
Медсестринство в онкології 
1. Хворий звернувся із скаргою на кровохаркання впродовж тривалого часу. Яке 

захворювання слід запідозрити?   

A *Рак легенів   

B Хронічний бронхіт   

C Ексудативний плеврит   

D Бронхіальну астму   

E Вогнищеву пневмонію   

 

2. У пацієнта діагностовано рак легенів. Яке харкотиння є характерним для цього 

захворювання?   

A *Малинове желе   

B Ржаве   

C Скловидне   

D Слизисто-гнійне   

E Кров’янисте   

 

3. При обстеженні пацієнта 48 років виявили скарги на відсутність апетиту, відразу до 

м’ясної їжі та рибних страв, відчуття важкості в епігастрії, нудоту, втрату маси тіла. При 

пальпації живота відмічається болісність в епігастральній ділянці, пальпується 

пухлиноподібне утворення. Яке захворювання запідозрить м/с? 

A *Рак шлунку   

B Хронічний гастрит   

C Виразкова хвороба шлунку   

D Хронічний ентероколіт   

E Холецистопанкреатит   

 

4. У пацієнта гострий лейкоз. Які не залежні втручання для запобігання запалення 

слизових оболонок ротової порожнини? 

A *Полоскання рота розчинами антисептиків   

B Дати смоктати кусочки лимону для збільшення слиновиділення   

C Протирати слизову щік   

D Зняти знімні зубні протези   

E Психологічна підтримка хворого   

 

5. У хворого Н. 62 років запідозрили рак легенів. Наявність яких клітин в мокротинні 

характерне для цього захворювання? 

A *Атипових клітин 

B лейкоцитів   

C еозинофілів 

D тромбоцитів   

E еритроцитів   

 

6. Пацієнт скаржиться на відсутність апетиту, переважно до м’ясної їжі, відчуття тяжкості 

в надчеревній ділянці, нудоту, втрату маси тіла на 5 кг. Об’єктивно: блідість шікри, 

пальпація надчервної ділянки болісна. У калі позитивна реакція на приховану кров. До 

якого дослідження  потрібно підготувати пацієнта? 

A *Гастрофіброскопія з прицільною біопсією 

B Дослідження промивних вод шлунка   

C Рентгенологічне дослідження шлунка   

D УЗД органів черевної порожнини   

E Комп’ютерна томографія шлунка 



 

7. Пацієнт скаржиться на підвищення температури тіла до 39°С, збільшення лімфовузлів, 

загальну слабість, кровотечу із носа і ясен, біль у горлі при ковтанні (виразково-

некротичні зміни). В загальному аналізі крові виявлені бластні клітини. Для якого 

захворювання характерні такі симптоми? 

A *Гострий лейкоз   

B Лакунарна ангіна   

C Постгеморагічна анемія   

D Залізодефіцитна анемія   

E В12-дефіцитна анемія   

 

8. У хворого 35 р. після перенесеного грипу з’явилась загальна слабкість, кровотечі з носа 

та ясен, біль у горлі при ковтанні, t° тіла - 39°С. У зв’язку з погіршенням стану був 

госпіталізований. У хворого запідозрили гострий лейкоз. Назвіть найбільш інформативне 

дослідження для даного захворювання?   

A *Дослідження пунктату кісткового мозку. 

B Загальний аналіз крові.   

C Загальний аналіз сечі.   

D Визначення рівня заліза в крові.   

E Визначення рівня білірубіну в крові.   

 

9. Який метод профілактичного обстеження населення використовується для ранньої 

діагностики туберкульозу та онкопатології?   

A *Флюорографія   

B Бронхоскопія   

C Бронхографія    

D Спірографія 

 

10.  Вкажіть, який з перелічених методів обстеження є найбільш  

 інформативним в діагностиці раку легенів: 

A *Бронхоскопія з біопсією 

B УЗД   

C Пневмотахометрія    

D Спірографія   

 

11. Пацієнтка звернулася до мамолога зі скаргами на наявність новоутворення в молочній  

 залозі. Який метод з перелічених встановлює діагноз злоякісної пухлин? 

A *Цитологічне дослідження 

B Ендоскопічне  обстеження   

C Ехографія   

D Комп’ютерна томографія   

E Лабораторні дослідження   

 

12. У пацієнта 50 років лімфогранулематоз. Проходить курс хіміотерапії. Скаржиться  

 на безсоння, головний біль, нудоту, блювання. Яка тактика в даній ситуації?   

A *Повідомити лікаря 

B Дати протиблювотне 

C Запропонувати снодійне   

D Порекомендувати дотримуватися дієти    

E Застосувати знеболювальне   

 

13.У пацієнта рак легень. Раптово під час кашлю з’явилося кровохаркання. Яке незалежне  



 втручання виконаєте?   

A *Покласти міхур з льодом на грудну клітку   

B Покласти гірчичники на грудну клітку   

C Поставити банки   

D Зробити масаж грудної клітки    

E Зігріваючий компрес   

 

14.М/с  супроводжує пацієнта на рентгенологічне дослідження шлунку. Діагностовано 

рак. Пацієнт запитує про результати дослідження. Що відповісте пацієнту?    

A *Порадить звернутися до лікаря   

B Скаже справжній діагноз   

C Промовчить   

D Заспокоїть хворого    

E Скаже неправдивий діагноз   

 

15. У хворої 42 років виставлено діагноз: рак молочної залози ІІІ стадії. Який основний 

метод лікування?   

A *Комплексний   

B Хірургічний   

C Хіміотерапія   

D Гормонотерапія   

E Променевий   

 

16. До м/с звернулась пацієнтка зі скаргами на локальний  

 біль в ділянці шлунка. З часом біль став інтенсивним, при проведенні  

 обстеження хворої, виявила додаткові скарги на нудоту, зниження апетиту  

 та схуднення. Що порекомендуєте пацієнтці?   

A *Негайно звернутися до онколога або хірурга 

B Вживати знеболюючі засоби   

C Вживати таблетки церукалу   

D Дотримуватися дієти   

E Пройти ультразвукове обстеження шлунка  

 

17. До лікаря звернулася пацієнтка зі скаргами на виділення крові із соска при 

натисканні на праву молочну залозу. До якого обстеження з метою уточнення діагнозу 

підготуєте пацієнтку? 

A *Мамографії 

B Томографії 

C Сцинтіграфії   

D Ангіографії   

EСонографії   

 

18. До передракових захворювань прямої кишки відноситься: 

A *Поліпоз прямої кишки 

B Парапроктит  

C Хронічний коліт 

D Сигмоїдит 

E Випадіння прямої кишки   

 

 19. Якого онкологічного хворого вважають вилікуваним?    

A *Який прожив без рецидивів і метастазів 5 років і більше   

B У якого не утворюються метастази   



C У якого видалена пухлина не рецидивує   

D Який живе після операції 10 років   

E Якому була зроблена радикальна операція   
 


