
Крок М    Медсестринство в реабілітації  
 

 
1 

 Жінка, 28 років, знаходиться на диспансерному обліку з діагнозом: 

хронічний гастрит типу А.  Звернулася до сімейної медсестри, щоб їй 

порекомендувати лікувальну мінеральну  

 воду. Яка мінеральна вода найбільш доцільна в даному випадку? 

A *Миргородська 

B Свалява    

C Лужанська    

D Поляна Квасова   

E Боржомі    

 

 

2 

 При яких захворюваннях використання ультразвукової терапії 

протипоказано?   

A *Порушення мозкового кровообігу   

B Остеохондроз    

C Контрактура Дюпюітрена   

D Радикуліт   

E Травма колінного суглоба   

 

 

  3 

 Завдання лікувальної фізкультури при бронхоектатичній хворобі: 

A *Збільшити виведення харкотиння з бронхоектазів   

B Підвищити енергетичні затрати організму   

C Зменшити виведення харкотиння з бронхоектазів   

D Зменшити газообмін 

E - 

 

 

4 

 Хвора на жовчокам’яну хворобу поцікавилась у сімейної медичної сестри, 



де проходять  

 санаторно-курортне лікування пацієнти з таким діагнозом:   

A *Трускавці 

B Хмільнику    

C Ялті    

D Солотвині    

E Кисловодську    

 

 

  5 

 Пацієнтка віком 30 років знаходиться на лікуванні у відділені відновного 

лікування з  

 приводу остеохондрозу хребта з болевим синдромом. Отримує електрофорез 

новокаїну.  

 Після третьої процедури поскаржилася на почервоніння шкіри, свербіж у 

ділянці спини.  

 Які дії медсестри?   

A *Припинити лікування і скерувати пацієнтку до лікаря 

B Продовжувати лікування згідно з призначенням    

C Замінити новокаїн іншими ліками   

D Зменшити тривалість процедури   

E Замінити цю процедуру іншою   

 

 

6 

 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   

 

 

 

  7 

 Які першочергові заходи слід виконати медичній сестрі фізіотерапевтичного 

кабінету на  

 початку грози?   

A *Вимкнути загальний рубильник 

B Вимкнути пускачі в кабінетах   



C Викликати старшу медсестру    

D Повідомити завідуючого відділенням   

E Викликати інженера з техніки безпеки     

 

 8 

 Жінці 32 років, після стаціонарного лікування з приводу загострення 

хронічного  

 пієлонефриту, з метою профілактики рецидивів та закріплення результатів  

 медикаментозного лікування, лікар призначив десятиденний курс 

фітотерапії. Реакція  

 сечі лужна. Збір яких лікарських трав Ви порадите вживати пацієнтці?   

A *Ягоди журавлини, польовий хвощ, толокнянка   

B Трава звіробою, листя кропиви, ромашка   

C Кукурудзяні стовпчики, плоди глоду, ромашка   

D Плоди шипшини, трава звіробою, фіалка   

E Ягоди чорниці, корінь алтея, шавлія   

 

 

 

 


