бронхіальної астми 

C Сироваткова хвороба 

D Анафілактичний шок 

E Набряк Квінке 

 

4. Хворий 25-ти років з діагнозом: нижньочасткова пневмонія 

знаходиться на лікуванні в стаціонарі. Лікар призначив 

внутрішньом'язово антибіотик. Що повинна зробити медична 

сестра перед введенням антибіотика? 

A*Діагностична проба на індивідуальну чутливість до антибіотиків 

B Розвести антибіотик дистильованою водою 38oC 

C Підігріти розчин на водяній бані до 37-380С 

D Розвести антибіотик 2% розчином новокаїну 

E Попередити пацієнта, що після ін'єкції він повинен поїсти 



 

5. Під час внутрішньовенного введення ліків у хворого з'явились 

ознаки анафілактичного шоку. Надання допомоги необхідно 

розпочати з: 

A*Накладання джгута на кінцівку 

B Подачі кисню 

C Введення адреналіну підшкірно 

D Введення еуфіліну внутрішньовенно 

E Введення преднізолону внутрішньовенно 

 

6. У хворого після ін'єкції антибіотика виник анафілактичний шок. 

Що слід 

використати при наданні невідкладної допомоги? 

A*Адреналін  

B Но-шпа 

C Дибазол 

D Анальгін 

E Дицинон 

 

7. Ви медична сестра алергологічного відділення. Який з 

перерахованих препаратів має найвищу ймовірність викликати 

алергічну реакцію? 

A*Протиправцева сироватка 

B Хлористий кальцій 

C  скорбінова кислота 

D Розчин глюкози 

E Фізіологічний розчин 

 

8. Що в першу чергу повинна зробити медична сестра для 

попередження алергічних ускладнень при введенні антибіотиків? 

A*Провести пробу на чутливість до антибіотика 

B Вводити антибіотик невеликими дозами 

C З’ясувати термін придатності антибіотика 

D Правильно обрати шлях введення антибіотика 

 

9. Причиною анафілактичного шоку є: 

A*Гіперчутливість до деяких медикаментів 

B Переливання несумісної крові 

C Гострий біль при травмах 



D Дія іонізуючої радіації 

E Токсикоінфекції 

 

10.У хворого на пневмонію після введення цефтріаксону виник 

анафілактичний шок. Що могло запобігти розвитку цього 

ускладнення? 

A*Проба на індивідуальну чутливість до антибіотика 

B Бактеріологічне дослідження крові 

C Термометрія 

D Вимірювання АТ 

E Підрахунок ЧД 

 

11.Студент після вживання полуниці, відчув раптово інтенсивне 

свербіння в ділянці спини і стегон. При огляді виявлено на 

гіперемійованому фоні висипання у вигляді міхурців. АТ-120/80 

мм.рт.ст, пульс - 82уд./хв. Яке захворювання розвинулось? 

A*Кропив'янка 

B Анафілактичний шок 

C Харчове отруєння 

D Набряк Квінке 

E Геморагічний васкуліт 

 

12.Пацієнт 20 років лікується з приводу геморагічного васкуліту 

(хв. ШенляйнаГеноха). Заплануйте навчання пацієнта з 

профілактики рецидивів: 

A*Уникнення контактів з алергенами 

B Загартовування організму 

C Раціональне харчування 

D Нормалізація ваги 

E Запобігання травматизації, вібрації 

 

13.Вкажіть основну групу ліків для лікування алергічних 

захворювань: 

A*Антигістамінні 

B Антиагреганти 

C Антациди 

D Антагоністи кальцію 

E Антидепресанти 

 



14.Пацієнт з приводу пневмонії призначений антибіотик - 

цефазолін. Раптово після першої ін’єкції у пацієнта з’явилось 

відчуття жару, потім став блідим, утруднення дихання; пульс 

ниткоподібний. АТ - 85/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у 

пацієнта: 

A*Анафілактичний шок 

B Набряк Квінке 

C Напад ядухи 

D Набряк легенів 

E Колапс 

 

15.До медичної сестри звернувся пацієнт, у якого після вживання 

цитрусових з’явився сильний свербіж та почервоніння шкіри, 

уртикарний висип. Яка основна проблема у цього пацієнта? 

A*Свербіж шкіри 

B Біль голови 

C Підвищення температури 

D Серцебиття 

E Задишка 

 

16.У хворого на пневмонію після введення цефтріаксону виник 

анафілактичний шок. Що могло запобігти розвитку цього 

ускладнення? 

A*Проба на індивідуальну чутливість до антибіотика 

B Бактеріологічне дослідження крові 

C Термометрія 

D Вимірювання АТ 

E Підрахунок ЧД 

 

17.З метою профілактики анафілактичного шоку застосовують: 

A*Пробу на чутливість до антибіотиків 

B Пробу Манту 

C Антигістамінні препарати 

D Санацію хронічних вогнищ інфекції 

E Раціональне харчуваня 


