
Захворювання сполучної системи  

 

1.Пацієнтка хворіє на ревматоїдний артрит. Медична сестра 

виявила скарги на виражену ранкову скутість, загальну слабкість, 

швидку стомлюваність. При складанні плану догляду вашим 

першочерговим завданням буде: 

A*Провести заходи спрямовані на зменшення ранкової скутості   

B Поліпшити загальний стан пацієнтки   

C Провести заходи спрямовані на поліпшення апетиту   

D Порекомендувати лікарські засоби для поліпшення сну   

E Систематично проводити гігієнічні заходи шкіри   

 

2.Пацієнт Ш. 46 років скаржиться на біль у колінних, ліктьових 

суглобах “летючого характеру” , який посилюється при рухах, 

температуру – 37,5° С ввечері.  В анамнезі-часті ангіни. При огляді 

суглобів спостерігаються припухлість, почервоніння. Для якого 

захворювання характерні дані проблеми? 

A*Ревматичний артрит 

B Туберкульозний артирит   

C Ревматоїдний артирит   

D Гонорейний артрит   

E Деформуючий остеоартроз   

 

3.Пацієнту знаходиться на диспансерному обліку з діагнозом 

“Ревматична лихоманка” .Яке з досліджень є найбільш 

інформативним? 

A*Аналіз крові на ревмопроби 

B Загальний аналіз крові   

C Загальний аналіз сечі   

D Аналіз сечі за Нечипоренком   

E Аналіз сечі за Зимницьким   

 

4.До приймального відділення поступив пацієнт зі скаргами на 

сильний біль у колінних суглобах, набряклість, почервоніння шкіри 

навколо суглобів. Що могло спричинити загострення ревматичної 

лихоманки у хворого? 

A*Переохолодження 

B Порушення дієти   

C Емоційний стрес   



D Перегрівання   

E Фізична перевтома   

  

5.Які проблеми може виявити медична сестра у хворого на 

ревматоїдний артрит?  

A*Біль у дрібних суглобах кистей рук і стоп   

B Біль у плечових суглобах   

C Біль у великих суглобах нижніх кінцівок   

D Біль у великих суглобах верхніх кінцівок   

E Біль у хребті 

 

6Назвіть головне ускладнення ревматоїдного артриту.   

A*Анкілоз 

B Астенія   

C Адинамія   

D Невралгія   

E Гарячка   

 

7.Який найбільш характерний симптом системної склеродермії 

медична сестра може виявити під час огляду пацієнта?   

A*Маскоподібне обличчя, рот у вигляді кисету. 

B Еритематозна висипка на обличчі у вигляді метелика.   

C Деформації пальців рук у вигляді “плавників моржа”.   

D Кільцеподібна еритема на руках і тулубі.   

E Параорбітальний набряк з пігментацією.   

 

8.Яку дійсну проблему пацієнта з ревматоїдним артритом виявить 

медична сестра?   

A*Ранкову скутість   

B Високу температуру    

C Блювання   

D Напади задишки   

E Болі в ділянці серця   

 

9.Яка найбільш доцільна вторинна профілактика ревматизму?   

A*Введення біциліну-5    

B Адекватне лікування стрептококової інфекції   

C Загартовування організму   

D Поліпшення матеріально-побутових умов   



E Забезпечення раціональним харчуванням   

 

10.Жінка 32р, на 4 міс. після пологів відмічає різке схуднення, 

вечірній субфебрилітет протягом 3 тижнів, на шкірі обличчя 

висипання по типу “метелика”. Яке захворювання можна 

запідозрити у хворої? 

A*Системний червоний вовчук   

B Системна склеродермія   

C Гострий лейкоз   

D Кропив'янка   

E Тромбоцитопенічна пурпура   

 

11.До відділення поступив молодий чоловік зі скаргами на сильний 

біль в правому колінному суглобі. З анамнезу відомо, що він з 

дитинства хворіє на гемофілію. Про що свідчить скарга пацієнта?   

A*Гемартроз 

B Задишка    

C Лихоманка    

D Гіпергідроз    

E Поліурія    

 

12.Який збудник найчастіше є причиною розвитку ревматичної 

лихоманки? 

A*B -гемолітичний стрептокок групи А 

B Стафілокок   

C Кишкова паличка   

D Паличка Коха   

E Вірус грипу   

 

13.Хворому на системнимний червоний вовчак необхідно 

рекомендувати:    

A*Уникати підвищеної інсоляції 

B Тривало перебувати в жарких приміщеннях    

C Кварцування ділянок тіла    

D Променеву терапію    

E Парафінолікування   

 

14.Жінка 59 років, скаржиться на постійний ниючий біль у 

колінних суглобах, що  посилюється при активних та пасивних 



рухах. Жінка знаходиться на диспансерному обліку з приводу 

ревматичної хвороби. Які медсестринські втручання необхідно 

здійснити для полегшення больового відчуття в суглобах? 

A*Накласти зігріваючий компрес 

B Накласти бинтову пов’язку   

C Застосувати медичні п’явки   

D Прикласти теплу грілку   

E Накласти гірчичники 

 

15.Вкажіть типові зміни шкіри при системному червоному вовчаку:    

A*Еритема у вигляді метелика   

B Кільцевидна еритема   

C Піодермія   

D Судинні зірочки   

E Вузлувата еритема 


