
Крок М  Сестринська справа  

Медсестринство в педіатрії 

Захворювання внутрішніх органів 

 1. Медична сестра закінчує промивання шлунка дитині 2 місяців. Який 

прийом можна використати для попередження аспірації шлункового вмісту 

під час виймання зонда?   

A * Перетиснути зонд    

B Повернути голову на бік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

C Закинути голову назад   

D Швидко вийняти зонд   

E Повільно виймати зонд   

 

2. До медичної сестри звернулася мати з 5-рiчною дитиною, у якої пiсля 

перенесеної ангiни з’явилися набряки на обличчi, змiна кольору сечi. Сеча 

стала кольору ”м’ясних помиїв”. При оглядi: шкiра блiда, пастозна. 

Артерiальний тиск пiдвищений. Для якої хвороби характернi такi симптоми? 

 A. *Гострий гломерулонефрит 

 B. Гострий цистит 

 C. Гострий  пiєлонефрит  

D. Гостра ревматична  лихоманка 

 E. Хронiчна  iнфекцiя  сечовивiдних  шляхiв  

 

3. Медична сестра у 1,5-рiчної дитини виявила такi симптоми: пiдвищення 

температури тiла до 38⁰C, млявiсть,  розлади сну, тахiкардiю, вологий 

кашель, задишку змiшаного типу, блiдiсть шкiри, цiаноз. Вкорочення 

перкуторного звуку, при аускультацiї пiд нижнiм кутом правої лопатки 

вислуховується  крепiтацiя.  Яке  захворювання  слiд  запiдозрити? 

 A. Гостра  пневмонiя 

 B. Хронiчний  бронхiт  

C. Ексудативний  плеврит 

 D. Бронхiальна  астма  

E. Гострий  ларинготрахеїт 

 

 4.  Дитина 2-х рокiв хворiє на гострий стенозуючий ларинготрахеїт. 

Визначена IV ступiнь захворювання. Який метод невiдкладної допомоги 

доцiльний в цьому випадку? 

 A. Трахеотомiя 

 B. Подавання зволоженого  кисню 



 C. Вiдволiкаюча терапiя 

 D. Антигiстамiннi засоби 

 E. Паровi iнгаляцiї 

 

 5. У дівчинки 7 років скарги на періодичний ниючий біль в поперековій 

ділянці, часте  болюче сечовипускання. В загальному аналізі сечі кількість 

лейкоцитів становить 16 в полі зору. Яку патологію нирок можна запідозрити 

в даному випадку?   

A * Інфекцію сечовивідних шляхів   

B Гострий проктит   

C Гострий гломерулонефрит   

D Гострий вагініт   

E Нічний енурез   

 

6. При проведенні екскреторної урографії контрастна речовина вводиться: 

A * Внутрішньовенно   

B Підшкірно   

C Сечовий міхур   

D Внутрішньом’язово    

E Стегнову артерію   

 

8. Дитина 3 років захворіла декілька годин тому. З’явилися  загальна 

слабкість, підвищення температури тіла до 38,2°С, біль у  надчеревній 

ділянці, нудота, блювання. Випорожнення надмірні, пінисті, містять велику 

кількість слизу, зелені. Яку  з проблем слід очікувати протягом  перших  3-

ох діб:   

A *Токсикоз з ексикозом   

B Інфекційно – токсичний шок   

C Порушення функції підшлункової залози   

D Анемія   

E Гостра ниркова недостатність   

   

9. Дитині 6 років. Сидить у вимушеному положенні,  фіксуючи плечовий 

пояс. У неї  виражений  акроціаноз,  сухий кашель, частота дихання 70 /хв. 

При здійснені І етапу  медсестринського процесу медсестра виявить: 

A *Експіраторну задишку   

B Серцевий горб,  розлитий серцевий поштовх   

C Геморагії на шкірі   

D Деформацію  грудної клітки   



E Збільшення аксилярних   лімфатичних вузлів   

 

10. Дитині 10 років, скаржиться на підвищення t тіла до 39,5* С, порушення 

загального стану, біль в кістках та суглобах. Під час об’єктивного 

обстеження виявлено:  мигдалики збільшені, червоні, їх поверхня горбиста, в 

підслизовому прошарку мигдаликів є гнійники у вигляді крапок. Для якого 

захворювання характерні вказані  симптоми? 

A *Фолікулярна ангіна 

B Кір   

C Катаральна ангіна   

D Скарлатина   

E Дифтерія   

 

 11. Дитина М., 3 роки, з проявами атопічного дерматиту в анамнезі, 

захворіла на ГРВІ. Після застосування гірчичного обгортання з лікувальною 

метою стан дитини погіршився: кашель став частішим, переймоподібним, 

виникла задишка з утрудненим і подовженим видихом. Визначте тип 

задишки у дитини.   

A * Експіраторний   

B Інспіраторний   

C Змішаний   

D Дихання Біота   

E Дихання Куссмауля   

 

12. На прийомі дитина 7 років із скаргами на сухий кашель, нежить, задишку, 

лихоманку. Лікар запідозрив гостру пневмонію. Який метод 

медсестринського обстеження дитини буде найбільш інформативним у 

даному випадку?   

A * Підрахунок частоти дихальних рухів   

B Підрахунок частоти пульсу   

C Вимірювання артеріального тиску   

D Вимірювання температури тіла   

E Пальпація периферичних лімфатичних вузлів   

 

13. У дитини 6 років після порушення дієти гостро погіршився стан: 

спостерігається нудота, біль у епігастральній ділянці, дворазове блювання. 

Яку рідину потрібно  використати медичній сестрі для промивання шлунка 

у дитини?    

A * Переварену воду   



B Розчин фурациліну   

C Розчин бікарбонату натрію   

D Дистильовану воду   

E Відвар квітів ромашки лікарської   

 

 14. У дитини на момент обстеження є ознаки холециститу. Вкажіть наявну 

проблему  

 дитини при цій хворобі.   

A * Біль у правій підреберній ділянці    

B Біль у лівій підреберній ділянці    

C Біль у поперековій ділянці   

D Біль у правій здухвинній ділянці   

E Біль навколо пупка   

 

15. Дитині 3,5 місяці призначено проведення очисної клізми. Яку кількість 

рідини повинна набрати у гумовий балончик медична сестра?    

A * 50 мл.   

B 10 мл.   

C 30 мл.   

D 100 мл.   

E 150 мл.   

 

 16. При проведенні ранкового туалету в лікарняній палаті медична сестра 

проводила підмивання 2-х річної дівчинки в напрямку від лобка до анального 

отвору. Якою  анатомічною особливістю сечовивідних шляхів можна 

пояснити дії медсестри? 

A *Сечовий канал короткий та широкий 

B Слизова оболонка сечового міхура ніжна і пухка   

C Стінка сечоводів атонічна    

D М’язові волокна сфінктерів сечоводів недорозвинені   

E Еластичні волокна мисок недорозвинені   

 

17. Дитині 7 років з діагнозом “Гострий гастрит” призначена водно-чайна 

дієта. Яким розчином треба її проводити?   

A *Регідроном 

B Фруктовим соком   

C Солодким газованим напоєм   

D Смектою   

E Реосорбілактом   



 

18. Дитині 12 років з діагнозом “Хронічний гастрит” призначено 

інструментальне обстеження. До якого обстеження треба готувати цю 

дитину?   

A *Фіброгастродуоденоскопії 

B Дуоденального зондування 

C Ультразвукового дослідження органів черевної порожнини 

D Рентгенографії 

E Колоноскопії 

 

19. В ізоляторі оздоровчого табору знаходиться дитина 12-и років з 

діагнозом  “Фолікулярна ангіна”. Яке обстеження треба провести протягом 

72-х годин від  встановлення цього діагнозу?   

A *Мазок із зіва та носа на бацилу Леффлера 

B Мазок із зіва на бактеріальну флору і чутливість до антибіотиків   

C Змив із носоглотки на наявність вірусів   

D Загальний аналіз крові   

E Загальний аналіз сечі   

 

 20.  Хлопчик 14 років знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу  

виразкової  хвороби шлунка. Який метод діагностики виразкової хвороби 

шлунка  є  головним:   

A * Фіброгастродуоденоскопія   

B Фракційне зондування   

C Рентгенологічний   

D Копро логічний   

E Дуоденальне зондування   

 

 21. Який із вказаних симптомів характерний для клінічної  картини гострого 

пієлонефриту  

 у дітей: 

A *Піурія   

B Глюкозурія   

C Ціаноз шкіри   

D Макрогематурія   

E Петехіальні висипи на шкірі   

 

 22. Визначить першочергові дії у разі харчової токсикоінфекції у дітей на 

догоспітальному етапі:   



A *Промити шлунок та кишечник 

B Напоїти гарячим чаєм   

C Розпочати дезінтоксикаційну терапію   

D Призначити послаблювальні препарати   

E Зробити очисну клізму   

 

 23. У дворічної дитини температура 38о С, млявість, розлад сну, тахікардія, 

вологий  кашель, задишка змішаного типу. Шкіра бліда, периоральний 

ціаноз. Такі симптоми вказують на: 

A *Гостру пневмонію 

B Назофарингіт 

C Гострий бронхіт 

D Гострий ларингіт 

E Бронхіальну астму 

 

24.  Для якого захворювання характерний стійкий та тривалий біль в 

епігастральній ділянці, що виникає натще, може бути нічним або через дві 

години після їжі:   

A *Виразкова хвороба 

B Гострий гастрит   

C Гострий панкреатит   

D Холецистит   

E Хронічний коліт   

 

 25. До вас звернулася дитина 10-ти років зі скаргами на ядуху, 

нападоподібний  

 настирливий кашель, які найчастіше посилюються уночі. Об'єктивно – 

емфізематозне здуття грудної клітки; аускультативно – різнокаліберні сухі 

свистячі хрипи. Ви  запідозрили бронхіальну астму. Які додаткові методи 

обстеження допоможуть  

 оцінити функцію зовнішнього дихання?      

A *Спірометрія 

B Рентгенологічне обстеження органів грудної клітки   

C Загальний аналіз крові   

D Бронхоскопія   

E Загальний клінічний аналіз мокротиння   

 

26.  У дитини 10-ти років на основі скарг на печію, відрижку кислим, 

блювання, нудоту,  біль натще справа від пупка діагостовано виразкову 



хворобу 12-типалої кишки. Призначено дієту № 1а. Що входить до складу 

цієї дієти?   

A *Слизисті супи, овочеві відвари, рідке картопляне пюре. 

B Тефтелі, білі сухарі, парові котлети   

C Відварена та печена картопля, білий черствий хліб   

D Жирний курячий бульйон, ковбаса   

E Консерви, тістечка, кава   

 

27. Медична сестра під час нічного чергування доглядала за дитиною, яка 

хворіє на ГРВІ.  Вночі стан дитини різко погіршився. З’явились  симптоми, 

які характерні для стенозу  гортані. Укажіть ці симптоми.   

A Гавкаючий кашель та інспіраторна задишка   

B Спастичний кашель, апное   

C Блювання та температура до 39,8?С   

D Зниження АТ, брадикардія   

E Задишка експіраторного характеру   

 

28. Реабілітація хворого на гостру пневмонію віком 3-х  років у поліклініці 

здійснюється:   

A *Протягом 3 місяців 

B Протягом 1 року   

C Протягом 1,5 року   

D Протягом 4 місяців   

E Протягом 5 місяців   

 

29. Сліпі зондування проводяться при :   

A Дискінезії жовчних шляхів   

B Ревматизмі    

C Вроджених вадах серця   

D Захворюваннях крові   

E Алергічних діатезах   

 

30.  У дитини 12 років спостерігаються: млявість, головний біль, гіркота в 

роті, відрижка,  блідість шкіри, болючість у правому підребер'ї. Медична 

сестра здійснює підготовку  дитини до ультразвукового дослідження органів 

травлення. Вкажіть препарат, який найдоцільніше дати дитині протягом 

трьох днів для зменшення метеоризму.   

A * Карболен   

B Ентеросептол   



C Фталазол   

D Левоміцетин   

E Бактрим.   

 

31. У дівчинки 2 років спостерігаються: загальна слабкість, головний біль, 

дратівливість,  стійкий свербіж та неприємні відчуття печії в ділянці ануса. 

При обстеженні виявлені  гострики. Заплановані дії медсестри щодо 

дотримання санітарно-гігієнічних заходів та  медикаментозного лікування 

проведені. Для оцінки результатів медсестринських  втручань вкажіть 

контрольний метод лабораторної діагностики для даної дитини. 

A * Зіскоб на ентеробіоз   

B Загальний аналіз крові   

C Загальний аналіз сечі   

D Дослідження калу на яйця гельмінтів   

E Копрологічне дослідження 

 

 32. При огляді в дитини 4 років спостерігаються: шкіра обличчя бліда з 

ціанотичним  відтінком, переляк в очах, експіраторна задишка, з 

дистанційними свистячими хрипами. Хрипи чути на відстані. Грудна клітка 

здута. Вкажіть захворювання, для  якого є характерними пріоритетні 

проблеми пацієнта.   

A * Бронхіальна астма   

B Крупозна пневмонія   

C Гострий бронхіт   

D Стафілококова пневмонія   

E Хронічний бронхіт.   

 

33.У дівчинки 12-ти років спостерігаються: порушення сну, головний біль, 

біль у попереку, болісні часті сечовиділення малими порціями. Симптом 

Пастернацького –  позитивний справа, відсутні набряки. При складанні 

плану сестринського догляду медична сестра приділяє увагу дієті.Вкажіть 

дієту, рекомендовану даній дитині.   

A № 5   

B № 1   

C № 9   

D № 10   

E № 15   

 

   34. У хлопчика 4 років після споживання недозрілих абрикос стан 



погіршився. При  обстеження дитини спостерігаються: слабкість, млявість, 

головний біль, відчуття важкості в надчеревній ямці, нудота, блювання, біль 

у животі. Випорожнення нестійкі. Вкажіть першочергову дію медсестри.   

A * Промити шлунок   

B Дати тепле пиття   

C Здійснити санацію ротової порожнини   

D Призначити лікувальну дієту   

E Дати знеболювальні препарати.   

 

35. У дитини 7 років, яка хворіє на епід.паротит, на 6-й день захворювання 

підвищилась температура тіла до 39оС, з’явився переймоподібний, 

оперізувальний біль в животі, нудота, повторне блювання. Ураження якої 

ендокринної залози може запідозрити медсестра?     

A *Підшлункової   

B Надниркової   

C Щитоподібної    

D Загрудинної    

E Статевої    

 

36. Дитина 7 років хворіє бронхіальною астмою. Які зміни  характеру 

дихання виявить  медсестра під час обстеження?   

A * Експіраторну задишку   

B Інспіраторну задишку   

C Тахіпное   

D Брадіпное   

E Апное   

 

37. З яким збудником найчастіше пов’язують виникнення хронічного 

гастриту?   

A * Гелікобактером пілорі   

B Стафілококом   

C Стрептококом   

D Протеєм   

E Сальмонелою   

 

38. Дитина 6 років перебуває на лікуванні в стаціонарі з приводу гострої 

пневмонії. Яку  проблему визначить медсестра як провідну?   

A * Кашель   

B Нежить   



C Зниження апетиту   

D Порушення сну   

E Підвищену пітливість   

 

39. Визначте ферментативні препарати, які використовують у разі розладів 

травлення   

A * Панкреатин   

B Ретаболіл   

C Пиридоксин   

D Ретинол   

E Карсіл   

 

40. У дитини, яка перехворіла на аскаридоз, спостерігаються незначний 

біль у животі,  послаблення стільця, інколи нудота. Для відновлення 

нормального біоценозу  кишківника важливо застосувати:   

A * Біфідобактерин   

B Пентоксил   

C Тіамін   

D Панкреатин   

E Карсіл   

 

41. Дитині 8 років , хворіє на вогнищеву пневмонію, t- 39,5?С. Які 

першочергові незалежні  втручання медичної сестри? 

A *Підвісити міхур з льодом над головою, прикласти холод на магістральні 

судини   

B Подати зволожений кисень   

C Зробити лужні інгаляції   

D Зробити трав`яні інгаляції   

E Аерозоль Інгаліпт   

 

42.  Дитині призначено ввести 300 000 ОД бензилпеніциліну натрієвої солі. 

У флаконі  міститься 0,5г пеніциліну. Перед введенням вміст флакона 

розвели у 5 мл 0,25\% розчину новокаїну. Скільки потрібно набрати в шприц 

розчину з бензилпеніциліном  натрієвої солі ? 

A *3 мл   

B 1 мл   

C 2 мл   

D 0,5мл    

E 0,8 мл   



 

43.  Дитина 4-х років захворіла раптово, з’явився гавкаючий кашель, 

свистячий вдих, який чути на відстані, температура тіла субфебрильна. При 

аускультації – сухі  провідні  хрипи. Про який стан можна думати?     

A * Стенозуючий ларинготрахеобронхіт   

B Гострий бронхіт     

C Гострий обструктивний бронхіт   

D Гостра пневмонія   

E Гострий назофарингіт   

 

44.   Дитина віком  1 рік 2 місяці проковтнула декілька невідомих таблеток. 

Лікар призначив провести промивання шлунку. Скільки рідини 

одномоментно повинна ввести  медична сестра під час промивання 

шлунку?   

A *200 мл   

B 50 мл    

C 30 мл   

D 500 мл   

E 600 мл   

 

45. У дитини 4 років мама помітила розчухи шкіри на внутрішній поверхні 

стегон,  ректальні тріщини. Протягом останніх двох тижнів дитину 

турбували свербіж у ділянці  ануса та промежини, дитина стала дратівливою, 

сон неспокійний. Який найбільш  імовірний діагноз?   

A *Ентеробіоз   

B Екзема   

C Закрепи   

D Нейродерміт   

E Аскаридоз    

 

46. Лікар діагностував у дитини пневмонію і призначив введення 

антибіотика  

 внутрішньом’язово. Яку маніпуляцію зобов’язана зробити медична сестра 

перед  введенням препарату?   

A *Провести пробу на індивідуальну чутливість   

B Перевірити правильність призначеної дози препарату    

C Провести забір харкотиння для дослідження   

D Провести забір крові для дослідження   

E Провести забір сечі   



 

47. Який головний етіологічний чинник виникнення виразкової хвороби 

шлунка та 12-ти  палої кишки:   

A *Helicobacter pylori 

B Кишкова паличка   

C Стафілокок   

D Стрептокок   

E Протей    

 

48.  Яку рідину використовують для проведення оральної регідратації при 

токсикозі з  ексикозом?   

A *Ораліт, регідрон 

B Соки   

C Кисломолочні суміші   

D Жіноче молоко   

E Коров’яче молоко   

 

49. Який симптом відрізняє афтозний стоматит від катарального:   

A *Поява  на слизовій ротової порожнини афт 

B Відмова від їжі   

C Загальна слабкість, млявість   

D Підвищення температури тіла   

E Слинотеча   

 

50. У флаконі 1, 0 г. цефтріаксону, його розвели 5 мл ізотонічного розчину. 

Скільки потрібно набрати в шприц розчину, якщо дитині призначено 300 мг 

препарату:   

A *1,5 мл 

B 2 мл   

C 3 мл   

D 4 мл   

E 5 мл   

 

51.  Який характер дихання спостерігається при обструктивному бронхіті?   

A *Експіраторна задишка 

B Інспіраторна задишка   

C Задишка змішаного типу   

D Затруднений вдих, чутний на відстані   

E Дихання типу Чейна-Стокса   



 

 52. Інгаляцію якого дозованого аерозолю повинна використати медична 

сестра при  нападі бронхіальної астми легкого ступеню   

A *Сальбутамол 

B Інгаліпт   

C Орасепт   

D Каметон   

E Пропасол   

 

  53.  Що включить медсестра в план медсестринських втручань у випадку 

гострого гастриту?   

A * Щадна дієта   

B Оксигенотерапія   

C Ферментотерапія   

D Вітамінотерапія   

E Стіл №10   

 

 54.  Медсестра, яка проводить підготовку дитини 9 років до УЗД нирок, не 

перевела її на  дієту з виключенням газоутворювальних продуктів. В 

результаті дослідження не  відбулось. Як оцінить медсестра свої дії?   

A *Мета не досягнута   

B Мета досягнута   

C Немає значення   

D Позитивно   

E Випадковість   

 

55. Ви – медсестра пульмонологічного відділення. До Вас поступила дитина 

із скаргами на сухий кашель, біль в грудній клітці. Об’єктивно: при перкусії 

легень – ясний легеневий звук, при аускультації – сухі та вологі хрипи. Лікар 

призначив пацієнту накласти гірчичники. Якою повинна бути  t води для 

постановки гірчичників? 

A *45^0 С 

B 37 0 С   

C 28 0 С   

D 70 0 С   

E 60 0 С   

 

  56. Виберіть наявні проблеми пацієнта при стенозуючому ларинготрахеїті:   

A *Інспіраторна задишка, хриплий голос, гавкучий кашель   



B Експіраторна задишка   

C Гіперемія слизової оболонки рота   

D Гіперемія та набряк мигдаликів   

E Блідість шкіри і слизових оболонок    

 

  57.  Хлопчик 7 років знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу 

гострої пневмонії. При догляді медсестра відмітила, що у дитині з'явилася 

слабкість, адинамія, озноб, температура знизилася до t 35,3 С, на чолі – 

холодний липкий піт, тахікардія, ниткоподібний пульс, загальмованість. 

Визначте першочергові медсестринські втручання? 

A *Зігріти дитину   

B Ввести преднізолон   

C Ввести розчин адреналіну   

D Ввести розчин кофеїну   

E Провести оксигенотерапію   

 

58.  У дівчинки 4 років, що відвідує дитячий садок, з’явилась дратівливість, 

нічне нетримання сечі, свербіж в періанальній ділянці. Ці проблеми найбільш 

вірогідні для:   

A * Ентеробіозу   

B Аскаридозу   

C Трихоцефальозу   

D Гіменоліпедозу   

E Трихінельозу   

 

 59. Дитині 2-ох років, в якої спостерігають симптоми катарального отиту, 

необхідно закапати краплі у вухо. Укажіть, як треба підготувати лікарський 

препарат, щоб здійснити дану маніпуляцію?    

A *Краплі підігріти до t – 36-37^0С 

B Краплі збовтати   

C Краплі розвести   

D Краплі розмішати   

E Краплі охолодити   

 

60. Дитині 5 років. Тиждень тому перехворіла на ГРВІ. На 8-й день стан 

дитини  погіршився – знову піднялась температура до 390С, з’явився 

кашель.  При огляді:  стан дитини середньої тяжкості, періоральний ціаноз, 

задишка змішаного характеру в  спокої до 45/хв. Дитині був встановлений 

діагноз: “Гостра пневмонія”. При проведенні  суб’єктивного обстеження – 



аускультації та перкусії – які дані будуть найбільш  інформативні при цьому 

захворюванні?   

A *Крепітуючі хрипи, скорочення перкуторного звуку у ділянці ураження.   

B Крупнопухирчасті хрипи, ясний легеневий звук.   

C Крупнопухирчасті хрипи, тимпаніт.   

D Пуерильне дихання, коробковий відтінок перкуторного звуку   

E Везикулярне дихання, ясний легеневий звук.   

 

 61. Чинником крупозної  пневмонії у дітей найчастіше є:    

A * пневмокок;    

B стафілокок;    

C менінгокок;    

D стрептокок;    

E паличка синьо - зеленого гною.   

   

62. Вкажіть етіотропний препарат для лікування бронхопневмонії у дитини 

1 року.   

A *цефтриаксон 

B амізон   

C альмагель    

D ціннаризін   

E левамізол    

 

63. Вкажіть об’єм рідини для промивання шлунку дитині 5 років.   

A *5 л 

B 1 л   

C 3 л   

D 2 л   

E 7 л   

 

64. У дитини 4х років порушений сон, знижений апетит, непокоять нудота, 

болі в животі,  свербіж в області періанальних складок. Яке обстеження 

треба призначити для  уточнення діагноза?   

A *скрібок на ентеробіоз 

B біохімічний аналіз крові    

C фракційне зондування дванадцятипалої кишки   

D рентгенографія ОГК   

E кал на бактеріологічне дослідження   

 



65. Здійснюючи І етап медсестринського процесу, медична сестра у 5-

річного хлопчика виявила блідість шкіри та слизових оболонок, тріщини в 

куточках рота. Лікар виставив  діагноз - залізодефіцитна анемія. Які з 

перерахованих причин могли спровокувати  дану патологію? 

A *Глистні інвазії 

B Овочеве харчування   

C Часті респіраторні захворювання   

D Довготривале отримання антигістамінних препаратів   

E Надмірне фізичне навантаження   

 

66. Проводячи огляд 2 річної дитини з діагнозом: афтозний стоматит, 

медична сестра акцентує свою увагу на наступному медсестринському 

діагнозі: 

A *Біль у ротовій порожнині 

B Погіршення апетиту             

C Порушення сну                    

D Розлади випорожнення                                                              

E Загальна слабість     

 

67. Під час чергування медсестри в алергологічному відділенні стан 10-

річної  дитини , яка    лікується з приводу бронхіальної астми, погіршився.  

Медсестра встановила  медсестринський діагноз: 

A *Експіраторну  задишку 

B Підвищення температури тіла    

C Підвищену пітливість    

D Сиплість голосу                                               

E Інспіраторну задишку      

 

68. Хлопчику 6 років у дитячій поліклініці виставлено діагноз ентеробіозу. 

При проведенні  II етапу медсестринського процесу медсестрою 

встановлено медсестринський  діагноз: 

A *Свербіж в ділянці анального отвору 

B Свербіж внутрішніх поверхонь кінцівок    

C Рідкі випорожнення    

D Свербіж шкіри                                             

E Висипання на тілі   

 

69. Проводячи огляд дитини в інфекційній лікарні з діагнозом: гострий 

стенозуючий  ларинготрахеїт, медсестра акцентувала свою увагу на 



наступному медсестринському  діагнозі: 

A *”Гавкаючий” кашель 

B Експіраторна задишка                               

C Утруднене носове дихання    

D Підвищена пітливість                                               

E Порушення сну     

 

  70.  Хлопчик 15-ти років з підозрою на хронічний гастрит поступив в дитячу 

лікарню для проведення комплексного обстеження. Реалізуючи  IV етап 

медсестринського  процесу медсестра повинна підготувати його до 

проведення: 

A *Фіброгастроскопії з біопсією 

B Шлункового зондування           

C Дуоденального зондування     

D Забору калу на яйця глистів                                                 

E Забору  калу на копрологію     

     

 71. Назвіть основний препарат, який вводять під  час тяжких  нападів 

бронхіальної астми та у разі астматичного статусу. 

A *Преднізолон 

B Солутан      

C Анальгін   

D Астмопент                                             

E Піпольфен       

 

72.  Медична сестра ревматологічного відділення провела мед сестринське 

обстеження дитини 7-ми років і виявила у неї ознаки малої хореї. Вкажіть, 

які об’єктивні проблеми вказують на це: 

A. *Гіперкінези, розлади координації рухів 

B. Підшкірні крововиливи, петехіальний висип на шкірі 

C. Сухі, свистячі хрипи під час видиху 

D. Експіраторна задишка, акроціаноз 

E. Пульс частий, слабкий, артеріальна гіпотензія 

 

 

73. У дитини 5-ти рокiв спостерiгається набряк мигдаликiв, незначне бiлувате 

нашарування, збiльшення регiональних лiмфовузлiв. Лiкар запiдозрив 



дифтерiю та призначив з метою пiдтвердження дiагнозу бактерiологiчне 

дослiдження мазка. Iз яких дiлянок необхiдно провести мазок? 

 A. Iз зiва та носа  

B. Iз задньої стiнки горла  

C. Iз зiва  

D. З-пiд язика  

E. Iз носогорла 

 

 74. Ви, медсестра дитячої лiкарнi, спостерiгаєте за 10-мiсячною дитиною з 

дiагнозом ГРВI. Вночi стан дитини погiршився, температура пiдвищилася до 

39,2oC,  вiдмовляється вiд грудi, рiзко збуджена, при натискуваннi на козелок 

плаче.  Яке ускладнення можна запiдозрити? 

 A. Гострий середнiй отит  

B. Пневмонiя  

C. Гострий бронхiт  

D. Несправжнiй круп  

E. Справжнiй круп  

 

75. Для обстеження дитини 6-ти років необхідно зібрати сечу за 

Нечипоренком. Визначте методику збору сечі для дослідження: 

 A. Середня порція 

B. Протягом доби 

C. Кожні 3 години 

D. Вісім порцій 

E. Нічна порція 

 

76. Дівчинка 14 років скаржиться на неспокій,  плаксивість, пітливість, 

підвищений апетит,  схуднення, При огляді: t° тіла - 37,5°C(вологі долоні, 

тремтіння повік і язика, тахікардія, екзофтальм, блиск очей. Про яке 

захворювання йдеться? 

A *Дифузний токсичний зоб   

B Вегето-судинна дисфункція   

C Гіпофізарний нанізм 

D Цукровий діабет   

E Гіпотиреоз   

  

 

77. Хвора дитина 12 років скаржиться на підвищення t° тіла до 38°С, біль в 



колінних  суглобах та в ділянці серця. В анамнезі часті ангіни. Об’єктивно 

виявлено припухлість і  різку болючість, гіперемію шкіри колінних та 

гомілковостопних суглобів. При здійсненні  другого етапу 

медсестринського процесу медсестра виявить, що дані проблеми у  

 пацієнта пов’язані з захворюванням на: 

A *Ревматизм   

B Скарлатину   

C Лейкоз   

D Геморагічний васкуліт   

E Гломерулонефрит 

  

 78. Дитина з хворобою Шенляйна-Геноха (геморагічний васкуліт) поступила 

до  гематологічного відділення з абдомінально-шкірним синдромом. Було 

призначено преднізолон, гепарин. Назвіть спосіб введення гепарину: 

A *Підшкірно 

B Внутрішньовенно   

C Внутрішньом’язово   

D Внутрішкірно   

E Парентерально   

 

79. Хлопчик 12 років скаржиться на біль у хребті та суглобах, загальну 

слабкість. В загальному  аналізі крові: бластні клітини. Про яке 

захворювання можна думати? 

A *Гострий лейкоз 

B Ревматоїдний артрит   

C Системний червоний вівчак   

D Геморагічний васкуліт   

E Туберкульоз   

 

 80. Дитині 10 років, скаржиться на підвищення t° тіла до 39,5°С, порушення 

загального стану,  біль в кістках та суглобах. Під час об’єктивного 

обстеження виявлено: мигдалики  збільшені, червоні, їх поверхня горбиста, 

в підслизовому прошарку мигдаликів є гнійники у вигляді крапок. Для 

якого захворювання характерні вказані симптоми? 

A *Фолікулярна ангіна 

B Кір   

C Катаральна ангіна   



D Скарлатина   

E Дифтерія   

 

81. У хлопчика 6 років з ПВС (тетрада Фалло) розвинувся задухо-

ціанотичний напад. Яке  положення слід надати дитині для покращення 

її стану?   

A *Колінно-грудне (навпочіпки)   

B Лежаче з підвищеним головним кінцем   

C Напівсидяче   

D Сидяче   

E Горизонтальне    

 

82.  У хлопчика 8 років, що хворіє на гемофілію, виникла носова кровотеча. 

Що необхідно зробити медичній сестрі у першу чергу?   

 

A *Посадити дитину, нахилити голову вперед і притиснути крила носа 

B Покласти лежачи з підвищеним головним кінцем   

C Покласти міхур з льодом на потилицю   

D На перенісся покласти марлеву серветку змочену у холодній воді   

E Ввести у відповідну половину носа ватний тампон, змочений 3% розчином 

перекису  водню   

 

83. Дівчинка 13 років має обтяжений анамнез з цукрового діабету. Яка з 

проблем може  виникнути у дитини в період переддіабету?   

 

A *Підвищення цукру в крові після цукрового навантаження   

B Поліурія, поліфагія, полідипсія    

C Глюкозурія, гіперглікемія натще   

D Спрага, сонливість, головний біль, блювання   

E Підвищення м’язового тонусу, загальний тремор, зниження АТ, пітливість   

 

84. У хлопчика 6-ти років через 2 тижні після щеплення виник 

геморагічний васкуліт, шкірна форма. Визначте переважну локалізацію 

висипу в типовому випадку: 

A *На нижніх кінцівках, в ділянках колінних та гомілкових суглобів   

B На шкірі тулуба, обличчя   

C На слизових оболонках   



D На внутрішній поверхні стегон, сідницях   

E На внутрішній поверхні стегон, статевих органах, сідницях   

 

85. Первинна профілактика гострої ревматичної лихоманки (ревматизму) в 

першу чергу  включає: 

A *Санацію хронічних вогнищ стрептококової інфекції   

B Застосування продуктів з підвищеним вмістом калію   

C Заняття фізичною підготовкою та спортом   

D Загартовування організму з використанням повітряних та сонячних ванн 

E Призначення курсу вітамінів і мікроелементів   

 

86. Дитина М., 3 роки, з проявами атопічного дерматиту в анамнезі, 

захворіла на ГРВІ. Після застосування гірчичного обгортання з лікувальною 

метою стан дитини погіршився:  кашель став частішим, переймоподібним, 

виникла задишка з утрудненим і подовженим  видихом. Визначте тип 

задишки у дитини: 

A *Експіраторний   

B Інспіраторний   

C Змішаний   

D Дихання Біота   

E Дихання Куссмауля   

 

87. У дитини 10-ти років після фізичного навантаження з’явились загальна 

слабкість,  тремтіння кінцівок, поверхневе дихання, підсилене 

потовиділення, відчуття голоду. Із  анамнезу відомо, що дитина хворіє на 

цукровий діабет, отримує ін’єкції інсуліну за  індивідуальною схемою. Які 

першочергові дії медсестри в цьому випадку?   

A *Дати дитині перорально будь-які “швидкі” вуглеводи 

B Дати випити води   

C Дати понюхати нашатирний спирт   

D Провести оксигенотерапію   

E Покласти дитину на кушетку   

 

 88. Глюкагон вводиться при:   

A *Гіпоглікемічній комі   

B Гіперглікемічній комі   

C Судомному синдромі   



D Набряку легень   

E Астматичному стані   

 

89. Який метод, із перерахованих, використовується для діагностики 

вроджених вад  серця:   

A *Ехокардіографія 

B Спірометрія   

C Фіброгастродуоденоскопія   

D Цистографія   

E Колоноскопія   

 

90. Хлопчику, який страждає на часті носові кровотечі встановлено діагноз - 

гемофілія.  Мама й тато дитини практично здорові. Вкажіть причину 

виникнення даного  

 захворювання:   

A *Спадковість   

B Харчові алергени   

C Вакцинація   

D Низька інсоляція   

E Перегрівання   

 

91. В інфекційному відділенні знаходиться дитина з діагнозом ГРВІ. 

Гіпертермічний синдром.  При обстеженні виявлено: t°- 39,4°C, шкіра 

бліда, мармурова, кінцівки холодні на дотик.  Який препарат потрібно 

ввести дитині за призначенням лікаря для зменшення спазму  судин? 

A *Папаверину гідрохлорид   

B Седуксен   

C Супрастін   

D Магнію сульфат   

E Глюконат кальцію   

  

92. Дитині 18 міс., зроблено  щеплення вакциною АКДП. Через 20 хв. стан 

різко погіршився.  На шкірі тулуба з’явився висип  дитина 

знепритомніла. Які лікарські препарати потрібно приготувати негайно?   

A *0,1% розчин адреналіну   

B 1% розчин лазіксу   



C 0,06% розчин корглікону   

D 2% розчин еуфіліну   

E 0,5% розчин седуксену   

  

93. При обстеженні дитини 2 років, хворої залізодефіцитною анемією, 

медсестра виявить  скаргу на:   

A *Спотворений апетит   

B Підвищений апетит   

C Спрагу   

D Пронос   

E Нічне нетримання сечі   

  

94. Дитина 7 років хворіє бронхіальною астмою. Які зміни характеру 

дихання виявить  медсестра під час обстеження?   

A *Експіраторну задишку   

B Інспіраторну задишку   

C Тахіпное   

D Брадіпное   

E Апное   

  

95. Немовля народилося від п’ятої вагітності (попередні переривалися у 

першому триместрі),  що перебігала з токсикозом, анемією. Мати працює 

на хімічному комбінаті, що виробляє  хімічні речовини. У дитини 

визначається вроджена вада серця. Яка імовірна причина вродженої вади?   

A *Вплив професійної шкідливості   

B Пізній токсикоз вагітності    

C Анемія вагітних   

D Ранній токсикоз   

E Хромосомні аномалії   

  

   

 


