
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«МЕДИКО-ПРИРОДНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

Кафедра Медсестринства 

 

ЗАВДАННЯ НА АТЕСТАЦІЮ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 ОСНОВИ МЕДСЕСТРИНСТВА 
 

Ступінь вищої освіти «бакалавр» 

 

НАДАТИ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: 

 

1. Дезінфекція предметів догляду, особистої гігієни пацієнта, посуду. 

2. Контроль якості передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення. 

3. Комплексна профілактика пролежнів. 

4. Догляд за шкірою в разі наявності пролежнів. 

5. Користування гумовим колом. 

6. Годування лежачого пацієнта з ложки, напувальника. Уведення харчових сумішей 

через зонд, годування через гастростому, оброблення шкіри навколо гастростоми. 

7. Техніка вимірювання температури тіла, реєстрація. 

8. Догляд за пацієнтами з лихоманкою. Надання допомоги пацієнтові під час 

критичного зниження температури тіла. 

 

ВИРІШИТИ СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ: 

1. Що має зробити медпрацівник, перш ніж дати пацієнту лікарський засіб? 

2. Які шляхи парентерального введення лікарських засобів? 

3. Про що необхідно проінформувати пацієнта перед уведенням лікарського засобу?  

4. Хворому 8 років Під час термометрії термометр не тримається у пахвинній ділянці.  

5. У хворого К. у температурному листі добові коливання температури в межах 1 
0
С, 

висока лихоманка тримається приблизно 3 доби. Для якого типу лихоманки притаманні 

так зміни? Охарактеризуйте цей тип лихоманки.  

6. У хворого різке зниження температури тіла, яке супроводжується потовиділенням, 

різкою слабкістю, падінням АТ. Для якого стану це характерно? Яка допомога?  

7. Хворому призначені краплі. Медсестра, спираючись на малу кількість часу, відлила 

невелику кількість ліків із флакона в чайну ложку та дала випити хворому. В чому груба 

помилка медсестри? 



8. Вдень, перед застосуванням хворим ліків, він звернув увагу   медсестри на те, що 

після ранкового застосування ліків у нього на  шкірі з’явився сверблячий висип та 

відчуття жару. Про що повинна  подумати медсестра та які її дії в цій ситуації?     

9. Під час роздачі ліків на одній з пляшок відсутня етикетка. Як повинна вчинити 

медсестра в даному випадку? 

10. Після закапування в око крапель, хворий відчув сильний свербіж та  жар в очі. 

Медсестра, яка виконувала маніпуляцію, виявила, що хворому випадково закапаний 

розчин борного спирту. Яка тактика  медсестри? 

11.  Невідкладна  допомога при АНАФІЛАКТИЧНОМУ шоці, алгоритм дій. 

 


