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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 

 1. Участь медичної сестри в профілактиці та лікуванні хвороб ЛОР-органів, 

наданні невідкладної допомоги, догляді за хворими. Робота медичної сестри 

у ЛОР-кабінеті та стаціонарі. 

 2. Дотримання правил охорони праці. Знищення і знезараження предметів, 

забруднених кров’ю, екскретами хворих. Складання плану заходів 

профілактики поширення ВІЛ-інфекції , гепатиту С.  

3. Анатомія та фізіологія носа і при носових пазух.  

4. Опіки, відмороження носа. Лікування та догляд. 

 5. Фурункул носа. Клінічні симптоми, методи лікування, догляд.  

6. Гострі риніти. Лікування, догляд, профілактика.  

7. Носова кровотеча. Причини, засоби спинення кровотечі, догляд. 

 8. Види сторонніх тіл порожнини носа. Принципи їх видалення.  

9. Причини гострих і хронічних захворювань при носових пазух. Клінічні 

симптоми. Методи лікування та догляду.  

10. Анатомія і фізіологія глотки.  

11. Аденоїди. Аденоїдити. Клінічні симптоми, методи лікування та догляду 

за хворими, профілактика. Вплив аденоїдів на прилеглі органи і розвиток 

дитячого організму.  

12. Підготовка хворого до аденотомії. Допомога медичної сестри при 

адетомії у дітей. Догляд за хворими після операції.  

13. Ангіни. Причини, класифікація, догляд. Ускладнення.  

14. Дифтерія глотки. Ознаки дифтерійного нальоту. Взяття мазка на 

дифтерію. 

 15. Хронічний тонзиліт. Причини, методи лікування та догляду.  

16. Підготовка хворого до операції тонзилектомії. Післяопераційний догляд.  



17. Сторонні тіла глотки. Методи видалення. 

 18. Анатомія та фізіологія гортані і трахеї.  

19. Гострий ларингіт. Клінічні симптоми, лікування, догляд.  

20. Гострий стенозувальний ларинготрахеобронхіт у дітей. Особливості 

перебігу, методи лікування та догляду.  

21. Стеноз гортані. Причини, ступені тяжкості, клінічні симптоми, засоби 

терапевтичного лікування, догляд. 

 22. Набір медичного інструментарію для трахеотомії. Догляд за хворими з 

трахеостомою. 

 23. Методи видалення сторонніх тіл з гортані, трахеї, бронхів. 

 24. Анатомія та фізіологія вуха (зовнішнього, середнього та внутрішнього).  

25. Механічні, термічні, хімічні травми зовнішнього вуха. 

 26. Фурункул зовнішнього вуха. Причини, клінічні симптоми, лікування, 

догляд.  

27. Сірчана пробка. Особливості видалення.  

28. Сторонні тіла зовнішнього вуха, їх різновиди, особливості видалення.  

29. Гостре та хронічне запалення середнього вуха. Причини, лікування, 

догляд.  

30. Особливості гострого отиту в дітей грудного віку. 

31 Будова піднебінних мигдалин. 

32Ускладнення   хронічного тонзиліту. 

33.Кільце Пирогова. 

34.Ознаки запалення. 

35.Аденоїдні вегетації. 

36.Будова порожнини носа . 

37.Фізіологія  носа. 



38.Носоглотка. 

39.Ротоглотка. 

40.Носова порожнини її особливості . 

41.Захворювання носа. 

42.Придаткові пазухи носа (ППН) 

43.Захворювання ППН. 

44.Ускладнення  захворювання порожнини  носа. 

45.Функціональна особливість носоглотки. 

 


