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1. У хворого 30-ти рокiв пiсля фiзи-
чного навантаження з’явилася кровоте-
ча з носа. Шкiрнi покриви блiдi, пульс
частий, артерiальний тиск знижений.
Якi першочерговi дiї медичної сестри в
данiй ситуацiї?

A. Ввести в носовий хiд турунду
B. Зробити передню тампонаду носа
C. Ввести кровоспиннi засоби
D. Покласти хворого на кушетку
E. Зробити задню тампонаду носа

2. В клiнiку доставлений хворий 25-ти
рокiв пiсля ДТП: свiдомiсть i очнi ре-
флекси вiдсутнi. АТ i пульс на перифе-
ричних артерiях не визначається. Пульс
на сонних артерiях слабкого наповнен-
ня. Тони серця глухi. Дихання рiдке. Як
слiд оцiнити стан хворого?

A. Агонiя
B. Предагонiя
C. Непритомнiсть
D. Клiнiчна смерть
E. Колапс

3.На тролейбуснiй зупинцi знайдена лю-
дина 40-45 рокiв. Викликана бригада
швидкої допомоги. У вiдповiдь на бо-
льове подразнення вiдкриває очi, при
сильному подразненнi захисна реакцiя,
при звертаннi вимовляє незв’язнi слова.
Як слiд оцiнити глибину розладу свiдо-
мостi у хворого?

A. Сопор
B. Ясна свiдомiсть
C. Приголомшення
D. Кома
E. Смерть мозку

4. До гiнекологiчного вiддiлення надi-
йшла жiнка 25-ти рокiв з ознаками го-
строго живота. Остання менструацiя -
два тижнi тому. Що можна припустити?

A. Апоплексiя яєчника
B. Позаматкова вагiтнiсть
C. Некроз фiброматозного вузла
D. Сальпiнгоофорит
E. Ерозiя шийки матки

5. У хворого пiсля iн’єкцiї антибiотика
виник анафiлактичний шок. Що слiд ви-
користати при наданнi невiдкладної до-
помоги?

A. Адреналiн
B. Анальгiн
C. Дибазол
D. Но-шпа
E. Дицинон

6. Для визначення добового дiурезу у дi-

тей старше одного року використову-
ють формулу:

A. 600+100· (n-1)
B. 500+100· (n-1)
C. 600-100· (n-1)
D. 400+100· (n-1)
E. 500-100· (n-1)
7. Дитина випила 9% розчин оцту. Через
кiлька хвилин виникло вiдчуття важко-
стi в епiгастрiї, нудота, блювання, бiль
у животi. Який розчин доцiльно викори-
стати для промивання шлунка у даному
випадку?

A. 1% розчин гiдрокарбонату натрiю
B. 0,9% розчин хлориду натрiю
C. Кип’ячену воду
D. 10% розчин хлориду натрiю
E. 5% розчин перманганату калiю

8. Пiд час внутрiшньовенного введення
лiкiв у хворого з’явились ознаки анафi-
лактичного шоку. Надання допомоги не-
обхiдно розпочати з:

A. Накладання джгута на кiнцiвку
B. Введення адреналiну пiдшкiрно
C. Подачi кисню
D. Введення еуфiлiну внутрiшньовенно
E. Введення преднiзолону внутрiшньо-
венно

9. Пiсля завершення фiзiологiчних по-
логiв породiлля знаходиться в полого-
вiй залi пiд наглядом медичної сестри.
Яка тривалiсть раннього пiсляполого-
вого перiоду?

A. 2 години
B. 3 години
C. 6 годин
D. 24 години
E. 48 годин

10. У пацiєнтки 43-х рокiв при вагi-
нальному дослiдженнi виявлено що ма-
тка збiльшена до 8-9 тижнiв вагiтностi,
щiльна, безболiсна. Порушень менстру-
ального циклу немає. Про який пато-
логiчний стан з боку статевих органiв
можна подумати?

A. Фiбромiома матки
B.Параметрит
C. Аднексит
D. Гiдросальпiнкс
E. Киста яєчника

11. До медсестри звернулась хвора 40-
ка рокiв iз проблемами на загальну сла-
бiсть, зниження працездатностi та ба-
дьоростi, погiршення пам’ятi, раннє по-
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сивiння волосся, зниження еластичностi
шкiри та появу зморшок. Визначте вид
старiння:

A. Передчасне
B. Сповiльнене
C. Прискорене
D. Фiзiологiчне
E. Нормальне

12. Хворий герiатричного вiддiлення
знаходиться на лiжковому режимi. З ме-
тою профiлактики розвитку гiпостати-
чної пневмонiї медсестра повинна вклю-
чити в план догляду:

A. Дихальна гiмнастика
B. Догляд за порожниною рота
C. Вимiрювання тиску
D. Профiлактику пролежнiв
E. Змiну бiлизни

13.На I етапi сестринського обстеження
медсестра виявила чинники, якi зумови-
ли розвиток хронiчного колiту у пацiєн-
та. Який з них належить до ендогенних?

A. Перенесена дизентерiя
B. Нерегулярне харчування
C. Гiподинамiя
D. Психоемоцiйний стрес
E. Вживання великої кiлькостi рiдини

14. Медична сестра проводить шлунко-
ве зондування з застосуванням парен-
терального подразника. Для отримання
максимальної (стимульованої) секрецiї
вона використає:

A. 0,1% розчин гiстамiну
B. 25% розчин магнiю сульфату
C. 5 ОД пiтуiтрину
D. 75 ОД iнсулiну
E. 10% розчин хлориду натрiю

15. Медична сестра доглядає хворого з
високою температурою. Що вона буде
вiдмiчати в третiй стадiї гарячки?

A. Пiтливiсть
B. Пiдвищений тиск
C. Рiдкий пульс
D. Наростання температури
E. Блiдiсть шкiри обличчя

16.Хворому на хронiчний колiт, iз схиль-
нiстю до закрепiв, призначили дiєту №3.
Який iз зазначених продуктiв НЕ РЕ-
КОМЕНДОВАНО включати до харчо-
вого рацiону?

A. Бобовi
B. Висiвковий хлiб
C. Пiсне м’ясо
D. Рiчкова риба
E. Копчена ковбаса

17. Пацiєнт 23-х рокiв знаходиться на
стацiонарному лiкуваннi в хiрургiчно-
му вiддiленнi з приводу захворювання,
яке ускладнилось сепсисом. Добовi ко-
ливання температури тiла становить 3-
4o. Який тип температурної кривої спо-
стерiгається в даному випадку?

A. Гектична
B.Неправильна
C. Ремiтуюча
D. Хвилеподiбна
E. Iнтермiтуюча

18. Палатна медична сестра при доглядi
за пацiєнтом 24-х рокiв на третю добу пi-
сля операцiї на травному каналi виявила
здуття живота, гикавку, невiдходження
газiв. Визначити найбiльш iмовiрну по-
тенцiйну проблему пацiєнта:

A. Парез кишкiвника
B. Заворот кишок
C. Копростаз
D. Кишкова непрохiднiсть
E. Перитонiт

19.При перев’язцi у похилої жiнки поча-
лася кровотеча iз виразки гомiлки, кров
темного кольору, витiкає рiвномiрним
струменем. Незалежне втручання меди-
чної сестри до приходу лiкаря:

A. Стискаюча пов’язка
B. Туга тампонада рани
C. Накладання затискача на судину
D.Накладання судинного шва
E. Накладання джгута

20. Дитина 14-ти рокiв хворiє на епiде-
мiчний паротит 5-ту добу. Вранцi знову
пiдвищилася температура тiла. Скарги
на бiль в дiлянцi калитки i яєчка, бiль пiд
час сечовипускання. Вкажiть найбiльш
iмовiрний дiагноз:

A. Орхiт
B. Гострий цистит
C. Гострий пiєлонефрит
D. Гостра затримка сечi
E. Гiдронефроз

21. Здоровiй доношенiй новонародженiй
дитинi потрiбно провести iмунопрофi-
лактику туберкульозу. Яку дозу препа-
рату необхiдно ввести дитинi?
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A. 0,05 мг вакцини БЦЖ
B. 0,1 мг вакцини БЦЖ
C. 0,1 мл туберкулiну
D. 0,5 мл туберкулiну
E. 0,1 мг туберкулiну

22. Дiвчинка 7-ми рокiв скаржиться на
часте болiсне сечовипускання, бiль у
животi та у поперековiй дiлянцi, пiдви-
щення to до 37, 7oC. Об’єктивно: шкiра i
слизовi оболонки блiдi. Сеча каламутна.
При мiкроскопiї осаду сечi: лейкоцити
40-50 в п/з, протеїнурiя. На етапi реалi-
зацiї медсестринських втручань забезпе-
чення якого дiєтичного харчування по-
требує дитина?

A. Стiл №5
B. Стiл №7
C. Стiл №1
D. Стiл №9
E. Стiл №10

23. На стацiонарному лiкуваннi перебу-
ває пацiєнт 33-х рокiв з приводу бронхi-
альної астми. Яке медсестринське втру-
чання необхiдно здiйснити у разi нападу
бронхiальної астми?

A. Заспокоїти пацiєнта, застосувати
iнгаляцiйно сальбутамол
B. Заспокоїти пацiєнта, дати зволожений
кисень
C. Заспокоїти пацiєнта, поставити мiхур
з льодом на грудну клiтку
D. Заспокоїти пацiєнта, дати вiдхарку-
вальну мiкстуру
E. Заспокоїти пацiєнта, провести лужну
iнгаляцiю

24. Дiльнична медсестра проводить спе-
цифiчну профiлактику туберкульозу.
Що входить в поняття специфiчної про-
фiлактики туберкульозу?

A. Вакцинацiя i ревакцинацiя БЦЖ та
хiмiопрофiлактика
B. Проведення проби Манту
C. Санiтарно-просвiтня робота в осеред-
ку туберкульозу
D. Подвiрнi обходи
E. Флюорографiчне обстеження насе-
лення

25. В приймальне вiддiлення швидкою
допомогою доставлена хвора 42-х рокiв
зi скаргами на бiль в епiгастральнiй дi-
лянцi, нудоту, блювання, слинотечу, го-
ловний бiль, рiзку загальну слабкiсть. Iз
анамнезу: 2 години тому вживала недо-
броякiсну їжу. Визначте першочергове
медсестринське втручання:

A. Промивання шлунка
B. Введення спазмолiтикiв
C. Дати випити шлунковий сiк
D. Заспокоїти пацiєнтку, дати теплу
грiлку
E. Дати випити розчин содової води

26.При обстеженнi пацiєнта 48-ми рокiв
медична сестра виявила скарги на вiдсу-
тнiсть апетиту, вiдразу до м’ясної їжi та
рибних страв, вiдчуття важкостi в епiга-
стрiї, нудоту, втрату маси тiла. При паль-
пацiї живота вiдмiчається болiснiсть в
епiгастральнiй дiлянцi, пальпується пу-
хлиноподiбне утворення. Яке захворю-
вання запiдозрить медсестра?

A. Рак шлунка
B. Хронiчний гастрит
C. Виразкова хвороба шлунка
D. Хронiчний ентероколiт
E. Холецистопанкреатит

27. Пацiєнт 42-х рокiв поступив в невро-
логiчне вiддiлення з пiдозрою на менiн-
гiт. Що приготує медсестра лiкарю для
проведення спинномозкової пункцiї?

A. Пункцiйна голка з мандреном
B. Катетер
C. Розчин камфорного спирту
D.Шприць Жане
E. Скальпель

28. У пацiєнтки 32-х рокiв виникає перi-
одично гнiвливiсть, агресiя. У неї пiдне-
сений настрiй, надмiрна дiяльнiсть. Па-
цiєнтка спiває, танцює, декламує вiршi,
має пiдвищений статевий потяг. Який
медсестринський дiагноз можна поста-
вити?

A. Психомоторне збудження
B. Високий ризик суїциду
C. Високий ризик травмування
D. Статус конвульсивних нападiв
E. Тривога

29.Пацiєнт 42-х рокiв знаходиться на лi-
куваннi у хiрургiчному вiддiленнi протя-
гом 20-ти дiб. Увесь цей час вiн знахо-
диться на суворому лiжковому режимi.
Вкажiть потенцiйну проблему пацiєнта:

A. Виникнення пролежнiв
B.Поява болю у шлунку
C. Легенева кровотеча
D.Поява сухого кашлю
E. Порушення сну

30. Пiд час обстеження пацiєнта 55-ти
рокiв, що лiкується у кардiологiчному
вiддiленнi з приводу iшемiчної хвороби
серця, медична сестра дослiджує пульс.
Пульс регулярний, його частота скла-
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дає 98/хв. Як охарактеризувати такий
пульс?

A. Тахiкардiя
B. Брадикардiя
C. Аритмiя
D. Напружений
E. Повний

31.У потерпiлого з рани в нижнiй трети-
нi плеча пульсуючим струменем витiкає
яскраво-червона кров. Першу допомогу
надає медсестра. З чого їй необхiдно по-
чати?

A. Пальцьове притиснення
B. Введення анальгетикiв
C. Накладання асептичної пов’язки
D. Первинна хiрургiчна обробка рани
E. Транспортна iммобiлiзацiя

32.Медсестра перед кожним переливан-
ням кровi виконує проби на сумiснiсть
кровi реципiєнта та донора. Що з пере-
лiченого вона готує для їх проведення?

A. Сироватка реципiєнта та кров донора
B. Кров реципiєнта та кров донора
C. Сироватка реципiєнта та сироватку
донора
D. Кров реципiєнта та сироватка донора
E. Стандартна сироватка та кров донора

33. Пацiєнту 44-х рокiв виконана резе-
кцiя шлунка. На третю добу пiсля опе-
рацiї турбує вiдчуття тяжкостi в животi,
його здуття, гази не вiдходять. Назвiть
незалежне медсестринське втручання в
даному випадку:

A. Введення газовiдвiдної трубки
B. Накладання мiхура з льодом
C. Постановка сифонної клiзми
D. Застосування проносних засобiв
E. Введення спазмолiтикiв

34.Пацiєнтка 25-ти рокiв скаржиться на
появу свербiжу, особливо вночi, впро-
довж 3-х днiв. Об’єктивно: на шкiрi
пальцiв (бiчних поверхнях, мiжпальце-
вих складках), передньої поверхнi пахо-
винних ямок, на животi, сiдницях, вну-
трiшнiй поверхнi стегон, на молочних
залозах чисельнi попарно розмiщенi
папуло-везикули, екскорiацiї, кров’яни-
стi кiрочки. Для якого захворювання це
характерно?

A. Короста
B. Алергiчний дерматит
C. Екзема
D. Атопiчний дерматит
E. Еритразма

35. Жiнка 35-ти рокiв, яка проживає у
гiрському районi, звернулась до сiмей-
ного лiкаря зi скаргами на потовщення i
тиск в дiлянцi шиї, утруднене ковтання,
захриплiсть голосу, загальну слабкiсть.
Яке захворювання можна запiдозрити?

A. Ендемiчний зоб
B. Дифузний токсичний зоб
C. Рак щитоподiбної залози
D. Гiпотиреоз
E. -

36. Хвора скаржиться на бiль у попе-
рековiй дiлянцi, болюче сечовипускан-
ня, слабкiсть, головний бiль, пiдвищен-
ня температури тiла до 39oC. Погiршен-
ня стану пов’язує з переохолодженням.
Об’єктивно: шкiра блiда, набрякiв не-
має. АТ- 120/70 мм рт.ст., Ps- 90/хв. Сим-
птом Пастернацького позитивний злi-
ва. Яке дослiдження дозволить пiдiбра-
ти ефективну терапiю?

A. Бактерiологiчне дослiдження сечi
B. Загальний аналiз сечi
C. Загальний аналiз кровi
D.Аналiз сечi за Зимницьким
E. Урографiя

37. Пацiєнт 46-ти рокiв скаржиться на
бiль у колiнних, лiктьових суглобах ”ле-
тючого характеру”, який посилюється
при рухах, температуру 37,5oC ввечерi.
В анамнезi - частi ангiни. При оглядi
суглобiв спостерiгаються припухлiсть,
почервонiння. Для якого захворювання
характернi данi проблеми?

A. Ревматичний артрит
B. Туберкульозний артрит
C. Ревматоїдний артрит
D. Гонорейний артрит
E. Деформуючий остеоартроз

38. Хворий 71-го року поступив на лiку-
вання в терапевтичне вiддiлення. Скар-
жився на частi носовi кровотечi, свербiж
шкiри, кровоточивiсть, судиннi зiрочки
на шкiрi. Про яку патологiю можна по-
думати?

A. Цироз печiнки
B. Виразкова хвороба
C. Холецистит
D. Вiрусний гепатит
E. Ентероколiт

39. На дiльницю сiмейної медицини
звернувся пацiєнт iз скаргами на iнтен-
сивний стискаючий бiль за грудниною,
що вiддає у лiву лопатку. Медсестра за-
спокоїла хворого, дала пiд язик нiтро-
глiцерин, викликала лiкаря. До якого



Крок М Сестринська справа (україномовний варiант) 2016 рiк 5

дослiдження слiд пiдготувати пацiєнта
з метою пiдтвердження дiагнозу?

A. Електрокардiографiя
B. Рентгенографiя органiв грудної клiтки
C. УЗД серця
D. Загальний аналiз кровi
E. Бiохiмiчний аналiз кровi

40. Пацiєнт отримав травму грудної клi-
тки. Положення вимушене, у 4 мiжре-
бер’ї злiва рiзана рана 3х1 см, з якої
витiкає пiниста кров, а пiд час видиху
чути всмоктування повiтря. Накладено
оклюзiйну пов’язку. Яке її функцiональ-
не призначення?

A. Герметизацiя рани
B. Захист вiд iнфiкування
C. Усунення деформацiї
D. Зупинка кровотечi
E. Транспортна iммобiлiзацiя

41. Пацiєнтка 26-ти рокiв звернулася до
жiночої консультацiї зi скаргами на без-
плiддя впродовж останнiх трьох рокiв.
Статеве життя без контрацепцiї. З чо-
го потрiбно почати обстеження подру-
жньої пари для уточнення причини без-
плiддя?

A. Спермограма чоловiка
B. Кольпоскопiчне дослiдження
C. Метросальпiнгографiя
D. Кольпоцитологiчне дослiдження
E. Лапароскопiчне дослiдження

42. Родiлля 26-ти рокiв поступила у аку-
шерський стацiонар iз нормальною по-
логовою дiяльнiстю i через три години
народила живу доношену дiвчинку ма-
сою 3200 г. Затискач, накладений на ма-
теринський вiдрiзок пуповини бiля ста-
тевої щiлини, опустився на 10-12 см. Яка
ознака вiдшарування плаценти є пози-
тивною в цьому випадку?

A. Альфельда
B. Кюстнера-Чукалова
C. Шредера
D. Довженка
E. Клейна

43. У вагiтної 25-ти рокiв, серцебиття
плода 130/хв., вислуховується лiворуч
нижче пупка i ближче до середньої лiнiї
живота. Визначити позицiю, вид позицiї
та передлежання плода:

A. I позицiя, переднiй вид, головне пере-
длежання
B. II позицiя, переднiй вид, головне
передлежання
C. I позицiя, заднiй вид, тазове передле-
жання
D. II позицiя, заднiй вид, головне пере-
длежання
E. I позицiя, переднiй вид, тазове пере-
длежання

44. Дитина 10-ти рокiв скаржиться на
пiдвищення температури тiла до 39,5oC,
порушення загального стану, бiль в кiс-
тках та суглобах. Пiд час об’єктивного
обстеження виявлено: мигдалики збiль-
шенi, червонi, їх поверхня горбиста, в
пiдслизовому прошарку мигдаликiв є
гнiйники у виглядi крапок. Для якого
захворювання характернi вказанi сим-
птоми?

A. Фолiкулярна ангiна
B. Кiр
C. Катаральна ангiна
D. Скарлатина
E. Дифтерiя

45. До приймального вiддiлення маши-
ною швидкої допомоги доставлено па-
цiєнта з шлунково-кишковою кровоте-
чею. Три години тому було блювання у
виглядi ”кавової гущi”. Суб’єктивно: по-
чуває себе задовiльно, може рухатись
самостiйно. Як транспортувати пацiєнта
до вiддiлення стацiонару?

A. На каталцi, лежачи
B. Самостiйно у супроводi медичної
сестри
C. Самостiйно без супроводу
D.На крiслi-каталцi
E. На ношах двома санiтарами

46. Хворий 25-ти рокiв з дiагнозом: ни-
жньочасткова пневмонiя знаходиться на
лiкуваннi в стацiонарi. Лiкар призна-
чив внутрiшньом’язово антибiотик. Що
повинна зробити медична сестра перед
введенням антибiотика?

A. Дiагностична проба на iндивiдуальну
чутливiсть до антибiотикiв
B.Попередити пацiєнта, що пiсля iн’єкцiї
вiн повинен поїсти
C. Розвести антибiотик дистильованою
водою
D. Пiдiгрiти розчин на водянiй банi до
37-38oC
E. Розвести антибiотик 2% розчином
новокаїну

47. Пацiєнту 55-ти рокiв, який лiкується
в урологiчному вiддiленнi, лiкар призна-
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чив ендоскопiчне дослiдження сечового
мiхура. Як називається такий метод до-
слiдження?

A. Цистоскопiя
B. Урографiя
C. Гастродуоденоскопiя
D. Колоноскопiя
E. Iригоскопiя

48. Хвора 25-ти рокiв скаржиться на ну-
доту, вiдрижку повiтрям, вiдчуття тяж-
костi в епiгастрiї, проноси. Пiд час огля-
ду: язик обкладений бiлим нальотом,
живiт болючий в епiгастральнiй дiлянцi.
Яке дослiдження є найбiльш iнформа-
тивним?

A. рН-метрiя
B. Дуоденальне зондування
C. Копрологiчне дослiдження
D. Загальний аналiз кровi
E. Загальний аналiз сечi

49. Хвора 39-ти рокiв скаржиться на го-
стрий, ”кинджальний” бiль у животi, рiз-
ку загальну слабiсть. Захворiла раптово
пiсля фiзичного навантаження. В анам-
незi - виразкова хвороба дванадцятипа-
лої кишки. Об’єктивно: обличчя блiде,
шкiра вкрита холодним потом, живiт до-
шкоподiбний. Яке ускладнення розвину-
лося у хворої?

A. Перфорацiя
B. Шлункова кровотеча
C. Пенетрацiя
D. Малiгнiзацiя
E. Пiлоростеноз

50. Пацiєнт 63-х рокiв викликав швидку
допомогу у зв’язку зi скаргами на силь-
ний рiзкий бiль у поперековiй дiлянцi
справа з iррадiацiєю в зовнiшнi стате-
вi органи, часте болiсне сечовидiлен-
ня. З анамнезу: хворiє на нирковокам’я-
ну хворобу. Яке незалежне сестринське
втручання виконає медсестра?

A. Тепла грiлка на поперекову дiлянку
B. Зiгрiвальний компрес
C. Банки
D. Мiхур з льодом
E. Гiрчичники

51. У 67-рiчного чоловiка пiд час прове-
дення нейрохiрургiчної операцiї з’яви-
лося порушення ритму серця. Фармако-
логiчнi засоби якої групи потрiбно вве-
сти хворому для нормалiзацiї ритму сер-
ця?

A. Антиаритмiчнi
B. Серцевi гликозиди
C. Гормони
D. Дихальнi аналептики
E. Антигiстамiни

52. До медсестри звернулась жiнка, яка
отримала 20 хвилин тому опiк лiвої ки-
стi та передплiччя гарячою водою. При
оглядi на ураженiй дiлянцi пухирi, на-
повненi прозорою рiдиною, шкiра гiпе-
ремiйована. Яке незалежне втручання
повинна виконати медична сестра?

A. Промити холодною водою
B.Накласти мазеву пов’язку
C. Накласти оцтовий компрес
D.Покласти грiлку
E. Промити етиловим спиртом

53. Медична сестра з лiкарем визначає
групу кровi за допомогою цолiклонiв
анти-А i анти-В. Аглютинацiя вiдбулась
з цолiклоном анти-В. Яка група кровi?

A. В (III)
B. 0 (I)
C. А (II)
D.АВ (IV)
E. Помилка при визначеннi

54. Медична сестра при оглядi пiвтора-
мiсячної дитини виявила вiдкрите мале
тiм’ячко. Дитина вiд нормально протiка-
ючої доношеної вагiтностi. Народилася
здоровою на грудному вигодовуваннi.
Вкажiть термiн закриття малого тiм’я-
чка у немовлят:

A. До 3-х мiсяцiв
B. До 1-го мiсяця
C. До 2-х мiсяцiв
D. До 6-ти мiсяцiв
E. До 1-го року

55. При антропометричному дослiджен-
нi новонародженого хлопчика встанов-
лено такi показники: маса тiла - 3600 г,
зрiст - 54 см, обвiд голови - 42 см, обвiд
грудної клiтини - 34 см. Температура тi-
ла - 36,8oC. Який показник НЕ ВIДПО-
ВIДАЄ нормi?

A. Обвiд голови
B. Зрiст
C. Маса тiла
D.Обвiд грудної клiтини
E. Температура тiла

56. Пiд час профiлактичного огляду ди-
тини 1-го мiсяця, мати поскаржилась на
неспокiй, поганий сон, почервонiння та
лущення шкiри щiк, появу жовтих лусо-
чок на тiм’янiй дiлянцi голови, схиль-
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нiсть до нестiйких випорожнень. Для
якого захворювання характернi цi сим-
птоми?

A. Алергiчний дiатез
B. Анемiя
C. Гiпотрофiя
D. Рахiт
E. Пiтниця

57. Сестринський процес - це продума-
ний сформований пiдхiд, розрахований
на задоволення потреб пацiєнта. Якi iз
перерахованих потреб пацiєнта необ-
хiдно задовольнити в першу чергу при
плануваннi догляду?

A. Потреба в руховiй активностi
B. Здатнiсть забезпечити свою безпеку
C. Кошти, забезпеченiсть
D. Працездатнiсть, задоволення працею
E. Знання про здоровий спосiб життя

58. Пiд час надання ПМД хворому з пе-
реломом верхньої кiнцiвки, медичнiй се-
стрi необхiдно провести транспортну iм-
мобiлiзацiю. Виберiть необхiдний засiб
для незалежних дiй медсестри:

A. Шина Крамера
B. Шина Дiтерiхса
C. Ватно-марлевий бублик
D. Спiральна пов’язка
E. Циркулярна пов’язка

59. У хворого гостра масивна кровов-
трата. Об’єктивно: свiдомiсть збереже-
на, хворий блiдий, шкiра вкрита по-
том, пульс ниткоподiбний, АТ- 100/60
мм рт.ст., дихання поверхневе, з часто-
тою 24/хв. Вкажiть ускладнення, яке ви-
никло внаслiдок кровотечi:

A. Колапс
B. Непритомнiсть
C. Гемотрансфузiйний шок
D. Кардiогенний шок III ст.
E. Анафiлактичний шок

60. Пiд час приймання їжi потерпiлий
раптово перервав енергiйну розмову на
пiвсловi, схопився на ноги, руки судомно
охоплюють шию, обличчя синiє i набря-
кає на очах. Якi першочерговi дiї?

A. Застосувати прийом Геймлiха
B. Здiйснити конiкотомiю
C. Проводити штучну вентиляцiю легень
методом ”з рота в рот”
D. Намагатись проштовхнути стороннє
тiло глибше в дихальнi шляхи
E. Здiйснити трахеотомiю

61. Дитина народилася в асфiксiї III сту-
пеня важкостi, з внутрiшньочерепною

пологовою травмою. Раптово розвинув-
ся генералiзований судомний синдром.
Який препарат, за призначенням лiкаря,
має ввести медсестра?

A. Сибазон
B.Парацетамол
C. 50% анальгiн 0,1 мл
D. Дибазол
E. Iзотонiчний розчин хлориду натрiю

62. Ви - медсестра табору вiдпочинку дi-
тей дошкiльного вiку, який розташова-
ний у лiсi. Пiд час прогулянки дитину 5-
ти рокiв укусила оса в дiлянцi обличчя.
Через 30 хвилин дитина почала скаржи-
тись на головний бiль, запаморочення,
з’явилась задишка. Яку невiдкладну до-
помогу треба надати дитинi?

A. Застосувати холод на мiсце укусу та
обколоти його 0,1% розчином адреналi-
ну
B.Напоїти дитину солодким чаєм
C. Ввести в/м 25% розчин магнiю суль-
фату
D. Ввести в/м 50% розчин анальгiну
E. Викликати швидку медичну допомогу
i госпiталiзувати дитину до лiкарнi

63. Дитина 2-х рокiв хворiє на гострий
стенозуючий ларинготрахеїт. Визначе-
на IV ступiнь захворювання. Який метод
невiдкладної допомоги доцiльний в цьо-
му випадку?

A. Трахеотомiя
B.Подавання зволоженого кисню
C. Вiдволiкальна терапiя
D.Антигiстамiннi засоби
E. Паровi iнгаляцiї

64. До хiрургiчного вiддiлення достав-
лено жiнку 42-х рокiв з масивною кро-
вовтратою. Об’єктивно: Рs- 120/хв., АТ-
90/50 мм рт.ст. Який препарат слiд за-
стосувати для стабiлiзацiї артерiального
тиску?

A. Розчин полiглюкiну
B.Альбумiн
C. Тромбiн
D. Розчин натрiю хлориду 0,9%
E. Розчин 40% глюкози

65. Пацiєнт 79-ти рокiв, скаржиться на
часте, болюче i утруднене сечовипу-
скання. Лiкар провiв пальцеве дослi-
дження передмiхурової залози та виявив
її збiльшення. При дослiдженнi сечово-
го мiхура кiлькiсть залишкової сечi до-
сягає 500 мл. Яка потенцiйна проблема
може виникнути у пацiєнта?
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A. Гостра затримка сечi
B. Простатит
C. Цистит
D. Кровотеча
E. Уретрит

66. До приймального вiддiлення був до-
ставлений пацiєнт пiсля ДТП. Об’єктив-
но: шкiрнi покриви з цiанотичним вiд-
тiнком, задишка, по середньоключичнiй
лiнiї справа в дiлянцi V мiжребер’я - ра-
на, з якої пiд час видиху видiляється пi-
ниста кров. Який стан може запiдозрити
медична сестра?

A. Вiдкритий пневмоторакс
B. Закритий пневмоторакс
C. Клапанний пневмоторакс
D. Вiдкритий перелом ребер
E. Закритий перелом ребер

67. У пацiєнта 53-х рокiв, який знаходи-
ться на лiкуваннi в проктологiчному вiд-
дiленнi з дiагнозом: геморой, пiсля де-
фекацiї пiдсилились болi в дiлянцi ануса,
на бiлизнi з’явилася свiжа кров. Назвiть
першочерговi дiї медичної сестри:

A. Викликати лiкаря
B. Зробити теплу ванночку з ромашкою
C. Зробити холодну ванночку з корою
дуба
D. Зробити мiкроклiзму з олiєю шипши-
ни
E. Ввести тампон у пряму кишку

68. У жiнки 50-ти рокiв пiсля вживання
смаженої їжi та алкоголю з’явився силь-
ний оперiзуючий бiль у верхнiй половинi
живота, що супроводжується нудотою,
багаторазовим блюванням, яке не при-
носить полегшення. Про що може поду-
мати медична сестра?

A. Гострий панкреатит
B. Гострий холецистит
C. Виразкова хвороба шлунка
D. Ентероколiт
E. Виразковий езофагiт

69. В хiрургiчному вiддiленнi знаходи-
ться пацiєнт 50-ти рокiв, якому буде про-
ведена апендектомiя пiд загальним зне-
боленням. Якi препарати повинна при-
готувати медична сестра для проведен-
ня премедикацiї?

A. Димедрол, атропiн, промедол
B. Димедрол, кордiамiн, баралгiн
C. Супрастiн, новокаїн, амiназин
D. Фентанiл, клофелiн, амiназин
E. Натрiю оксибутiрат, дроперiдол, таве-
гiл

70. Пацiєнт 33-х рокiв поступив в хiрур-

гiчне вiддiлення зi скаргами на наявнiсть
рани та розпираючий бiль в лiвiй го-
мiлцi. Об’єктивно: шкiра лiвої гомiлки
блiда, наявнi багряно-синюшнi плями.
З рани видiляється повiтря та вибуха-
ють м’язи, що мають вигляд вареного
м’яза. Пальпаторно визначається крепi-
тацiя та позитивний симптом лiгатури.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Газова гангрена
B.Правець
C. Бешиха
D. Сибiрка
E. Гнiйна рана

71. Бригада швидкої допомоги викли-
кана до жiнки 24-х рокiв, що скаржи-
ться на бiль в лiвiй молочнi залозi, to

до 40oC. Три тижнi тому народила ди-
тину, вигодовує груддю. Об’єктивно: лi-
ва молочна залоза збiльшена в об’ємi,
гiперемiйована. Пальпаторно визнача-
ється ущiльнення та рiзка болючiсть у
верхньо-зовнiшньому квадрантi. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий лактацiйний мастит
B.Пухлина молочної залози
C. Гiдраденiт
D.Фурункул
E. Мастопатiя

72. Хворому iз паронiхiєю лiвого вка-
зiвного пальця призначене оперативне
лiкування пiд анестезiєю за методом
Оберста-Лукашевича. Який анестетик
та в якiй кiлькостi повинна пiдготувати
медсестра?

A. 1% розчин новокаїну 20 мл
B. 0,25% розчин новокаїну 200 мл
C. 5% розчин новокаїну 2 мл
D. 2% розчин дикаїну 3 мл
E. 0,5% розчин лiдокаїну 500 мл

73. Пацiєнт 60-ти рокiв хворiє на хронi-
чне обструктивне захворювання легень
протягом 7-ми рокiв. Турбують перiоди-
чне пiдвищення температури тiла, ка-
шель iз слизово-гнiйним харкотинням,
задишка. Яка проблема є провiдною?

A. Експiраторна задишка
B. Iнспiраторна задишка
C. Бiль в груднiй клiтцi
D. Сухий кашель
E. Пiдвищення температури тiла

74. Пацiєнт лежить у тому положеннi,
яке йому надали, не може самостiйно
повертатися, пiднiмати голову та верхнi
i нижнi кiнцiвки. Яке положення в лiжку
займає пацiєнт?
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A. Пасивне
B. Вимушене
C. Вимушене пасивне
D. Активне
E. Вимушене активне

75. Мати з здоровою дитиною 4-х мiся-
цiв пiсля огляду дiльничним педiатром
прийшла в кабiнет щеплень на планове
щеплення. Проти яких iнфекцiй меди-
чна сестра буде робити профiлактичнi
щеплення дитинi?

A. Дифтерiя, кашлюк, правець, полiомi-
єлiт, гемофiльна iнфекцiя
B. Дифтерiя, кашлюк, правець, кiр,
краснуха
C. Дифтерiя, гепатит В, туберкульоз,
полiомiєлiт, гемофiльна iнфекцiя
D. Правець, полiомiєлiт, краснуха, паро-
тит, кiр
E. Паротит, кiр, полiомiєлiт, гемофiльна
iнфекцiя, туберкульоз

76. Жiнцi 32-х рокiв пiсля стацiонарного
лiкування з приводу загострення хро-
нiчного пiєлонефриту лiкар призначив
десятиденний курс фiтотерапiї з метою
профiлактики рецидивiв та закрiплення
результатiв медикаментозного лiкуван-
ня. Реакцiя сечi лужна. Збiр яких лiкар-
ських трав слiд порадити вживати пацi-
єнтцi?

A. Ягоди журавлини, польовий хвощ,
толокнянка
B. Трава звiробою, листя кропиви, рома-
шка
C. Кукурудзянi стовпчики, плоди глоду,
ромашка
D. Плоди шипшини, трава звiробою,
фiалка
E. Ягоди чорницi, корiнь алтея, шавлiя

77. Хворому 70-ти рокiв струминно
швидко перелили 750 мл консервова-
ної одногрупної кровi. Пiд кiнець гемо-
трансфузiї у хворого з’явилися утрудне-
не дихання, вiдчуття ”важкостi в грудях”,
бiль у дiлянцi серця, цiаноз. Артерiаль-
ний тиск став рiзко знижуватися, пульс -
аритмiчний. Яке ускладнення виникло в
хворого?

A. Гостре розширення серця
B. Пiрогенна реакцiя
C. Гемотрансфузiйний шок
D. Геморагiчний шок
E. Анафiлактична реакцiя

78. Хворому 62-х рокiв з iнфарктом мiо-
карду, було призначено iн’єкцiї гепари-
ну. В яку дiлянку найдоцiльнiше викону-

вати iн’єкцiї?

A. Живiт
B.Передньозовнiшня поверхня стегна
C. Внутрiшня поверхня передплiччя
D.Пiдлопаткова дiлянка
E. Верхньозовнiшнiй квадрант сiдницi

79. Дитина 6-ти мiсяцiв знаходиться на
штучному вигодовуваннi. Скарги на пiд-
вищення температури тiла до 37, 5oC,
блювання до 5-6 разiв на добу, частi ви-
порожнення до 10 разiв на добу. Хворiє
3 днi. Назвiть потенцiйну проблему:

A. Ексикоз
B. Блювання
C. Гiпертермiя
D. Судоми
E. Дiарея

80. Пацiєнт 52-х рокiв надiйшов до па-
лати iнтенсивної терапiї з iмовiрним iн-
фарктом мiокарда. Для зняття нападу
болю призначено повний фiзичний спо-
кiй та антиангiнальнi препарати. Вико-
нуючи призначення лiкаря, медична се-
стра в першу чергу введе такi препара-
ти:

A. Фентанiл з дроперидолом
B. Дигоксин, пiпольфен
C. Нiтроглiцерин, гепарин
D.Ампiцилiн, гентамiцин
E. Верапамiл, курантил

81. За призначенням лiкаря медична се-
стра ввела пацiєнту 40-ка рокiв олiйний
розчин камфори пiдшкiрно. Даний роз-
чин не був попередньо пiдiгрiтий. Яке
iмовiрне ускладнення може виникнути?

A. Iнфiльтрат
B.Олiйна емболiя
C. Гематома
D. Крововилив
E. Абсцес

82. Пацiєнт 63-х рокiв чотири тижнi то-
му потрапив до нейрохiрургiчного вiд-
дiлення пiсля тяжкої черепно-мозкової
травми. Хворому призначено суворий
лiжковий режим. Oб’єктивно: в дiлянцi
лопаток, хребта, лiктiв та п’яток спо-
стерiгається неглибоке порушення цiлi-
сностi шкiри, стiйка гiперемiя, вiдшару-
вання епiдермiсу, намокання. Який засiб
необхiдно застосувати для обробки шкi-
ри в уражених мiсцях?
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A. 5% розчин калiю перманганату
B. Змащування 40% розчином етилового
спирту
C. Змащування 70% розчином етилового
спирту
D. 1% розчин дiамантового зеленого
E. Салiциловий спирт

83. Пацiєнта 22-х рокiв турбує висип на
статевому членi, що з’явився через 4 ти-
жнi пiсля статевого контакту. Об’єктив-
но: на шкiрi тiла статевого члена - окру-
гла ерозiя блюдцеподiбної форми дiа-
метром 1 см з гладкою блискучою по-
верхнею, м’ясо-червоного кольору, без
запальних явищ навколо. При пальпацiї
- краї i дно ерозiї щiльнi. Пахвинний лiм-
фовузол збiльшений, не болючий. Про
яке захворювання слiд подумати?

A. Сифiлiс
B. Пiодермiя
C. Контактний дерматит
D. Короста
E. Генiтальний герпес

84. 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 про-
вести мазок?

A. Iз зiва та носа
B. Iз задньої стiнки горла
C. Iз зiва
D. З-пiд язика
E. Iз носогорла

85. У пацiєнтки 47-ми рокiв, хронiчна
серцева недостатнiсть. Їй призначено
вимiрювати водний баланс. Що потрi-
бно враховувати, виконуючи це призна-
чення?

A. Спiввiдношення мiж введеною рiди-
ною та видiленою сечею за добу
B. Рiзниця мiж масою тiла вранцi та
ввечерi
C. Кiлькiсть рiдини, введеної за добу
D. Кiлькiсть сечi, видiленої за добу
E. Спiввiдношення мiж денним та нiчним
дiурезом

86. Мати двохмiсячної дитини зверну-
лася до патронажної медсестри зi скар-
гами на неспокiй дитини, поганий сон,
невелику кiлькiсть випорожнень, рiдкi
сечовипускання, уповiльнення прибавки
маси тiла. Затримки видiлення молока
в молочнiй залозi немає. При контроль-
них зважуваннях встановлено, що дити-

на недоoтримує 50%молока при кожно-
му годуваннi. Цi ознаки характернi для:

A. Гiпогалактiї
B.Агалактiї
C. Лактостазу
D. Галактореї
E. Маститу

87. Мати проводить пiдготовку дитини
до грудного вигодовування i виявила
утруднене носове дихання, пов’язаного
з великою кiлькiстю слизу. Яким розчи-
ном потрiбно промити носовi ходи?

A. Фiзiологiчний розчин
B.Нафтiзин
C. Галазолiн
D. Ефедрин
E. Алое

88. Жiнка 24-х рокiв звернулася до жi-
ночої консультацiї зi скаргами на вiдсу-
тнiсть менструацiї (остання була 5 мiся-
цiв тому). Якi ознаки є вiрогiдними для
встановлення вагiтностi?

A. Визначення частин плоду
B. Змiна смаку
C. Пiгментацiя шкiри обличчя
D.Припинення менструацiї
E. Збiльшення матки

89. У пацiєнта з виразковою хворобою
шлунка 30 хвилин тому з’явились за-
гальна слабкiсть, запаморочення, шум у
вухах, ”мерехтiння мушок” перед очима.
Було блювання по типу ”кавової гущi”.
Якi першочерговi дiї медсестри в дано-
му випадку?

A.Покласти мiхур з льодом на надчерев-
ну дiлянку
B. Покласти грiлку на надчеревну дiлян-
ку
C. Ввести амiнокапронову кислоту вну-
трiшньовенно
D.Промити шлунок
E. -

90. Ви прийшли на патронаж до новона-
родженої дитини 8-ми днiв, мати поскар-
жилася на те, що у неї мало молока i
дитина не витримує 3-х годиннi перерви
мiж годуваннями, зцiдити молоко пiсля
годування не вдається. Ви порекоменду-
єте матерi:

A. Провести контрольне годування
B.Провести водно-чайну паузу
C. Частiше брати дитину на руки
D. Зменшити перерви мiж годуваннями
E. Збiльшити кiлькiсть годувань
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91. У приймальне вiддiлення поступив
пацiєнт 48-ми рокiв з гiпертонiчною хво-
робою II ст. З’ясовано питання про го-
спiталiзацiю пацiєнта в кардiологiчне
вiддiлення. Який медичний документ не-
обхiдно частково заповнити i передати у
вiддiлення?

A. Титульний лист медичної карти стацi-
онарного хворого
B. Лист обстеження пацiєнта
C. Лист лiкарських призначень
D. Температурний лист
E. Статистичний талон

92. Пацiєнт 40-ка рокiв лiкується з при-
воду сухого плевриту. Турбують iнтен-
сивнi болi в правiй половинi грудної клi-
тки. Яке положення в лiжку слiд пора-
дити пацiєнту для зменшення болю?

A. На правому боцi
B. На лiвому боцi
C. З припiднятим головним кiнцем лiжка
D. З припiднятими ногами
E. На спинi з припiднятим головним
кiнцем лiжка

93. Медсестру сiльської дiльницi викли-
кали до дiвчинки 7-ми рокiв з температу-
рою 39, 5oC, ознобом, пiтливiстю, боля-
ми у животi та при сечовипусканнi. Сеча
мутна. Що можна запiдозрити?

A. Пiєлонефрит
B. Ниркова колька
C. Цистит
D. Гломерулонефрит
E. Гостра ниркова недостатнiсть

94.До сiмейної медичної сестри звернув-
ся пацiєнт 70-ти рокiв зi скаргами на ра-
птовий бiль в дiлянцi пахвинної грижi,
нудоту, блювання. При обстеженнi гри-
жа болiсна, збiльшена, напружена, не
вправляється. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Защемлення грижi
B. Копростаз
C. Кишкова непрохiднiсть
D. Невправимiсть грижi
E. Малiгнiзацiя

95. Пацiєнтка 19-ти рокiв госпiталiзова-
на в гiнекологiчне вiддiлення з матко-
вою кровотечею. Трьохмiсячна затрим-
ка менструацiї. Ознаки вагiтностi вiдсу-
тнi. З дiагностично-лiкувальною метою
проведено вишкрiбання слизової обо-
лонки матки. Який наступний етап дiй
медичної сестри у наданнi невiдкладної
допомоги?

A. Холод на низ живота
B. Введення скорочуючих засобiв
C. Введення кровоспинних засобiв
D. Визначення групи кровi i резус-
фактору
E. Введення кровозамiнникiв

96. Пацiєнтка 25-ти рокiв надiйшла до
приймального вiддiлення з дiагнозом лi-
каря жiночої консультацiї: пiдозра на
прогресуючу трубну вагiтнiсть. Пiд час
перебування у приймальному вiддiленнi
раптово втратила свiдомiсть. Яке най-
бiльш iмовiрне ускладнення стану пацi-
єнтки?

A. Розрив маткової труби
B. Судинна дистонiя
C. Епiлепсiя
D. Гiпоглiкемiчна кома
E. Гiперглiкемiчна кома

97. Жiнка 45-ти рокiв упала на праву ру-
ку. Вiдразу з’явився бiль у правому над-
плiччi. Звернулась до медсестри. При
оглядi вiдмiчається деформацiя ключи-
цi, рiзка болiснiсть, кiстковий хрусткiт.
Що з перелiченого виконає медична се-
стра з метою першої допомоги?

A. Накладе пов’язку Дезо
B.Накладе колосовидну пов’язку
C. Застосує грiлку
D.Накладе шину Крамера
E. Накладе кiльце Дельбе

98. Хворий 24-х рокiв надходить на пла-
нову операцiю з приводу правосторон-
ньої пахвинної кили. Вкажiть час, впро-
довж якого медична сестра повинна про-
водити дооперацiйне навчання:

A. Не бiльше 24 годин
B. Впродовж всього дооперацiйного
перiоду
C. Впродовж останнього вечора перед
операцiєю
D. Впродовж двох годин
E. Не менше 48 годин

99. Пiд час зiткнення автомобiлiв пацi-
єнт 31-го року був затиснутий в машинi.
Скаржиться на сильний бiль в дiлянцi та-
зу, вiдсутнiсть видiлення сечi. Об’єктив-
но: в дiлянцi тазу деформацiя. В якому
положеннi слiд транспортувати пацiєн-
та в медичний заклад?

A. В положеннi ”жаби”
B.Напiвсидячи
C. Сидячи
D. Лежачи на спинi
E. Лежачи на животi

100. До травмпункту доставлено потер-
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плого 20-ти рокiв пiсля автомобiльної
аварiї. Пiсля огляду встановлено, що у
пацiєнта закритий перелом стегнової
кiстки справа. Що потрiбно виконати в
першу чергу?

A. Введення знеболюючих засобiв
B. Введення снодiйних засобiв
C. Накладання скелетного витяжiння
D. Введення ППС
E. Введення антибiотикiв

101. У породiллi 32-х рокiв на 2-гу добу
пiсля операцiї кесаревого розтину з’яви-
лися розлитий бiль у животi, пiдвищення
температури тiла до 39, 5oC, гикавка, ну-
дота, блювання. Об’єктивно: при паль-
пацiї живiт здутий, напружений, сим-
птом Щоткiна-Блюмберга позитивний.
При аускультацiї: знижена перистальти-
ка кишок. Вкажiть, якому захворюван-
ню вiдповiдає дана клiнiчна картина?

A. Розлитий перитонiт
B. Пельвiоперитонiт
C. Метроендометрит
D. Тромбофлебiт вен таза
E. Непрохiднiсть кишок

102. В приймальне вiддiлення доставле-
но пацiєнта з вираженою задишкою, цi-
анозом, набряками на гомiлках. У який
спосiб медсестра повинна транспортува-
ти його до вiддiлення?

A. На крiслi-каталцi
B.Повiльно пiшки у супроводi медсестри
C. На ношах
D. На каталцi
E. Повiльно пiшки у супроводi двох
санiтарок

103. Ви працюєте перев’язувальною се-
строю хiрургiчного вiддiлення. Хворо-
го з якою патологiєю з перерахованих
нижче слiд запросити до перев’язуваль-
ної першим?

A. Лiпома спини
B. Абсцес плеча
C. Карбункул шиї
D. Остеомiєлiт
E. Панарицiй

104. Утопленого чоловiка 48-ми рокiв
доставили на берег через 6 хвилин пi-
сля утоплення. Непритомний, пульс не
визначається. Почали серцево-легеневу
реанiмацiю: ШВЛ методом ”з рота в ро-
т” i масаж серця. Яка з перерахованих
ознак вказує на ефективнiсть реанiма-
цiйних заходiв?

A. Звуження зiниць
B.Пiдвищення артерiального тиску
C. Прискорення пульсу
D. Сповiльнення пульсу, часте дихання
E. Прискорення дихання

105. Пацiєнтка скаржиться на ранкову
скутiсть у дрiбних суглобах кистей рук,
неможливiсть самообслуговування, за-
гальну слабкiсть. Об’єктивно: кистi рук
у виглядi ”ластiв моржа”. Яка проблема
є прiоритетною?

A. Неможливiсть самообслуговування
B. Ранкова скутiсть у суглобах
C. Деформацiя суглобiв
D. Загальна слабкiсть
E. -

106. При обстеженнi пацiєнтки дiагно-
стовано кольпiт. Яка проблема в даному
випадку основна?

A. Гнiйнi видiлення
B.Пiдвищення температури тiла
C. Лихоманка
D. Кровотеча
E. Бiль внизу живота

107. Медсестру викликали в палату до
пацiєнтки, у якої почалася кровотеча з
варикозної виразки у дiлянцi нижньої
третини лiвої гомiлки. Пацiєнтка наля-
кана, скаржиться на слабкiсть. Вкажiть
незалежнi втручання медичної сестри:

A. Накласти стискаючу пов’язку
B.Накласти артерiальний джгут
C. Накласти венозний джгут
D. Викликати лiкаря
E. Вимiряти пульс та артерiальний тиск

108. У жiночу консультацiю звернулась
жiнка зi скаргами на нагрубання моло-
чних залоз, блювання вранцi, затрим-
ку мiсячних на 2 мiсяцi. Який метод об-
стеження необхiдно застосувати для пiд-
твердження вагiтностi?

A. Дворучне пiхвове дослiдження
B. Чотири прийоми Леопольда
C. Визначення ВСДМ
D.Аналiз кровi
E. Зважування жiнки

109. Дiвчинка 14-ти рокiв скаржиться на
неспокiй, плаксивiсть, пiтливiсть, пiдви-
щений апетит, схуднення. Об’єктивно:
температура тiла - 37, 5oC, вологi доло-
нi, тремтiння повiк i язика, тахiкардiя,
екзофтальм, блиск очей. Про яке захво-
рювання йдеться?
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A. Дифузний токсичний зоб
B. Вегето-судинна дисфункцiя
C. Гiпофiзарний нанiзм
D. Цукровий дiабет
E. Гiпотиреоз

110. До стацiонарного вiддiлення надi-
йшла пацiєнтка з дiагнозом: ревматої-
дний артрит в стадiї загострення. Скар-
житься на сильний бiль у суглобах, пiд-
вищення температури тiла, пiтливiсть.
Суглоби припухлi, деформованi, шкiра
навколо суглобiв почервонiла. Пацiєн-
тка не може поворухнутися без болю.
Що повинна зробити медсестра, щоб
зменшити бiль у суглобах?

A. Надати зручного положення в лiжку
B. Забезпечити прийом лiкiв за призна-
ченням лiкаря
C. Забезпечити проведення електрофо-
резу
D. Зробити масаж суглобiв
E. -

111. Який препарат вводиться першим
при гiпотонiчнiй кровотечi в ранньому
пiсляпологовому перiодi?

A. Окситоцин
B. Ензапрост
C. Вiкасол
D. Амiнокапронова кислота
E. Дицинон

112. Хлопчик 9-ти рокiв звернувся до
медичної сестри школи зi скаргами на
бiль у дiлянцi шиї, що посилюється при
жуваннi та ковтаннi. Об’єктивно: тем-
пература тiла - 37, 7oC, спостерiгається
припухлiсть ямки мiж гiлками нижньої
щелепи та соскоподiбним вiдростком з
обох сторiн, шкiра незмiнена, напруже-
на, блискуча. Яку прiоритетну проблему
повинна вирiшити медична сестра?

A. Iзоляцiя хворої дитини
B. Повiдомити лiкаря
C. Дати дитинi жарознижуючi засоби
D. Накласти зiгрiвальний компрес на
шию
E. Ввести знеболюючi препарати

113. Пацiєнт хворiє цукровим дiабетом
впродовж 15-ти рокiв отримує iнсулiн. В
полiклiнiцi сiмейної медицини пацiєнто-
вi стало раптово погано: вiдзначається
блiдiсть шкiрних покривiв, тремтiння,
запаморочення, серцебиття, пiтливiсть.
Потiм втратив свiдомiсть. Який препа-
рат необхiдно ввести пацiєнтовi для на-
дання невiдкладної медичної допомоги?

A. 40% р-н глюкози
B.Мезатон
C. Норадреналiн
D. 5% р-н глюкози
E. -

114. Медична сестра амбулаторiї сiмей-
ної медицини проводить патронаж ва-
гiтної у термiнi 32 тижнi. Вагiтна по-
скаржилась на головний бiль, миготiння
перед очима. Медична сестра визначи-
ла: артерiальний тиск - 180/110 мм рт.ст.,
набряки на нижнiх кiнцiвках, переднiй
черевнiй стiнцi, обличчi. Для якої пато-
логiї характерна дана симптоматика?

A. Прееклампсiя III ступеня
B.Прееклампсiя II ступеня
C. Прееклампсiя I ступеня
D. Гiпертензiя вагiтних
E. Водянка вагiтних

115. Медична сестра пульмонологiчно-
го вiддiлення здiйснює медсестринський
процес у хворого з гарячкою. III етап
медсестринського процесу вона доку-
ментує у:

A. План догляду за пацiєнтом
B. Iсторiю хвороби
C. Листок медсестринського обстеження
пацiєнта
D. Листок оцiнки якостi догляду
E. Карту спостереження за хворим

116. Медсестра працює у терапевти-
чному вiддiленнi. Настановами якого
наказу МОЗ України, що регламентує
збiр, знезараження та утилiзацiю виро-
бiв одноразового застосування з пласти-
чних мас, вона буде керуватись у роботi?

A. №223
B.№120
C. №720
D.№408
E. №38

117.Юнак 16-ти рокiв скаржиться на рiз-
кий бiль у правому лiктьовому суглобi,
що виник 15 хвилин тому пiсля забиття.
Хворiє на гемофiлiю. Яку долiкарську
допомогу може надати медична сестра
пацiєнту?

A. Мiхур з льодом на суглоб
B. Грiлка на суглоб
C. Асептична пов’язку на суглоб
D. Сухий зiгрiвальний компрес на суглоб
E. -

118. Хворого на хронiчний бронхiт
останнiми мiсяцями турбує видiлення
гнiйного харкотиння з неприємним за-
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пахом вранцi (до 200 мл). Пальцi мають
вигляд ”барабанних паличок”, нiгтi - ”го-
динникових скелець”. Для якого захво-
рювання це характерно?

A. Бронхоектатична хвороба
B. Пневмонiя
C. Пневмоконiоз
D. Плеврит
E. Туберкульоз

119. При проведеннi медсестринського
обстеження хворого медична сестра ви-
явила наступнi скарги: бiль в груднiй
клiтцi, кашель з видiленням ”iржаво-
го” харкотиння, пiдвищення температу-
ри тiла до 39oC. Яке захворювання може
запiдозрити медсестра у хворого?

A. Пневмонiя
B. Бронхiт
C. Абсцес легень
D. Ларингiт
E. Фарингiт

120. Пацiєнт госпiталiзований в гема-
тологiчне вiддiлення з пiдозрою на го-
стрий лейкоз. Який метод обстеження
має важливе дiагностичне значення?

A. Стернальна пункцiя
B. Бiохiмiчний аналiз кровi
C. Загальний аналiз кровi
D. Коагулограма
E. Загальний аналiз сечi

121. Пацiєнт доставлений до приймаль-
ного вiддiлення каретою швидкої допо-
моги в непритомному станi, з пiдозрою
на медикаментозне отруєння. Медична
сестра опустила головний кiнець куше-
тки, повернула голову пацiєнта набiк
та пiдставила ниркоподiбний лоток пiд
кутик рота пацiєнта. На профiлакти-
ку якої потенцiйної проблеми пацiєнта
спрямованi сестринськi втручання?

A. Аспiрацiя блювотними масами
B. Розвиток колапсу
C. Поява пролежнiв
D.Профiлактика кровотечi iз шлунково-
кишкового тракту
E. Профiлактика гiпертермiї

122. У пацiєнта хронiчний пiєлонефрит.
Що слiд порадити вживати з лiкуваль-
ною метою?

A. Морс з журавлини
B. Кава
C. Лимонний сiк
D. Чай зелений
E. Молоко

123. У пацiєнта пiсля переохолоджен-

ня пiдвищилась температура до 38oC,
озноб, пiтливiсть, бiль у поперековiй дi-
лянцi, часте та болюче сечовипускання.
Для якого захворювання це характер-
но?

A. Гострий пiєлонефрит
B. Сечокам’яна хвороба
C. Гострий гломерулонефрит
D. Хронiчний гломерулонефрит
E. Хронiчна хвороба нирок

124.Пiд час медичного огляду новонаро-
дженої дiвчинки 6-ти днiв життя медсе-
стра виявила нагрубання грудних залоз.
При якому станi зустрiчається така про-
блема?

A. Статевий криз
B.Мастит
C. Фiзiологiчна еритема
D.Фiзiологiчна лихоманка
E. Фiзiологiчна жовтяниця

125. У дитини 10-ти рокiв пiсля пере-
несеної ангiни з’явилися наступнi сим-
птоми: слабкiсть, емоцiйна нестiйкiсть,
плаксивiсть, змiна характеру почерку i
ходи, мимовiльнi рухи м’язiв. Для якого
захворювання характернi цi ознаки?

A. Мала хорея
B. Вегето-судинна дистонiя
C. Вроджена вада серця
D. Спазмофiлiя
E. Суглобова форма геморагiчного дiа-
тезу

126. У пацiєнта протягом 4-х хвилин бу-
ли вiдсутнi: дихання, пульс та АТ, зiницi
не реагували на свiтло. Проведенням ре-
анiмацiйних заходiв вдалося вiдновити
серцеву та дихальну дiяльнiсть, до пацi-
єнта повернулася свiдомiсть. Як назива-
ється стан, в якому знаходився пацiєнт?

A. Клiнiчна смерть
B. Бiологiчна смерть
C. Передагональний стан
D.Агонiя
E. Кома

127. Пацiєнту iз загостренням хронiчно-
го холециститу унаслiдок зневоднення
лiкар призначив ректальне введення 5%
розчину глюкози та розчин Рiнгера. Що
необхiдно зробити медсестрi перед ви-
конанням цiєї процедури?

A. Зробити очисну клiзму
B. Дати 50 мл рицинової олiї
C. Зробити сифонну клiзму
D. Дати 100 мл вiдвару ромашки
E. Дати таблетки активованого вугiлля
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128. Дитинi 5 рокiв, скаржиться на пе-
рiодичний бiль у животi, почастiшання
випорожнень, пiдвищення температури
тiла до 38oC. Шкiра, слизовi оболонки
блiдi, сухi на дотик. Язик сухий, обкла-
дений бiлим нальотом. Живiт болючий
при пальпацiї. Спостерiгається бурчан-
ня в животi. Сигмовидна кишка спазмо-
вана, болюча. Протягом доби випоро-
жнялася 9 разiв, в калi слиз, прожил-
ки кровi. Для оцiнки результатiв мед-
сестринських втручань вкажiть метод
лабораторної дiагностики для даної ди-
тини:

A. Бакдослiдження калу, копрограма
B. Кал на яйця гельмiнтiв
C. Дуоденальне зондування
D. Зiшкрiб на ентеробiоз
E. Загальний аналiз сечi

129. Мати звернулась до дiльничої мед-
сестри iз скаргами на те, що в її дитини
вiком 5 рокiв пiдвищилась температура
тiла до 38oC, з’явився сухий кашель, пе-
реважно вночi, пiсля кашлю блювання.
Щодня кашель частiшає. Пiд час кашлю
обличчя дитини набрякле, цiанотичне,
набрякають шийнi вени, очi наливаю-
ться кров’ю. Напади спостерiгаються
10-15 разiв на добу. На скiльки днiв iзо-
люють хворого при цьому захворюван-
нi?

A. 30 днiв
B. 7 днiв
C. 12 днiв
D. 10 днiв
E. 20 днiв

130.При обстеженнi пацiєнта медсестра
визначила iснуючi проблеми: бiль в су-
глобах, еритему шкiри обличчя по типу
”метелика”, бiль в попереку та в дiлян-
цi серця. Для якого захворювання хара-
ктернi вище перерахованi проблеми?

A. Системний червоний вовчак
B. Ревматоїдний артрит
C. Дерматомiозит
D. Склеродермiя
E. Пiєлонефрит

131. Хворий 60-ти рокiв знаходиться на
лiкуваннi в пульмонологiчному вiддiлен-
нi. Раптово стан хворого погiршився у
зв’язку з легеневою кровотечею. Якого
положення слiд надати пацiєнту?

A. Пiдвищеного положення i повернути
на уражений бiк
B. Покласти на спину i пiдняти головний
кiнець
C. Пiдвищеного положення i повернути
його на протилежний бiк враження
D. Покласти на бiк i зiгнути ноги в
колiнних суглобах
E. Покласти на живiт i пiдняти нiжний
кiнець

132. Хворий скаржиться на вологий ка-
шель, пiдвищення температури до 39oC,
нездужання, бiль у груднiй клiтцi, зади-
шку пiд час фiзичного навантаження.
У кровi: лейкоцитоз, прискорена ШОЕ.
Пiд час аускультацiї дрiбно пухирчастi
хрипи, крепiтацiя, жорстке дихання. На
Ro-грамi вогнищевi iнфiльтративнi тiнi
в легенях. Що слiд запiдозрити у хворо-
го?

A. Вогнищева пневмонiя
B. Бронхiт
C. Гострий обструктивний бронхiт
D. Бронхiальна астма
E. Стенозуючий ларингiт

133. При проведеннi непрямого масажу
серця i ШВЛ у новонародженного в по-
логовiй залi спiввiдношення компресiй
грудної клiтки до частотиШВЛ складає:

A. 3:1
B. 1:1
C. 5:1
D. 1:2
E. 4:1

134. У пацiєнта 50-ти рокiв через годину
пiсля вживання в їжу полуниць, виникла
слабкiсть, свербiж шкiри, з’явився одно-
типний еритематозно-пухирцевий висип
на шкiрi тулуба i кiнцiвок. Який стан
розвинувся у пацiєнта?

A. Кропив’янка
B.Набряк Квiнке
C. Напад бронхiальної астми
D.Анафiлактичний шок
E. Сироваткова хвороба

135. Медсестра складає план догляду за
пацiєнтом, якому лiкар визначив попе-
реднiй дiагноз: хронiчний колiт. До яко-
го лабораторного дослiдження повинна
пiдготувати пацiєнта медична сестра?

A. Аналiз калу на копрограму
B.Аналiз харкотиння
C. Аналiз кровi на ревмопроби
D.Аналiз сечi на глюкозу
E. Аналiз кровi на залишковий азот

136.Пацiєнтка 36-ти рокiв звернулася до
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медичної сестри з приводу появи впро-
довж останнiх декiлькох мiсяцiв швид-
кої втомлюваностi, постiйного серце-
биття, дратiвливостi, пiтливостi, сху-
днення. Зi слiв пацiєнтки, вказанi змi-
ни з’явились пiсля стресу. Об’єктивно:
стовщення шиї в нижнiй третинi, екзо-
фтальм, тремор пальцiв рук. Про яке за-
хворювання може подумати медсестра?

A. Тиреотоксикоз
B. Гiпотиреоз
C. Ендемiчний зоб
D. Акромегалiя
E. Хвороба Аддiсона

137. Пацiєнту 32-х рокiв медсестра вво-
дила за призначенням лiкаря внутрi-
шньовенно 10% р-н кальцiю хлориду,
пацiєнт вiдмiтив пекучий бiль в мiсцi iн’-
єкцiї. Яке ускладнення повинна запiдо-
зрити медсестра в мiсцi iн’єкцiї?

A. Некроз тканини
B. Гематома
C. Флебiт
D. Емболiя
E. Тромбофлебiт

138. У першовагiтної жiнки 24-х рокiв
термiном 38-39 тижнiв з’явився перей-
моподiбний бiль внизу живота i попере-
ку по 20-25 секунд через 7-8 хвилин. Як
оцiнити такi симптоми?

A. Перший перiод пологiв
B. Прелiмiнарний перiод
C. Другий перiод пологiв
D. Третiй перiод пологiв
E. Пiсляпологовий перiод

139. Пацiєнтка 25-ти рокiв скаржиться
на бiль, свербiння, печiння, серозно-
гнiйнi видiлення. Об’єктивно: набряк
зовнiшнiх статевих органiв, гiперемiя
слизової оболонки вульви. Як оцiнити
цi проблеми?

A. Вульвiт
B. Аднексит
C. Кольпiт
D. Ендометрит
E. Ерозiя шийки матки

140.У гiнекологiчне вiддiлення поступи-
ла пацiєнтка з пiдозрою на порушення
позаматкової вагiтностi. До якої дiагно-
стичної манiпуляцiї повинна пiдготувати
жiнку медсестра?

A. Пункцiя через заднє склепiння
B. Лапароскопiя
C. Оглядова рентгенографiя тазу
D. Лапароцентез
E. Пункцiя через переднє склепiння

141. У вагiтної з пiзнiм гестозом розви-
нувся напад судом. Що першочергово
повинна зробити медсестра при наданнi
невiдкладної допомоги?

A. Забезпечити прохiднiсть дихальних
шляхiв
B. Вимiряти артерiальний тиск
C. Ввести заспокiйливi засоби
D.Надати iнгаляцiйний наркоз
E. Ввести протисудомнi засоби

142. На диспансерному облiку знаходи-
ться жiнка 53-х рокiв з дiагнозом: рак
шийки матки IV ступеня. Пiд час огля-
ду почалася значна кровотеча. Назвiть
першу допомогу, яку повинна надати
медсестра:

A. Провести тугу тампонаду пiхви
B.Покласти мiхур з льодом
C. Ввести скорочувальнi засоби
D. Ввести кровозамiнники
E. Розпочати iнфузiйну терапiю

143. У дiвчинки 5-мiсячного вiку протя-
гом останнiх 2-х тижнiв пiсля переходу
на змiшане вигодовування з пiдгодову-
ванням коров’ячим молоком з’явилися
частi розрiдженi випорожнення. Стан
задовiльний, iнших скарг немає. Резуль-
тати посiву випорожнень на патогенну
мiкрофлору негативнi. Що порадите для
нормалiзацiї стану?

A. Замiнити коров’яче молоко на ада-
птовану молочну сумiш
B. Призначити водно-чайну паузу на 72
години
C. Зменшити кiлькiсть коров’ячого мо-
лока
D. Перейти повнiстю на штучне вигодо-
вування
E. Призначити ферментнi препарати

144. З чого починають обстеження пе-
редмiхурової залози для встановлення
дiагнозу?

A. Пальцеве обстеження
B. Колоноскопiя
C. Ректороманоскопiя
D. УЗД передмiхурової залози
E. Сканування передмiхурової залози

145. В приймальне вiддiлення районної
лiкарнi поступив хворий зi скаргами на
тупий постiйний бiль оперiзувального
характеру, нудоту, блювання. Якi зале-
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жнi дiї медичної сестри для уточнення
дiагнозу?

A. Взяти сечу на дiастазу
B. Взяти кал для копрограми
C. Пiдготувати пацiєнта до ректорома-
носкопiї
D. Пiдготувати пацiєнта до колоноскопiї
E. Виконати дуоденальне зондування

146. У пацiєнтки 43-х рокiв загострення
хронiчного холециститу, скарги на нию-
чий бiль у правому пiдребер’ї, вiдрижку
повiтрям, гiркоту в ротi, температуру тi-
ла - 37,5oC, слабкiсть. Яку проблему па-
цiєнтки слiд вважати прiоритетною?

A. Ниючий бiль у правому пiдребер’ї
B. Гiркота в ротi
C. Вiдрижка повiтрям
D. Пiдвищення температури тiла
E. Слабкiсть

147. У пацiєнта з гострим iнфарктом мi-
окарда розвивається набряк легень. Яка
першочергова дiя медсестри?

A. Надати напiвсидячого положення з
опущеними ногами
B. Надати положення на боцi
C. Надати горизонтального положення з
пiднятими ногами
D. Надати сидячого положення
E. -

148. У пацiєнта з хронiчним гломеру-
лонефритом пiднявся АТ до 190/110 мм
рт.ст. Яке незалежне втручання виконає
медична сестра?

A. Гiрчичники на потиличну дiлянку
B. Грiлка на поперекову дiлянку
C. Мiхур з льодом на потиличну дiлянку
D. Гаряча ванна
E. Гiрчичники на дiлянку серця

149. В урологiчному вiддiленнi у пацiєн-
та 64-х рокiв затримка сечовипускання
внаслiдок аденоми простати. Який кате-
тер використає медична сестра для спо-
рожнення сечового мiхура?

A. Гумовий катетер
B.Металевий чоловiчий катетер
C. Катетер Елатона
D. Катетер Пеццера
E. Катетер Тiманна

150. Яке iмовiрне захворювання у дити-
ни, яка має наступнi симптоми: пiдви-
щення температури тiла, головний бiль,
нездужання, болюче ковтання, дрiбно-
точковi висипання на гiперемiйованiй
шкiрi?

A. Скарлатина
B. Дифтерiя
C. Ангiна
D.Пневмонiя
E. ГРВI
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багатоплідний многоплодный
бешиха рожа
білизна бельё
блювання рвота
блювотний рвотный
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вигодовування вскармливание
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витрішкуватість пучеглазие
вишкрібання выскабливание
вівчак, вовчак волчанка
відвар отвар
відволікаюча отвлекающая
відмова отказ
відраза отвращение
відшарування отслойка
вірогідний достоверный
вічко зев
власний собственный
вогнище очаг
вологий влажный
воротар привратник
втома усталость
втомлюваність утомляемость
втручання вмешательство
вузловий узловой
вузол узел
Г
гавкаючий лающий
годування кормление
голка иголка
гомілка голень
горб бугор
гумовий резиновый
Д
дільничий участковый
догляд уход
дозволений разрешённый
дотримання соблюдение
З
забій ушиб
загартовування закаливание
загоєння заживление
задишка одышка
заклякання окоченение
закреп запор
залишковий остаточный
залізо железо
залоза железа
занурювати погружать
запалення воспаление
запаморочення головокружение
засіб средство
затерплість онемение
заходи мероприятия
зважування взвешивание
звивистий извитой
зволожений увлажнённый
зворотній обратный
здухвинний подвздошный
зіниця зрачок
зірочка звёздочка
знепритомніти потерять сознание
зомління обморок
зсілий свернувшийся
зупинка остановка
К
кавовий кофейный
каламутний мутный
калитка мошонка

кисень кислород
клекочучий клокочущий
ковтання глотание
крейда мел
крижі крестец
кровотеча кровотечение
кроповий укропный
кукса культя
кульгавість хромота
Л
литковий икроножный
лоно лобок
лусочка чешуйка
М
марення бред
мета цель
метушитись суетиться
мигдалик миндалина
миготливий мерцательный
міхур пузырь
млявий вялый
Н
набряк отёк
надмірний избыточный
напруга напряжение
натискування нажатие
натще натощак
нашарування наслоение
негативний отрицательный
нежить насморк
нездужання недомогание
необгрунтований необоснованный
непритомність потеря сознания
нирка почка
ноші носилки
нудота тошнота
О
обробка обработка
обличчя лицо
облік учёт
ознака признак
окістя надкостница
оперізуючий опоясывающий
опік ожог
осередок очаг
особистий личный
оцет уксус
очеревина брюшина
П
паління курение
пахвинний, паховий паховый
пахвовий подмышечный
пекучий жгучий
передміхуровий предстательный
перейми схватки
переконати убедить
переміжний перемежающийся
перенісся переносица
північ север
півнячий петушиный
підгузок подгузник
піднебіння нёбо
підсумковий итоговый
піногасники пеногасители
піхва влагалище
плескатий плоский
повідомлення извещение
повіко веко
позаматковий внематочный
пологовий родовой
пологовий будинок роддом
полум'я пламя
полуниця клубника
поперек поясница
породілля родильница
посіпування подергивание
потилиця затылок
поточний текущий
правець столбняк
прибирання уборка

привушний околоушный
променевий лучевой
променевозап'ястковий лучезапястный
пухирець пузырёк
пухлина опухоль
Р
раптово внезапно
ризик риск
рідина жидкость
рідкий жидкий
рогівка роговица
родзинки изюм
роділля роженица
розпал разгар
розпитування расспрос
розтин сечение
рукавичка перчатка
рідина жидкость
рух движение
С
свербіж, сверблячка зуд
сеча моча
сечовід мочеточник
сечогінний мочегонный
сир творог
сироподібний творожистый
сідниця ягодица
склепіння свод
скутість скованность
смак вкус
смоктання сосание
соняшниковий подсолнечный
спадковість наследственность
спрaга жажда
сприяти способствовать
статевий половой
статура телосложение
стегно бедро
стиснення сдавление
стрімкий стремительный
струм ток
струминний струйный
струс сотрясение
судоми судороги
сумісність совместимость
суміш смесь
сутінковий сумеречный
Т
терміновий экстренный
тиждень неделя
тиск давление
травний пищеварительный
тривалий длительный
У
усунення устранение
ущільнення уплотнение
Х
харкотиння мокрота
харчування питание
хода походка
хребет позвоночник
Ц
цукор сахар
цукровий сахарный
Ч
чадний угарный
черговий дежурный
чергування дежурство
черевний брюшной
Ш
шар слой
шлунок желудок
штучний искусственный
Щ
щелепа челюсть
щеплення прививка
щур крысa
Я
ядуха удушье
ясна дёсна


