Закриті та відкриті механічні ушкодження. Догляд за хворими
1.Медсестра оглядає пацієнта, який має закритий перелом правого стегна. Яка ознака
перелому вважається абсолютною?
B.
C.
D.
E.

*A. Патологічна рухливість
Гематома
Біль
Порушення функції
Набряк

2.Швидка допомога приїхала на місце ДТП. Чоловік 30-ти років скаржиться на біль,
відсутність рухів в правій нозі. При огляді: у середній третині гомілки набряк,
деформація, патологічна рухомість. Що застосувати для транспортної іммобілізації?
A.
B.
C.
D.
E.

* Шини Крамера
Шину Белера
Еластичний бинт
Шину Дітеріхса
Шину Ентіна

3.Пацієнтка 41-го року звернулася у травматологічний кабінет через 5 днів після
отримання травми - розрізала руку залізним предметом. Лікар встановив інфікування
рани. Виберіть ознаки інфікованої рани:
A.
B.
C.
D.
E.

* Набряк та почервоніння країв рани
Зуд у ділянці рани
Посмикування м’язів у рані
Напруження м’язів навколо рани
Гарячка, ознаки анемії

4.Медсестра оглядає пацієнта з закритим переломом правого стегна. Яка ознака
перелому вважається абсолютною?
A.
B.
C.
D.
E.

* Патологічна рухливість
Порушення функції
Біль
Набряк
Гематома

5.Жінку на вулиці покусав бездомний пес. При огляді: в ділянці правого передпліччя
кілька ран з нерівними краями, незначна кровотеча. Які першочергові незалежні
сестринські втручання?
A.
B.
C.
D.
E.

* Промити рани мильним розчином
Провести туалет рани
Накласти суху асептичну пов’язку
Накласти пов’язку з фурациліном
Виконати ПХО рани

6.У потерпілого шахтаря дві нижні кінцівки перебували під завалом 11 годин. На місці
травми на стегна були накладені джгути. Які подальші дії медичної сестри при
транспортуванні потерпілого в лікувальний заклад?

A.
B.
C.
D.
E.

* Джгути не знімати, ввести знеболювальні
Зняти джгути, ввести знеболювальні
Зняти джгути, положити транспортні шини
Зняти джгути, обкласти кінцівки міхурами з льодом
Джгути не знімати, дати кисень

7.Під час ожеледиці потерпілий впав і відчув біль в ділянці лівого передпліччя, який
посилюється під час рухів. Який симптом повинна перевірити медична сестра на місці
пригоди для підтвердження перелому кінцівки?
A.
B.
C.
D.
E.

* Симптом осьового навантаження
Симптом западини або щілини
Симптом Лагеса
Симптом прилиплої п'ятки
Симптом Мацкевича

8.Хворий 30-ти років впав з дерева і отримав перелом лівого стегна. Викликана машина
швидкої допомоги. Що слід використовувати для транспортної іммобілізації?
A.
B.
C.
D.
E.

* Шину Дітеріхса
Шину Шанца
Шину Еланського
Гіпсову пов’язку
Шини Крамера

