Тести контрольного типу к заняттю №1
Завдання №1
Який вид транспортування прийнятний для хворого з дихальною недостатністю?
А. на носилках
В. на каталці
С. пішки
D. на креслі-каталці
Завдання №2
Куди заносяться зведення про нестерпність ліків у хворого:
А. у титульний лист історії хвороби
В. у температурний лист
С. у лист лікарських призначень
D. у листок вибулих зі стаціонару
Е. А.,С
Завдання №3
Хворий Ф. 60 років знаходиться в стаціонарному відділенні з гострим порушенням
мозкового кровообігу. Який він повини дотримувати індивідуальний режим:
А.постільний
В.напівпостільний
С.строго постільний
D.загальний
Завдання №4
Пiд час проведення санiтарноi обробки хворого у санпропуснику необхiдно
зробити у першу чергу:
А.обмивання у ваннi
В.обтирання спиртовим розчином
С.огляд волосистоi частини голови
D.пiдстрижку волосся та нiгтiв
Е.обробку дезiнфiкуючим розчином
Завдання №5
Чергова медсестра не мае права покинути пост без:
А.дозволу чергуючего лiкаря
В.здачи змiни
С.узгодження з завiдуючим вiддiленням
D.домовленностi з медсистрою, яка змiнює ii, по телефону
Е.здачи ключей вiд сейфу
Завдання №6
Захворювання, виникаючi у разi негативноi дii медперсоналу на пацiента
називають
А.соматогенними
В.психогенними
С.професiйними
D.ятрогенними
Е.соцiальними
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Тести контрольного типу к заняттю №2
У хворого К. 41 р. з гарячкою, добові коливання температури дорівнюють 4-5˚С.
Для якої форми гарячки це характерно?
А. Ремітуюча
В. Хвилеподібна
С. Гектична
D. Зворотна
Хворий В.22 р. знаходиться у кардіологічному відділенні з приводу гострого
інфаркту міокарду. Вночі хворий прокинувся від ядухи, увесь вкрий потом.
Яке вимушене положення прийме хворий?
А. Лежачі на правому боці
В. Коліно–ліктьове
С. Сидячи зі спущеними ногами
D. Сидячи з підібганими під себе ногами
Е. Лежачи на спині з підведеним ножним кінцем ліжка
Увійшовши до палати лікар побачив, що хворий Е.60 р. знаходиться без
свідомості.
Яке положення у ліжку займає хворий?
А. Вимушене
В. Пасивне
С. Активне
D. Напів-активне
Е. Змішане
Хворий Т.21 року скаржиться на нездужання, головний біль, ломоту у суглобах,
озноб.
Після 5 хвилин вимірювання температури у пахвовій ділянці отриманні данні
складають 36,9˚С. Скільки повинне тривати вимірювання?
А. 5 хвилин
В. 10 хвилин
С. 15 хвилин
D. 20 хвилин
Е. достатньо 3 хвилин
Підчас огляду хворого Н.65 р., що багато років страждає на бронхіальну астму,
лікар виявив наявність набряків стоп і гомілок. Проявом порушення роботи яких
органів ы систем це э?
А. Легенів
В. Лівого шлуночка
С. Правого шлуночка
D. Нирок
Е. Щитоподібної залози
Оберить випадок коли доцільно використовувати вимірювання температури
хворого у прямій кишці?
А. Дольова пневмонія
В. Пієлонефрит
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С. Коліт
D. Геморой
Е. Виснаження хворого
Тести контрольного типу к заняттю №3
В експерименті було встановлено, що опір кровоточу у судинах зворотно
пропорційно залежить від декількох факторів. Які це фактори?
A. довжина, радіус судин та в’язкість крові;*
B. радіус судин та насиченість крові СО2;
C. радіус судин та швидкість зсідання еритроцитів;
D. радіус судин та насиченість крові О2;
E. довжина, радіус судин та рН крові;
У людині при емоційному стресі підсилилася діяльність серця та підвищився рівень
обміну речовин у серцевому м’язі. Які гуморальні механізми брали участь у цьому
процесі?
A. серотонінові;
B. дофамінові;
C. адреналові;*
D. соматостатинові;
E. холінергічні;
З метою розробки нової модификаціїпротеза серцевого клапана був проведений
вимір тиску в порожнинах серця. У лівому шлуночку воно склало-120 мм рт. ст. Якій
фазі серцевого циклу відповідають ці показники?
A. періоду напруги;
B. періоду вигнання;*
C. періоду наповнення;
D. періоду розслаблення;
E. протодіастолічному періоду;
Дуже тісно пов’язана краватка викликала короткочасне падіння артеріального тиску,
та раптове запаморочення. Який фізіологічний механізм цієї реакції?
A. збудження депресорного центру імпульсами від центральних
хеморецепторів;
B. збудження пресорного центру імпульсами від барорецепторів дуги аорти;
C. збудження депресорного центру імпульсами від барорецепторів дуги аорти;
D. збудження пресорного центру імпульсами від барорецепторів каротидного
вузла;
E. збудження депресорного центру імпульсами від барорецепторів
каротидного вузла;*
У хворого з гострим нефритом спостерігаються набряки ниркової тканини і
порушення ниркового кровопостачання. Це привело до змін у роботі серцевосудинної системи. Які це зміни?
A. збільшення кількості рідини у організмі та підвищення артеріального тиску;*
B. зменшення кількості рідини у організмі та зниження артеріального тиску;
C. збільшення частоти серцевих скорочень;
D. зменшення частоти серцевих скорочень
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E. порушення процессів реполярізації шлуночків серця;
Довготривале перебування у тісному приміщенні, де розташувалась значна кількість
людей, викликало у 50-річної жінки задишку та збільшення ЧСС. Які фізіологічні
механізми ініціювали ці рефлекторні зміни?
A. підвищення імпульсації периферичних барорецепторів;
B. зниження імпульсації периферичних барорецепторів;
C. підвищення імпульсації хеморецепторів;*
D. зниження імпульсації хеморецепторів;
E. підвищення імпульсації осморецепторів;
Тести контрольного типу к заняттю №4
Куди насамперед записує лікар призначені хворому ліки?
A. В лист призначень ліків
B. В історію хвороби
C. В журнал переміщення хворих
D. В журнал призначень інструментальних методів досліджень
E. У статистичний талон.
До препаратів списку А відносяться ліки:
A. Протизапальні
B. Жарознижуючі
C. Антибіотики
D. Отруйні
E. Серцеві глікозиди
До препаратів списку Б відносяться ліки:
A. Сильнодіючі
B. Сечогінні
C. Отруйні
D. Жарознижуючі
E. Протизапальні
Термометри дезинфікують у:
A. 70% розчині етилового спирту
B. 1% розчині хлораміну або 0,5% розчині хлорного вапна
C. 3% розчині хлораміну
D. Звичайній воді
E. Кип’яченій воді
Яким розчином дезинфікують ванни:
A. 3% розчин хлораміну
B. 1% розчин хлорного вапна
C. 0,5% розчин хлорного вапна
D. Миють тільки щиткою з милом
E. Зполоскують лише звичайною водою
Для дезинфекції натільної і постільної білизни її необхідно замочити у:
A. 70% розчині спирту
B. 1% розчині хлораміну або 0,5% розчині хлорного вапна
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C. 3% розчині хлораміну
D. 5% розчині хлораміну
E. 3% розчині лізолу
Скільки разів на день проводиться вологе прибирання палати?
A. 5 разів
B. 1 раз
C. Не менше 2 разів
D. 3 рази
E. 4 рази
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