
Медсестринство в офтальмології   

1. До очного центру звернувся пацієнт з травмою лівого ока. Лікар встановив 

діагноз -проникаюче поранення лівого ока. Яку пов’язку накладе медична 

сестра? 

A *Асептичну бінокулярну    

B Асептичну  монокулярну 

C Колову    

D Монокулярну лейкопластирну   

E Косинкову    

 

2. Медичній сестрі очного відділення хворий скаржиться на біль та відчуття 

стороннього тіла у оці, спостерігається закисання очей. Яку хворобу 

можливо запідозрити?   

A *Кон’юктивіт   

B Кератит   

C Блефарит   

D Ірит 

E Катаракту  

 

3. Чоловік звернувся до лікувального закладу зі скаргами на болючу 

припухлість верхньої повіки лівого ока. Об-но: на обмежаній ділянці краю 

верхньої повіки, припухлість, яка має жовтуватий колір, на вершині пустула, 

по периферії гіперемія, набряк. Який найбільш  ймовірний  діагноз? 

A *Ячмінь   

B Халязіон   

C Абсцес   

D Флегмона   

EАлергічний набряк   

 

4. Визначення меж поля зору проводять за допомогою:   

A *Периметра     

B Тонометра Маклакова   

C Офтальмоскопа   

D Таблиці Головіна-Сівцева   

E Щілинної лампи 

 

5. В офтальмологічне відділення поступає пацієнт з ознаками гострого 

приступу глаукоми. Медсестра повинна виконати наступні лікарські 

призначення 

A *Закапувати 1% пілокарпін кожні 15 хвилин впродовж години   

B Закапати 1% атропін, 0,25% скополамін, 1% гоматропін   

C Закапати 30% сульфацил натрію, 0,25% левоміцетин   

D Закласти за повіку тетрациклінову або левоміцетинову мазь   

E Закапати дексаметазон, дексазон або гідрокортизон 



 

6. На прийомі в офтальмолога пацієнт з ознаками лусочкового блефариту. 

Реалізуючи IV етап медсестринського процесу медсестра повинна 

A *Обробити краї повік діамантовим зеленим   

B Обробити краї повік  розчином дімедролу   

C Обробити краї повік  розчином анальгіну   

D Обробити краї повік  розчином дексаметазону   

E Обробити краї повік  розчином атропіну   

 

7. На прийомі в офтальмолога пацієнт з діагнозом зріла катаракта. При цьому 

медсестра встановлює наступний медсестринський діагноз 

A *Зниження гостроти зору      

B Випадіння з поля зору      

C Гнійні виділення з ока   

D Біль ока, голови   

E Звуження поля зору 

 

8. Хворий знаходиться на диспансерному обліку з приводу глаукоми. Яким 

методом можна визначити рівень внутрішньоочного тиску?   

A * Тонометрії   

B Візометрії   

C Периметрії  

D Кампіметрії   

E Офтальмоскопії   

 

9. У хворого проникаюче поранення ока. Профілактику якого захворювання 

Вам необхідно провести?   

A *Правця    

B Чуми   

C Бешихи 

D Сифілісу   

E Токсоплазмозу 

 

10. Хворий скаржиться на біль в оці і відповідній половині голови, значне 

зниження зору, нудоту, блювання. Внутрішньоочний тиск 60 мм рт.ст. Що 

можна запідозрити? 

A *Гострий напад глаукоми   

B Гострий іридоцикліт   

C Герпетичний кератит 

D Повзучу виразку рогівки 

E Кератит 
 


