
Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями органів 

черевної порожнини 

 
1.До сімейної медичної сестри звернувся пацієнт із скаргами на біль у животі, загальну 
слабкість. З анамнезу стало відомо, що три години тому під час бійки отримав удар ногою 
в ділянку живота. Об’єктивно спостерігається: загальний стан погіршується, шкіра бліда, 
живіт м’який, локальний біль та напруження м’язів у ділянці удару. Ушкоджена частина 
живота відстає в акті дихання. Які найперші дії слід виконати медичній сестрі? 

*A. Холод на живіт, негайна госпіталізація 

B. Застосування анальгетиків 

C. Амбулаторне спостереження 

D. Застосування спазмолітиків 

E. Грілка на живіт, негайна госпіталізація 

 

2.Сімейна медсестра оглядає пацієнта зі скаргами на біль у животі. Під час пальпації 
живота спостерігається посилення болю, якщо раптово прибрати руку. Як називається цей 
симптом?  

   *A. Щоткіна-Блюмберга 

    B. Сітковського 

    C. Ровзінга 

    D. Ортнера  

    E. Пастернацького  

 
3.Сімейна медсестра оглядає пацієнта зі скаргами на біль у животі. Під час пальпації 
живота спостерігається посилення болю, якщо раптово прибрати руку. Як називається цей 
симптом?  

   *A. Щоткіна-Блюмберга 

    B. Сітковського 

    C. Ровзінга 

    D. Ортнера  

    E. Пастернацького  

 
4.Пацієнт 26 років скаржиться на біль в епігастральній ділянці і його переміщення в праву 
клубову ділянку, диспепсичні розлади, гіпертермію. Об’єктивно спостерігається: пацієнт 
блідий, позитивні симптоми Щоткіна-Блюмберга та Ровзінга. Для якої патології хара-
ктерні такі симптоми? 

 *A.  Гострий апендицит 

B. Пахвинна грижа 

C. Гострий панкреатит 

D. Вірусний гепатит В 

E. Гострий холецистит 

 
5.До приймального відділення бригадою ЕМД доставлено пацієнта зі скаргами на біль у 
правому підребір’ї, який іррадіює в праве плече та в праву лопатку. Об’єктивно 
спостерігається: шкіра бліда, склери жовті, біль у точці Кера, позитивний синдром 
Курвуазьє. Яке захворювання можна припустити? 

*A.  Гострий холецистит 

B. Правосторонній пієлонефрит               

C. Перитоніт  

D.  Гострий панкреатит 

E. Хронічний апендицит  

 



6.У пацієнта 30 років, який має в анамнезі виразкову хворобу шлунка, раптово погіршився 
загальний стан. З’явились різка слабкість, нудота, блювання. Блювотні маси кольору 
«кавової гущі». Яке ускладнення виразкової хвороби виникло в пацієнта? 

*A. Шлункова кровотеча 

B. Перфорація виразки 

C. Малігнізація виразки 

D. Пенетрація виразки 

E. Пілоростеноз 

 
7.Під час рентгенологічного дослідження органів черевної порожнини на знімку виявлені 
чаші Клойбера. Яке захворювання можна припустити в цьому разі? 

*А. Кишкову непрохідність 

B. Гострий панкреатит 

C. Гострий холецистит 

D. Піддіафрагмальний абсцес 

E. Міжпетельний абсцес 
 

8.Пацієнт 48 років скаржиться на погіршення апетиту, схуднення, слабкість, біль в 
епігастрії постійного характеру незалежно від приймання їжі, відразу до м’ясної їжі, 
блювання. З анамнезу відомо, що пацієнт хворів на виразкову хворобу шлунка. Розвиток 
якого ускладнення в пацієнта можна припустити?  

   *A.  Малігнізація виразки 

B. Перфорація виразки 

C. Пілоростеноз 

D. Шлункова кровотеча  

E. Пенетрація виразки  

 

93.Ви - сімейна медсестра, приймаєте пацієнта. При обстеженні живота відзначається 

посилення болю при раптовому віднятті руки від живота. Виберіть, який цей симптом: 

A. * Щоткіна-Блюмберга 

B. Ортнера 

C. Ситковського  

D. Пастернацького  

E. Ровзінга 

 

10.У приймальне відділення доставлений хворий, який лежить на правому боці з 

приведеними до живота ногами. З розмови з супроводжуючими виявлено, що чоловік на 

вулиці випадково відчув різкий біль у животі, впав. Перехожими доставлений у лікарню. 

Стан важкий. Хворий блідий. Живіт ’’дошкоподібний’.’ Вкажіть Ваші дії: 

A. * Покласти холод на живіт, викликати хірурга 

B. Ввести знеболювальні, направити хворого на рентгенографію 

C. Покласти тепло на живіт, ввести знеболювальні 

D. Покласти тепло на живіт, викликати хірурга 

E.  Ввести спазмолітики, викликати хірурга 

 

11.Пацієнт 16-ти років отримав травму при падінні з висоти. Скаржиться на біль у 

черевній порожнині, більше зліва, слабкість, нудоту, Рэ- 102/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. При 

обстеженні виявлено позитивний симптом Іванця-Киванця. Яка тактика медичної сестри 

при цьому стані? 

A. * Терміново доставити хворого до лікарні 



B. Ввести наркотики 

C. Покласти грілку на живіт 

D. Ввести знеболювальні засоби  

E. Ввести спазмолітики 

 

12.Хворому який надійшов в приймальне відділення зробили рентгенологічне 

дослідження. Про яке захворювання свідчить наявність чаш Клойбера на оглядовій 

рентгенограмі? 

A. * Гостра кишкова непрохідність 

B. Гострий панкреатит 

C. Гострий холецистит 

D. Гострий апендицит 

E. Перфоративна виразка шлунка 

 

13.Чоловік 45-ти років під час бійки отримав сильний удар важким предметом в живіт. В 

результаті травми відбувся розрив кишечника. Яке ускладнення розвинеться у 

потерпілого? 

A.  * Перитоніт 

B.  Геморагічний шок 

C.  Хронічна кишкова непрохідність 

D.  Гостра кишкова непрохідність 

E.  Гемотрансфузійний шок 

 
14.У разі якого ускладнення виразкової хвороби шлунка випорожнення мають 
дьогтеподібний вигляд?  

*A. Кровотечі 
 B. Стенозі 
 C. Пенетрацїї 
 D. Малігнізації 
 E. Перфорації 

15.У жінки, яка хворіє на цироз печінки, розвинулося варикозне розширення вен 
стравоходу та ускладнилося кровотечею. Що використовується в разі кровотечі з 
варикозно розширених вен стравоходу? 

*A. Зонд  Блекмора 

B. Шлунковий зонд 

C. Інтубаційна трубка 

D. Назогастральний зонд 

E. Назоінтестинальний зонд 

 
16.До сімейної медичної сестри звернувся пацієнт із скаргами на біль у животі, загальну 
слабкість. З анамнезу стало відомо, що три години тому під час бійки отримав удар 
ногою в ділянку живота. Об’єктивно спостерігається: загальний стан погіршується, 
шкіра бліда, живіт м’який, локальний біль та напруження м’язів у ділянці удару. Ушко-
джена частина живота відстає в акті дихання. Які найперші дії слід виконати медичній 
сестрі? 

*A. Холод на живіт, негайна госпіталізація 

B. Застосування анальгетиків 

C. Амбулаторне спостереження 

D. Застосування спазмолітиків 

E. Грілка на живіт, негайна госпіталізаці.  

 



17.Сімейна медсестра оглядає пацієнта зі скаргами на біль у животі. Під час пальпації 
живота спостерігається посилення болю, якщо раптово прибрати руку. Як називається цей 
симптом?  

   *A. Щоткіна-Блюмберга 
    B. Сітковського 
    C. Ровзінга 
    D. Ортнера  
    E. Пастернацького  
 


