
Крок М  Медсестринство в неврології та психіатрії   
 

1. Хвора знаходиться у мовно – руховому збудженні з піднесеним «святковим» 

настроєм. Береться за багато справ, які не завершує, втручається у роботу 

працівників відділення. На зауваження не реагує. Для якого збудження це 

характерно?. 

A. * Маніакального  

B. Меланхолічного  

C. Кататонічного  

D. Гебефренічного  

E. Епілептичного  

  

2. У хворого з невритом лицевого нерва розвинулись сухість ока та відчуття 

«піску». Що повинна зробити медична сестра?  

A. * Закапати око альбуцидом  

B. Промити око фурациліном  

C. Накласти на око пов’язку  

D. Закласти гідрокортизонову мазь за повіку  

E. Промити око розчином перманганату калію  

 

3. Пацієнту Б., 57 років, що знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу 

гнійного менінгіту, призначена спинномозкова пункція. В яке положення медична 

сестра повинна попросити лягти хворого?  

A. * На бік із зігнутими ногами  

B. На спину із зігнутими ногами  

C. На бік з витягнутими ногами  

D. На живіт із витягнутими ногами  

E. На спину з розігнутими ногами  

 

4. Хворий зловживає алкоголем декілька років. Перебуваючи в лікарні з 

приводу хронічного гепатиту, раптово став збудженим, втратив орієнтацію в місці 

перебування, часі, хоча в своїй особі орієнтований. Як називається такий стан?  

A. * Деліріозний  

B. Сутінковий  

C. Маніакальний  

D. Онейроїдний  

E. Аментивний  

 

5. Вкажіть потенційну проблему у пацієнта з паралічем: 

A. * Ризик виникнення пролежнів  

B. Біль голови  

C. Біль за грудиною  

D. Нудота  

E. Біль в ділянці епігастрію  



 

6. Медичну сестру викликали до хворого, який раптово впав з гучним криком, 

втратив свідомість. В нього з’явились судоми кінцівок, ціаноз обличчя, мимовільне 

сечовипускання. Які незалежні втручання треба зробити медичній сестрі?  

A. * Повернути голову на бік, ввести між зуби огорнутий тканиною предмет  

B. Покласти хворого у ліжко і підняти підборіддя догори  

C. Надати хворому положення ортопноє  

D. Ввести хворому заспокійливі ліки  

E. Привести хворого до свідомості і зігріти  

 

7. Пацієнтка Н., 38 років скаржиться на загальну слабкість, пониження настрою, 

порушення сну. Стан пов’язує зі зрадою чоловіка. Була суїцидальна спроба. 

Об’єктивно: в контакт входить, але розмовляє повільно. Обличчя сумне, плаче, 

фіксована на своїх переживаннях, заторможена. Яка психічна патологія в пацієнтки ?  

A. * Реактивна депресія  

B. Шизофренія  

C. Маніакально – депресивний психоз  

D. Психопатія  

E. Невроз нав’язливих станів  

 

8. Пацієнтка Н., 40 років турбують різкі приступоподібні болі, стріляючого 

характеру в ділянці нижньої щелепи зліва. Приступи виникають при розмові, 

жуванні, ковтанні, чищенні зубів. Розладів чутливості немає. Для якого 

захворювання характерні слідуючі прояви ?  

А. *  Невралгія  нижньої  вітки трійчастого нерва 

В .  Ангіна 

С.   Менінгіт 

Д .  Отит 

Е.   Стоматит 

 

 

9. Після введення пацієнтові харчових продуктів через зонд останній 

промивають від залишків їжі, вливаючи у нього: 

А. *  Чисту воду або чай 

В.   Розчин калію перманганату 

С.   Розчин фурациліну 

Д.   Ізотонічний розчин хлориду натрію 

Е.   Розчин перекису водню 



10. Пацієнт 24 - х років, що перебуває у терапевтичному відділенні раптово 

знепритомнів і впав на спину. Шкіра обличчя стала блідою з ціанотичним 

відтінком. З’явились спочатку тонічні, а потім клонічні судоми, піна з рота, 

забарвлена кров’ю, мимовільне сечовипускання. Яке захворювання може 

запідозрити медична сестра? 

А. *  Епілептичний напад 

В.   Істеричний напад 

С.   Геморагічний інсульт 

Д.   Гіпоглікемічна кома 

Е.   Гіперглікемічна кома 

 

11. Увечері медична сестра помітила у хворого 47 - ми років, який зловживав 

алкоголем, збудження, тремтіння всього тіла, порушення сну. Сусіди у палаті 

помітили, що хворий часто заглядає під ліжко і щось ніби ловить там, а також 

струшує простирадло і подушку, пояснюючи це тим, що у ліжку з’явилось багато 

комах. Що у даному випадку можна запідозрити? 

А. *  Алкогольний делірій (біла гарячка п’яниць) 

В.   Шизофренію 

С.   Маніакальний стан 

Д.   Депресивний стан 

Е.   Параноїд 

 

12. Яке лікувальне харчування медична сестра рекомендуватиме пацієнту з 

ознаками хронічної недостатності кровообігу? 

А. *  З обмеженням солі та рідини 

В.   З обмеженням вуглеводів 

С.   З обмеженням білків 

Д.   З обмеженням жирів 

Е.   З обмеженням цукру 

 

13. У пацієнта маячна ідея отруєння,  він відмовляється приймати їжу вже 

протягом 3 днів. Вкажіть першочергові дії медсестри, які дають змогу нагодувати 

хворого: 

А. *  Годування через зонд 

В.   Дати настій полину 

С.   Умовити  хворого поїсти 

Д.   Залишити хворого з їжею наодинці 

Е.   Провести сеанс психотерапії 

 

14. У стаціонар поступає пацієнт, який сьогодні намагався покінчити життя 

самогубством. Вкажіть дії медсестри? 

А. *  Організувати режим «А» 

В.   Зафіксувати хворого у ліжку 

С.   Слідкувати за харчуванням хворого 

Д.   Контролювати АТ і пульс 

Е.   Провести профілактичну бесіду 

 



15. У пацієнта, хворого на гіпертонічну хворобу, виникло ускладнення – 

гіпертонічний криз. Яка проблема може виникнути у пацієнта? 

А. *  Порушення мови 

В.   Біль у суглобах 

С.   Пронос 

Д.   Блювання «кавовою гущею» 

Е.   Кровохаркання 

 

16. Які препарати негативно впливають на слизову оболонку шлунка і можуть 

сприяти розвитку гастриту та виразкової хвороби? 

А. *  Нестероїдні протизапальні препарати 

В.   Антибіотики 

С.   Спазмолітики 

Д.   Вітаміни 

Е.   Цукорзнижуючі 

 

17. Наявними проблемами пацієнта з клінічними ознаками атеросклерозу 

мозкових артерій є: 

А. *  Частий біль голови, погіршення пам’яті 

В.   Біль голови, зниження АТ 

С.   Слабкість, підвищення температури 

Д.   Біль голови, набряк ніг 

Е.   Біль у ділянці серця, запаморочення 

 

18. Яка з перерахованих ознак набряку Квінке є найбільш небезпечною для 

життя пацієнта: 

А. *  Набряк язика та гортані 

В.   Гіперемія шкірних покривів 

С.   Набряк волосистої частини голови 

Д.   Набряк повік 

Е.   Утрикарне висипання 

 

19. У приймальне відділення доставили хворого без свідомості. Шкіра 

гіперемована, з рота різкий запах алкоголю, одяг забруднений блювотними масами. 

Надання допомоги розпочнете з наступного: 

А. *  Промивання шлунка 

В.   Постановка сифонної клізми 

С.   Введення кордіаміну 

Д.   Подачі кисневої подушки 

Е.   Введення глюкози 



 

20. Хворого турбує біль в потилиці, головокружіння, нудота, блювання. А/Т 

180/110 мм.рт.ст.  Який засіб необхідно підготувати ? 

А. *  Дібазол 

В.   Кофеїн 

С.   Кордіамін 

Д.   Мезатон 

Е.   Натрія хлорид 

 

21. Хворого 66 - ти років турбує біль голови, нудота, блювання, запаморочення.  

А/Т - 220/120 мм.рт.ст.. Який  препарат для невідкладної допомоги приготує 

медична сестра ? 

А. *  Магнія сульфат 

В.   Аналгін 

С.   Кофеїн 

Д.   Кордіамін  

Е.   Нітрогліцерин 

 

 

22. Пацієнтка 58 - ми років хворіє на гіпертонічну хворобу, після емоційного 

навантаження поскаржилась на сильний біль голови, нудоту, одноразове блювання, 

мерехтіння «мушок» перед очима. За призначенням  лікаря медсестра введе: 

А. *  Магнію сульфат 

В.   Димедрол 

С.   Мезатон 

Д.   Преднізолон 

Е.   Кофеїн 

 

 

23. Хворого турбує біль голови, запаморочення, нудота, блювання. А/Т- 180/110 

мм.рт.ст..  Який засіб йому необхідно застосувати ? 

А. *  Дібазол 

В.   Кофеїн 

С.   Кордіамін 

Д.   Мезатон 

Е.   Натрія хлорид 

 

 

24. У хворої 30 років, після вживання великої кількості цитрусових виник 

щільний набряк на обличчі, губах, без свербіння, головний біль, «гавкаючий» 

кашель. Температура тіла 37,2 Сº, Р-76 уд.за хв.. АТ- 120/70 мм.рт.ст.. Для якого 

захворювання це характерно ? 

А. *  Набряку Квінке 

В.   Сироваткова хвороба 

С.   Анафілактичний шок 

Д.   Медикаментозного дерматиту 

Е.   Кропив’янки 



 

25. Визначте положення, яке слід надати хворому в стані непритомності: 

А. *  Горизонтальне з піднятими ногами 

В.   Горизонтальне з припіднятою головою 

С.   Напівсидячи 

Д.   Сидяче 

Е.   На боку 

 

26. Спілкуючись з пацієнтом, медсестра помітила, що пацієнт пригнічений, 

відмовляється від розмови, погано вступає в контакт, налаштований песимістично 

тому, що втратив віру в успіх лікування. Медсестра оцінила психологічний тип 

пацієнта та розробила тактику догляду. Назвіть тип пацієнта з точки зору клінічної 

психології. 

А.     * Іпохондричний  

В.      Депресивний 

С.     Тривожний  

Д.     Демонстративний  

Е.     Агресивний 

 

27. В приймальне відділення каретою швидкої допомоги доставлений 

потерпілий з місця автотранспортної пригоди без свідомості. При огляді 

відмічається лікворея і кровотеча з вух і носа. З чим пов’язані проблеми у 

потерпілого? 

А.  *Перелом основи черепа   

В.   Перелом кісток носа  

С.   Перелом склепіння  черепа 

Д.   Забій головного мозку 

Е.   Стиснення головного мозку 

 

 

28. У пацієнтки після вживання полуниць виник набряк обличчя, особливо 

набрякли губи і ніс. Потім з’явились ядуха, гавкаючий кашель. Дихання утруднене, 

осиплість голосу. Який стан розвинувся у пацієнтки? 

А.   *Набряк  Квінке  

В.   Кропив’янка   

С.   Напад бронхіальної астми 

Д.   Алергічний ларингіт 

Е.    Анафілактичний шок 

 

29.  У пацієнтки 28 років спинномозкова травма. Що в першу чергу приготує 

медична сестра для надання допомоги? 

A. *Дерев’яний щит   

B.  Шприц Жане   

C.  Седуксен 

D.  Кофеїн 

E.  Корглікон 

 



 

  30. Пацієнт 42 років поступив в неврологічне відділення з підозрою на  

менінгіт. Що приготує медсестра лікарю для проведення спинномозкової 

пункції:   

A. *Пункційну голку з мандреном 

B.  Катетер   

C.  Розчин камфорного спирту   

D.  Шприц Жане   

E.  Скальпель   

 

 31.  У пацієнтки 32 років виникає  періодично гнівливість, агресія. У неї 

піднесений  настрій, надмірна діяльність. Пацієнтка співає, танцює, декламує 

вірші, має  підвищений статевий потяг. Який медсестринський діагноз 

можна поставити? 

A. *Психомоторне збудження   

B.  Високий ризик суїциду   

C.  Високий ризик травмування   

D.  Статус конвульсивних нападів   

E.  Тривога   

 

32. При яких захворюваннях використання ультразвукової терапії 

протипоказано?   

A. * Порушення мозкового кровообігу   

B.  Остеохондроз    

C.        Контрактура Дюпена   

D.  Радикуліт   

E.  Травма колінного суглоба   

 

33. Пацієнтка лікується з приводу розсіяного склерозу. Яка з проблем 

пацієнтки вимагає постійної допомоги медсестри?   

A. * Проблема травмування    

B.       Виникнення пролежнів   

C.  Порушення харчування   

D. Закрепи    

E.  Нетримання сечі 

   

 34.Сімейна медична сестра проводить бесіду з пацієнтом по профілактиці  

 атеросклерозу. Що порекомендує медична сестра для зменшення рівня 

холестерину в крові?   

A. *  Раціональне харчування 

B.  Боротьбу з палінням   

C.  Заняття фізичною культурою 

D.  Зниження маси тіла   

E.  Медикаментозне лікування 



35. Які клінічні обстеження необхідно провести хворому з підозрою на 

менінгіт?   

A. * Симптом Керніга, Брудзинського   

B.  Симптом Пастернацького   

C.  Симптом Морозкіна   

D.  Симптом Падалка   

E.  Сиптом  Розенберга   

 

36. Хворий 32 років, зловживає алкоголем. Після чергового запою, вночі 

він розбудив дружину і зі страхом заявив, що в кімнаті багато мишей і  

пацюків. Один з них чоловічим голосом запросив його випити. Який це 

розлад психіки?   

A. *Алкогольний делірій   

B.  Алкогольний галюциноз   

C.  Алкогольний параноїд   

D.  Корсаківський психоз   

E.  Алкогольна енцефалопатія 

 

37. Хвора 42 років, перебуває в депресивному стані: постійно сумна, 

задумана, неохоче спілкується з медсестрою, відмовляється від їди, лежить в 

ліжку, відвернувшись до стіни. Яку загрозу для життя пацієнтки повинна 

запідозрити медсестра?   

A. *Суїцидальні думки і дії   

B.  Виникнення пролежнів   

C.  Схуднення пацієнтки   

D.  Авітаміноз   

E.  Розвиток гіпостатичної пневмонії   

 

38. Хворому з епілептичним нападом медсестра надала невідкладну 

допомогу. Які симптоми вказують на покращення стану хворого?  

A. * Судоми припинилися і настав глибокий   

B.         Судоми продовжуються     

C.  Блювання  

D.       Асфіксія   

E.  Зупинка серцевої діяльності   

 

 39. Пацієнт 43-х років, випадково випив замість горілки метиловий спирт. 

Назвіть антидот при отруєнні метиловим спиртом:   

A. * Етиловий спирт   

B.  Глюкоза   

C.  Преднізолон   

D.  Гідрокарбонат натрію   

E.  Унітіол   



 40. Пацієнт 25 р., страждає на епілепсію, протиепілептичні засоби приймає 

не впорядковано. Після психоемоційного стресу у пацієнта розвинулась серія 

 епіприпадків, між якими він не приходив до свідомості. Яке ускладнення 

може  запідозрити медсестра? 

A. *Епістатус 

B.  Психомоторне збудження   

C.  Делірій   

D.  Кома   

E.  Сопор   

 

41. Молоду жінку з 14 років періодично турбують напади головного болю 

в скроні та ділянці ока. Їм передують зорові порушення, випадіння поля зору. 

Інколи під час нападу буває блювання. Напад триває декілька годин. Часто 

проходить після сну. Для  якого захворювання характерні дані проблеми? 

A. *Мігрень 

B.  Вегето-судинна дистонія   

C.  Субарахноїдальний крововилив 

D.  Гіпертонічний криз  

E .      Арахноїдит 

 

42. Невідкладна долікарська допомога при гострому алкогольному 

галюцинозі полягає у застосуванні:   

A. *Аміназину 

B. Амітриптиліну   

C.  Папаверину 

D.  Анальгіну   

E.  Клофеліну   

 

43. Хворий потрапив у відділення з підвищеною температурою, 

багаторазовим блюванням. Відмічається ригідність м’язів потилиці, 

позитивний симптом Керніга. Назвіть синдром.   

A. *Менінгіальний 

B.  Бульбарний   

C.  Гіпоталамічний   

D.       Поліневритичний   

E.  Вертеброгенний   

 

44.  У хворого 36 років, який  перебуває на диспансерному обліку з 

діагнозом «Алкоголізм ІІ стадії», вперше встановлено  маячення  ревнощів. Є 

реальна небезпека  розправи над дружиною. Чого потребує хворий в першу 

чергу?   

A. * Невідкладної  госпіталізації у психіатричний стаціонар   

B.  Вирішення питання про  дієздатність    

C.  Направлення до  наркологічного відділення  

D.  Амбулаторного лікування  

E.  Проведення сімейної  психотерапії  

 



 

45. У пацієнта  сумний вираз обличчя, уповільнене  мислення. Відмічає 

пригнічений настрій, зниження працездатності, апетиту. Переважають думки 

про  власну неповноцінність, безнадійність своєї ситуації та  песимістичні 

прогнози на майбутнє.  Визначте психічний розлад.   

A. * Депресія 

B.   Астенія  

C.   Амнезія 

D.   Дисфорія   

E.   Ейфорія 

  

46.  У хворого діагностовано субарахноїдальний крововилив. Для 

уточнення діагнозу  невропатолог  призначив спинномозкову пункцію. Яку 

голку необхідно медсестрі приготувати лікарю для взяття спиномозкового 

пунктату?   

A. *Голка Біра   

B.   Голка Дюшана   

C.  Троакар   

D.   Голка Дюфо   

E.   Шприц Жане 

 

 47. Хворий переніс геморагічний інсульт. Знаходиться довгий час прикутим 

до ліжка. На попередження яких ускладнень першочергово мають бути 

направлені дії медсестри?    

A. *Пролежні   

B.  Гіпоглікемічна кома   

C.  Серцево-судинна недостатність   

D.  Гіпертонічний криз 

E.  Набряк легень   

 

 

  48. У пацієнта після перенесеного інсульту відмічається параліч верхньої 

правої кінцівки. Яке медсестринське втручання необхідно в даному випадку ?   

A. *Профілактика контрактур   

B.  Слідкування за випорожненнями   

C.  Проведення ЕКГ   

D.  Катетеризація   

E.  Профілактика пролежнів 

 

 

 49. До психоневрологічного диспансеру доставлено хворого з алкогольним 

делірієм. Який  медсестринський діагноз поставить медсестра ? 

A. *Психомоторне збудження 

B.  Відмова від їжі   

C.  Катотонічний ступор   

D.  Гостра затримка сечовипускання   

E.  Ризик суїциду 



50. Пацієнт 70 років,  скаржиться на зниження пам’яті, уваги, головний 

біль,  запаморочення, шум у вухах, поганий сон, зниження розумової 

працездатності. Які артерії уражені атеросклеротичним процесом у 

пацієнта?    

A. * Атеросклероз мозкових артерій   

B. Атеросклероз аорти   

C. Атеросклероз артерій кінцівок   

D. Атеросклероз вінцевих артерій   

E. Атеросклероз ниркових артерій   

 

  51. Жінка 30 років, яка знаходиться в психіатричному диспансері з 

діагнозом  «Маніакально-депресивний психоз» у стані депресії, вже 3-й день 

поспіль відмовляється  від приймання їжі. Яка найбільш доцільна тактика в 

даному випадку?   

A. * Вдатися до годування через зонд   

B.  Продовжувати переконувати у необхідності поїсти   

C.  Дочекатися власної ініціативи пацієнтки поїсти   

D.  Попросити допомоги у сусідів по палаті   

E.  Ввести хворій снодійне   

 

  52. Хворий 26 років, ін’єкційний наркоман.  Хворіє протягом 2-х місяців, 

скаржиться на  загальну слабкість, підвищення t° до 37-38°С,  втрату маси 

тіла на 12 кг, пітливість, збільшення лімфатичних вузлів (на шиї, під 

пахвами), тривалий пронос.  Яке захворювання запідозрить медсестра? 

A. * ВІЛ-інфекція   

B.  Лімфогранулематоз   

C.  Інфекційний мононулеоз   

D. Токсоплазмоз   

E. Хламідіоз   

 

 53.  Хворому 42 років з підозрою на грижу міжхребцевого диску 

поперекового відділу призначено МРТ. Якої підготовки потребує пацієнт?   

A. *Зробити очисну клізму   

B.  Провести промивання сечового міхура   

C.  Напередодні промити шлунок   

D.  Ввести проносні 

E.  Рентгенографія хребта  

  

 54. Сімейна медсестра дає пораду пацієнту з атеросклерозом щодо 

дієтичного  харчування. Яка їжа повинна бути рекомендована у цьому 

випадку?   

A. *Молочно-рослинна   

B. З підвищеним вмістом білків   

C. З підвищеним вмістом жирів   

D. З підвищеним вмістом вуглеводів   

E. З підвищеним вмістом кухонної солі   

 



 55.  Хворого турбує головний біль з однієї сторони,  довготривалий, який 

з’явився після переохолодження. Температура нормальна, неврологічний 

статус в нормі. Виставлено діагноз – невралгія трійчастого нерва. Який біль 

може бути при цій патології? 

A. *Стріляючий   

B.  Стискаючий 

C.  Ниючий    

D.       Колючий   

E.  Розпираючий    

 

56. В неврологічне відділення поступив хворий з субарахноїдальним 

крововиливом.  До якого обстеження підготує медсестра хворого? 

A. *Люмбальна пункція 

B.  Електроенцефалографія 

C.  Спірографія 

D.  Загальний аналіз крові    

E.  ЕКГ    

 

57. Пацієнт 40 років,  скаржиться на різкі нападоподібні болі стріляючого 

характеру в ділянці верхньої щелепи зліва. Напади виникають при розмові, 

жуванні, чищенні зубів. При обстеженні  - різка болючість при пальпації в 

ділянці верхньої щелепи. Для якого захворювання характерні дані ознаки ? 

A. *Невралгія трійчастого нерва 

B.       Фронтит 

C.  Отит   

D.  Гайморит    

E.  Карієс   

 

58. Після медсестринського обстеження пацієнта з менінгококовим  

менінгітом медична  сестра визначила  наступний основний менінгеальний  

симптом: 

A .      *Ригідність потиличних  м`язів 

B .       Біль в м`язах  спини, шиї   

C.  Геморагічна  висипка   

D.  Дегідгатація   

E.  Катаральні  прояви   

 

  

59. Пацієнт, 53 р., кочегар, скаржиться на біль голови, запаморочення, 

блювання,  зниження зору, слуху, що виникли в кінці робочої зміни в 

котельні. Ознаки якого  отруєння запідозрить медична сестра? 

A. *Чадним газом 

B.  Метиловим спитром 

C.  Фосфорорганічними сполуками 

D.       Сірководнем 

E.  Барбітуратами 

 



60.У пацієнта з’явився біль в попереку та ногах, протягом доби наросла 

слабість в ногах і він втратив здатність самостійно пересуватись. Яке 

положення повинна медсестра надати пацієнтові в ліжку? 

A. *Покласти на функціональне ліжко і створити упор для стоп 

B.   Покласти на тверде ліжко   

C.   Покласти на функціональне ліжко   

D.   Підкласти під коліна валик   

E.   Підкласти під голову валик 

 

 

61.При огляді пацієнта з хворобою Паркінсона медична сестра встановила  

 медсестринський діагноз. 

A. *Інтенційний тремор 

B.  Шкіру землянисто-сірого кольору   

C.  Порушення слуху   

D.  Ейфорію   

E.  Параліч   

 

62. У пацієнта раптово виникло психомоторне збудження: трощив меблі, 

вдарив товариша. Через 30 хвилин заснув. Після опритомнення нічого не 

пам’ятає, розкаюється у скоєному. Медична сестра встановила наступний 

медсестринський діагноз: 

A. *Патологічний афект 

B.  Сутінковий стан   

C.  Фугіформний стан   

D.  Сомнамбулізм   

E.  Транс   

 

63.  Медична сестра, проводячи догляд за пацієнтом з діагнозом 

алкогольний делірій, виконує наступні лікарські призначення: 

A. *Тетурам 

B.  Антибіотикотерапія 

C.  Антиаритмічні засоби   

D.   Сечогінні препарати 

E.  Препарати калію 

 

 64. У породіллі приблизно через 2 тижні після пологів, розвинувся 

післяпологовий психоз. Після проведеного лікування медична сестра 

проводить реалізацію V-го етапу медсестринського процесу. Проведіть 

оцінку  успішних результатів втручань: 

A. *Депресивні тривожні стани зникли 

B.  Покращання апетиту   

C.  Нормалізація серцево-судинної системи   

D.  Нормалізація температури   

E.  Нормалізація стільця   



65. Потерпілий 50 – ти років був збитий автомашиною. Зі слів оточуючих, 

перебував без свідомості близько 10 хвилин. Скаржиться на головний біль, 

запаморочення, нудоту. Було одноразове блювання. Об’єктивно: обличчя 

бліде, Ps – 90/хв.., ЧДР – 16 /хв.., А/Т- 130/80 мм.рт.ст. Який найбільш 

вірогідний діагноз? 

A.    *Струс головного мозку    

B.   Перелом склепіння черепа 

C.   Забій головного мозку   

D.   Стиснення головного мозку   

E.   Перелом основи черепа 

 

66. Хворого турбують головний біль, нудота, блювання, запаморочення. А/Т 

– 220/120 мм.рт.ст. Який препарат для невідкладної допомоги приготує 

медична сестра? 

A.    *Магнію сульфат   

B.   Нітрогліцерин 

C.  Анальгін  

D.  Кофеїн   

E.  Кордіамін 

 

67. Спілкуючись з пацієнтом, медична сестра помітила, що він надмірно 

уважний до свого здоров’я, необґрунтовано припускає наявність у себе 

різноманітних захворювань, цікавиться результатами всіх лабораторних 

досліджень. Оцініть психологічний тип пацієнта: 

A.   * Іпохондричний   

B.         Демонстративний 

C.   Агресивний   

D.   Депресивний  

E.   Тривожний 

 

68. На автобусній зупинці ви помітили непритомну людину. Анамнез не 

відомий. При огляді шкіра багряного кольору з синюшним відтінком, 

свідомість відсутня, лівий кут рота опущений. Ліві кінцівки нерухомі, 

падають як пліті. Дихання шумне, зіниці на світло не реагують. Пульс 

напружений. Зовнішніх ознак травми не спостерігається. Яке положення 

треба надати хворому? 

A. * На спині, піднявши головний кінець 

B.   На спині, піднявши нижній кінець   

C.   На животі, голову вліво   

D.   На лівому боці 

E.   На правому боці 



69. У хворого після конфлікту раптово виникло психомоторне збудження: 

трощив меблі, був агресивний, вдарив товариша. Через 25 хвилин заснув. 

Після сну нічого не пам’ятав, розкаювався в скоєному. Для якого 

психопатологічного стану характерна така симптоматика? 

A. *Патологічний афект 

B.  Сомнамбулізм 

C.  Транс 

D.  Сутінковий стан   

E.  Фугіформний стан 

 

70. Хворий зловживає алкоголем 3 роки. Перебуває в соматичному відділенні 

лікарні з приводу хронічного гастриту. Ввечері раптово став збудженим, 

втратив орієнтацію в місці перебування і часі, хоча в своїй особі 

орієнтований. Хворий поривається піти з відділення. На медичну сестру не 

реагує. Які першочергові дії палатної медсестри? 

A. *Фіксувати хворого до ліжка, викликати чергового лікаря 

B.  Випустити хворого з відділення 

C.  Викликати рідних хворого 

D.  Ввести розчин аміназину   

E.  Заспокоїти хворого   

 

71. Жінку доставлено до відділення реанімації з ознаками отруєння чадним 

газом. Який захід необхідно провести терміново? 

A. *Гіпербарична оксигенація 

B.  Ентеросорбція 

C.  Форсований діурез 

D.  Плазмофорез   

E.  Гемосорбція   

 

72. Яка основна ознака наркоманічної стадії алкоголізму? 

A. *Наявність абстинентного синдрому 

B.  Відсутність блювотного рефлексу 

C.  Інтенційний тремор кінцівок 

D.  Амнестичні форми сп’яніння   

E.  Низька толерантність до алкоголю   

 

73. Важка ступінь олігофренії носить назву:   

A.      *Ідіотія 

B.        Імбіцильність 

C.    Дебільність 

D.   Кретинізм   

E.   Деменція   



74.  До порушень інстинкту самозбереження належить: 

A.  *Суїцид   

B.   Анорексія   

C.   Транс   

D.  Булімія   

E.  Дисфорія   

 

 75. До фізіотерапевтичного кабінету звернулася пацієнтка віком 35 років з 

приводу попереково-крижового радикуліту. Лікар призначив їй фонофорез з 

анальгіном. Під час проведення ультразвукової терапії пацієнтка перестала 

відчувати тепло. Які дії медсестри? 

A. *Перевірити справність випромінювача   

B.  Збільшити потужність випромінювача    

C.  Продовжувати процедуру згідно з призначенням   

D.  Направити на іншу процедуру    

E.  Направити пацієнтку до лікаря   

 

 

76. Пацієнт 35 р., звернувся до окуліста зі скаргами на зниження зору, 

«туман» перед очима,   двоїння предметів, які виникли на передодні. Голос 

гнусавий. При об’єктивному обстеженні виявлено мідріаз, анізокорію, птоз, 

сухість  слизових оболонок. За три дні до  захворювання вживав 

консервовану буженину. Яке захворювання може запідозрювати 

 медсестра? 

A. *Ботулізм 

B.  Отруєння молоком 

C.  Отруєння метиловим спиртом   

D.  Стовбуровий енцефаліт   

E.  Розлади мозкового кровообігу 

 

 

 77. Робітник сільського господарства застосував хлорні сполуки для 

боротьби зі шкідниками зернових. Раптово відчув різку слабкість, задишку, 

виникло блювання. Загальмований, посіпування м’язів ніг та рук. Що 

необхідно зробити медичній сестрі в першу чергу? 

A. *Промити шкіру та слизові оболонки 

B.  Ввести глюкозу   

C.  Дати питво з лужним розчином   

D.  Ввести спазмолітики   

E.  Ввести аскорбінову кислоту   



78. Жінка 44 – х років госпіталізована з приводу численних травм. 

Визначаються загальномозкові і менінгіальні ознаки, симптом окулярів, 

спостерігались кровотеча і лікворея з носа. Що Ви запідозрите у потерпілої? 

A. * Перелом основи черепа 

B. Перелом склепіння черепа 

C. Забій головного мозку 

D. Струс головного мозку 

E. Стиснення головного мозку 

 

79. У пацієнтки, після укусу бджоли, виник набряк обличчя, особливо 

набрякли губи і шия. Потім з’явились ядуха, гавкаючий кашель. Дихання 

утруднене, осиплість голосу. Який стан розвинувся у пацієнтки? 

A. * Набряк Квінке 

B. Анафілактичний шок 

C. Кропив’янка 

D. Серцева астма 

E. Бронхіальна астма 

 

80. Яку терапію в першу чергу потрібно проводити хворим з черепно – 

мозковою травмою при підвищенні внутрішньочерепного тиску? 

A. * Дегідратаційну 

B. Седативну 

C. Десенсибілізуючу 

D. Антибіотикотерапію 

E. Протишокову  

 

81. Який з симптомів буде позитивним у хворого на менінгіт? 

A. * Керніга 

B. Бабінського 

C. Ласега 

D. Моро 

E. Пастернацького  

 

82. У пацієнта скарги на інтенсивний розпираючий головний біль без чіткої 

локалізації, нудоту, блювання, світлобоязнь, підвищення температури тіла до 

39°С. при огляді: ригідність м’язів потилиці на 3 пальці, симптом Керніга з 

обох сторін. Рухи очних яблук обмежені, корвенгенція порушена. 

Сухожилкові рефлекси D=S, високі. Парезів немає. Яку діагностичну 

процедуру треба провести для установлення діагнозу? 

A. * Люмбальна пункція 

B. Плевральна пункція 

C. Електроенцефалографія 

D. Фіброгастроскопія 

E. Біохімічний аналіз крові 



83. У тракториста після обприскування сільськогосподарських угідь 

фосфорорганічними пестицидами з’явилися слинотеча, блювання. 

Об’єктивно: міоз, блідість шкіри, АТ – 180/50 мм.рт.ст. Який препарат слід 

застосувати при наданні медичної допомоги?  

A. * Атропін 

B. Хлористий кальцій 

C. Кофеїн 

D. Адреналін 

E. Унітіол  

 

84. При обстеженні потерпілого в ДТП, медична сестра припускає перелом 

основи черепа. Які симптоми при обстеженні підтвердять цей діагноз? 

A. * Кровотеча та лікворея з носа, вух 

B. Наявність патологічних рефлексів 

C. Головний біль, головокружіння 

D. Нудота, блювання 

E. Розлади координації 

 

85. Пацієнт 36 – ти років з метою зняття болю прийняв таблетку спазмалгону. 

Незабаром став відчувати оніміння язика та губ, зростання задишки. 

Об’єктивно: хворий загальмований; ніс, губи, вуха набряклі, дихання шумне, 

видих значно подовжений. ЧД – 38 / хв.. Який стан розвинувся у пацієнта? 

A. * Набряк Квінке 

B. Анафілактичний шок 

C. Напад бронхіальної астми 

D. Колапс 

E. Кропив’янка 

 

86. У стаціонар надійшов пацієнт з клінічними симптомами отруєння 

фосфорорганічними речовинами. Лікар призначив антидотну терапію. Який 

препарат введе медична сестра пацієнту? 

A. * Атропіну сульфат 

B. Цитітон 

C. Кофеїн 

D. Адреналіну гідрохлорид 

E. Кальцію хлорид 

 

87. Після падіння і удару головою об асфальт пацієнт звернувся до 

травматолога. У нього була короткочасна втрата свідомості. Лікар обстежив 

потерпілого, дав рекомендації і відправив його додому. Ввечері стан хворого 

погіршився: з’явилося оглушення, правосторонній геміпарез, афазія. Який 

вид черепно – мозкової травми можна припустити? 

A. * Здавлення головного мозку 

B. Забій головного мозку 

C. Травматичний субарахноїдальний крововилив 

D. Струс головного мозку 

E. Перелом основи черепа 



 

88. До дільничної медичної сестри звернулась хвора 53 – х років зі скаргами 

на головний біль переважно у потиличній ділянці, нудоту, блювання. При 

огляді: пульс – 89/хв.., ритмічний, АТ – 210/129 мм.рт.ст..  Який препарат 

введе медсестра хворій за призначенням лікаря? 

A. * Магнію сульфат 

B. Адреналін 

C. Корглікон 

D. Анальгін 

E. Кордіамін 


