
Крок М   Медсестринство в дерматології та венерології  
 

1. Пацієнтка 30-ти років скаржиться на свербіж в ділянці зовнішніх статевих 

органів, гнійні пінисті виділення з  неприємним запахом. Для якого 

захворювання це характерно?      

A. * Трихомоніаз       

B. Гонорея     

C. Хламідіоз 

D. Кандидоз     

E. Мікоплазмоз      

 

2. Пацієнтка 25-ти років скаржиться на появу свербіжу, особливо вночі, 

впродовж 3-х днів. Об'єктивно: на шкірі пальців (бічних поверхнях, 

міжпальцевих складках), передньої поверхні паховинних ямок, на животі, 

сідницях, внутрішній поверхні стегон, на молочних залозах чисельні попарно 

розміщені папуло-везикули, екскоріації, кров'янисті кірочки. Для якого 

захворювання це характерно?  

A. * Короста  

B. Алергічний дерматит  

C. Екзема  

D. Атопічний дерматит  

E. Еритразма  

 

3. Пацієнта 22-х років турбує висип на статевому члені, що з'явився через 4 

тижні після статевого контакту. Об'єктивно: на шкірі тіла статевого члена - 

округла ерозія блюдцеподібної форми діаметром 1 см з гладкою блискучою 

поверхнею, м'ясо-червоного кольору, без запальних явищ навколо. При 

пальпації - краї і дно ерозії щільні. Пахвинний лімфовузол збільшений, не 

болючий. Про яке захворювання слід подумати?  

A. * Сифіліс  

B. Короста  

C. Контактний дерматит  

D. Генітальний герпес 

E. Піодермія  

 

3. При обстеженні пацієнта медсестра визначила існуючі проблеми: біль в 

суглобах, еритему шкіри обличчя по типу ''метелика'', біль в попереку та в 

ділянці серця. Для якого захворювання характерні вище перераховані 

проблеми?  

A. * Системний червоний вовчак  

B. Пієлонефрит  

C. Ревматоїдний артрит  

D. Склеродермія 

E. Дерматоміозит  

 



 

4. При медсестринському обстеженнi хворого на лусочковий лишай медична 

сестра використала методику, притаманну данiй патологiї. Вкажiть методику, 

яку застосувала медична сестра: 

A. * Зiшкрябування поверхнi папул 

B. Змащування розчином йоду 

C. Накладання компресу 

D. Опромiнювання люмiнесцентною лампою 

E. Накладання примочки 

 

5. Хворий скаржиться на висипання на верхнiй губi та незначне печiння, якi 

з’являються пiсля переохолодження. Об’єктивно: на червонiй облямiвцi 

верхньої губи на еритематозному фонi мають мiсце дрiбнi мiхурцi з прозорим 

вмiстом, якi зливаються мiж собою.Про яке захворювання слiд подумати? 

A. *Простий герпес 

B. Контактний дерматит 

C. Вульгарна мiхурчатка 

D. Iмпетиго 

E. Екзема 

 

6. Медична сестра процедурного кабiнету здiйснює приготування 

дезiнфiкуючих розчинiв та проводить дезiнфекцiю iнструментiв. Яке 

професiйне захворювання може виникнути у медичної сестри, якщо вона не 

користується гумовими рукавичками? 

A. * Дерматит 

B. Хронiчний стрес 

C. Бронхiт 

D. Цироз печiнки 

E. Пiєлонефрит 

 

7. До медсестри звернувся хворий, 35-ти рокiв, зi скаргами на появу виразки 

в дiлянцi зовнiшнiх статевих органiв, яка з’явилась через 4 тижнi пiсля 

статевого контакту. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi зовнiшнiх статевих 

органiв виразка округлої форми, темно-червоного кольору з блискучою 

поверхнею ”блюдцеподiбними” краями, без суб’єктивних вiдчуттiв. 

Збiльшенi реґiонарнi лiмфатичнi вузли. Дiйснi проблеми якого захворювання 

виявила медсестра? 

*A. Сифiлiс 

B. Герпес 

C. Кандидоз 

D. Гонорея 

E. Хламiдiоз 

 

8. У хворої 32-х років при медсестринському обстеженні на шкірі правої 

гомілки виявлено вогнище еритеми та набряку на тлі яких розташовуються 



папули, мікровезикули, точкові ерозії; на поверхні яких виступають 

крапельки серозного ексудату у вигляді роси. Якому захворюванню 

відповідають наведені дані об'єктивного обстеження? 

A.  * Справжня екзема 

B. Себорейна екзема 

C. Професійна екзема 

D. Мікробна екзема  

E. Паратравматична екзема 

 

9. Пацієнтка 24-х років скаржиться на появу рясних пінистих білей жовтого 

кольору з неприємним запахом, відчуття свербіння у ділянці зовнішніх 

статевих органів та піхві, болючість при сечовипусканні. Яке захворювання 

має таку клінічну картину? 

A. *Трихомоніаз 

B. Уреаплазмоз 

C. Кандидоз  

D. Хламідіоз 

E. Мікоплазмоз 

 

10. Сімейним лікарем до шкірно-венерологічного диспансеру направлений 

пацієнт, у якого є підозра на сифіліс. Який біологічний матеріал потрібно 

взяти у пацієнта для проведення реакції Вассермана, щоб підтвердити 

діагноз? 

А. * Кров із вени 

В. Сечу 

С. Слину 

D. Пунктат лімфовузла 

Е. Кал 
 


