
Перелік питань до підсумкового заліку з предмету 
Клінічне медсестринство в хірургії

1. Вкажіть основні принципи надання хірургічної допомоги населенню України та її 
правові аспекти.
2. Назвіть види хірургічної допомоги.
3. В чому полягають особливості організації роботи медичних сестер в 
загальнохірургічному та спеціалізованих хірургічних відділеннях (торакальне; 
нейрохірургічне; урологічне; проктологічне; ендокринної та лапароскопічної хірургії 
травматологічне тощо)?
4. Охарактеризуйте суть медсестринського процесу в хірургічних клініках.
5. Назвіть основні принципи медичної етики і деонтології в хірургічній клініці.
6. Яка структура хірургічної клініки? В чому заключається організація роботи 
приймального відділення хірургічного стаціонару?
7. Проаналізуйте особливості санітарної обробки хворих з хірургічною патологією в 
приймальному відділенні. 8. Вкажіть особливості проведення антропометрії та 
термометрії хворого з гострою хірургічною патологією.
9. Які вимоги до особистої гігієни та одягу медперсоналу в хірургічному стаціонарі, 
вимоги до білизни та одягу хворих хірургічного профілю ви знаєте?
10. Перерахуйте основні принципи транспортування хворого з гострою хірургічною 
патологією до відділення та операційної.
11. Які основні принципи дотримання санітарно-гігієнічного режиму хірургічного 
відділення ви знаєте? Назвіть правила прибирання основних підрозділів хірургічного 
стаціонару.
12. Проаналізуйте особливості дотримання лікувально-охоронного режиму 
хірургічного відділення.
13. Охарактеризуйте види хірургічної інфекції. Що таке чиста та гнійна 
перев'язувальні? В чому полягає організація роботи гнійної перев'язувальної і 
особливості догляду за хворими з гнійною патологією?
14. Як проводиться утилізація перев'язувального матеріалу, забрудненого гнійними 
виділеннями?
15. Опишіть суть організації догляду за хворими з анаеробною інфекцією.
16. Назвіть основні антисептичні засоби.
17. Проаналізуйте механізм дії та методи застосування хімічних та біологічних 
засобів антисептики.
18. Охарактеризуйте будову операційного блоку і підтримання санітарногігієнічного 
режиму в операційній.
19. Перерахуйте різні види прибирання в операційній.
20. Назвіть засоби і методи обробки рук хірурга та операційного поля.
21. Визначте і класифікуйте методи стерилізації ріжучих, оптичних та 
загальнохірургічних інструментів.
22. Вкажіть основні методи стерилізації шовного матеріалу.
23. Проаналізуйте суть будови, принципу і режиму роботи автоклаву, правила 
безпеки при роботі з автоклавом.
24. Дайте визначення хірургічній маніпуляції та хірургічній операції.
25. Назвіть основні види оперативних втручань, опишіть етапи їх виконання.
26. Перерахуйте види хірургічного інструментарію.
27. Вкажіть основні види хірургічних швів.



28. Проаналізуйте основні етапи проведення плевральної пункції, абдоменоцентезу, 
діагностичної пункції та обов'язки молодшого медичного персоналу по підготовці 
хворих до цих маніпуляцій.
29. В чому полягають основні задачі передопераційного періоду? Визначте принципи 
щодо передопераційної підготовки хворого.
30. Проаналізуйте схему підготовки до планового втручання.
31. Опишіть схему підготовки до ургентного втручання.
32. Назвіть різновиди клізм та особливості їх застосування у хірургічних хворих.
33. Визначте суть психологічної підготовки хворого до операції та роль в ній 
молодшого медичного персоналу.
34. Вкажіть на основні принципи догляду за хворими у післяопераційному періоді і 
профілактику можливих ускладнень.
35. Проаналізуйте види кровотечі та методи визначення крововтрати.
36. Дайте визначення стану важкості хворого з гострою крововтратою.
37. Назвіть методи тимчасової та остаточної зупинки кровотечі.
38. Які групи крові та резус-належність ви знаєте? Перерахуйте методи визначення
групи крові та резус-фактора. (
39. В чому полягають загальні правила переливання крові?1Вкажіть необхідний 
перелік досліджень, який слід провести перед переливанням крові.
40. Вкажіть правила визначення макроскопічних якостей донорської крові.
41. Опишіть методику проведення гемотрансфузії.
42. Проаналізуйте види анестезії та обов'язки медичної сестри під час виконання 
інфільтраційної, провідникової та перидуральної анестезії.
43. Назвіть технічні засоби для виконання інгаляційного наркозу. Опишіть методику 
проведення ендотрахеального наркозу та роль медичної сестри.
44. В чому полягають найпростіші реанімаційні заходи: техніка виконання штучної 
вентиляції легенів та непрямого масажу серця?
45. Назвіть види ран. Що таке первинна хірургічна обробка рани?
46. Охарактеризуйте роль медичної сестри в організації хірургічної обробки гнійної 
рани. Вкажіть види вторинних швів.
47. Яка структура чистої і гнійної перев'язочних, роль медичної сестри в організації 
санітарно-гігієнічного режиму?
48. Перерахуйте сучасні методи обробки рук хірурга та операційної медичної сестри.
49. Назвіть способи обробки операційного поля.
50. Вкажіть основні інструменти та правила їх підбору для проведення венесекції, 
трахеостомії, плевральної пункції, первинної хірургічної обробки ран, лапароцентезу, 
скелетного витягання.
51. Назвіть антисептичні препарати для промивання гнійних ран. Опишіть методику 
промивання дренажних трубок, заміну дренажів хворому з гнійною раною.
52. Назвіть види швів. Які основні правила їх накладання та зняття?
53. Проаналізуйте техніку виконання перев'язки хворому з чистою (операційною) 
раною.
54. Які ушкодження м'яких тканин, черепа, грудної клітки ви знаєте? Назвіть заходи 
першої медичної допомоги постраждалим із закритими пошкодженнями.
55. Перерахуйте основні типи пов'язок та способи їх накладання.
56. Назвіть правила транспортування постраждалих із пошкодженнями м'яких 
тканин, черепа, грудної клітки. Які профілактичні заходи щодо попередження



розвитку травматичного шоку, пневмотораксу, внутрішньої кровотечі необхідно 
застосувати?
57. Вкажіть ознаки переломів кісток та вивихів. Проаналізуйте суть надання першої 
допомоги при переломах та застосування засобів транспортної іммобілізації.
58. Назвіть методи визначення площі ураження і важкості стану пацієнта з опіком.
59. Які обов'язки медичної сестри щодо забезпечення інфузійної терапії для пацієнта 
в стані опікового шоку?
60. Вкажіть ознаки відмороження, опишіть суть надання першої допомоги 
постраждалому з відмороженням.
61. Дайте характеристику гострим гнійним захворюванням м'яких тканин, їх 
різновидам та основним клінічним ознакам.
62. Проаналізуйте оцінку стану важкості хворого при гнійних захворюваннях м'яких 
тканин.
63. Назвіть дії медичної сестри при консервативному та оперативному лікуванні
абсцесів, флегмони, фурункулів, карбункулів, гідраденіту, маститу, бешихи, 
лімфаденіту, лімфангоїту, парапроктиту. ^
64. Охарактеризуйте гостру специфічну інфекцію. Визначте роль медичної сестри в 
лікувальних програмах при газовій анаеробній гангрені, правцеві, дифтерії рани, 
сибірці.
65. Назвіть способи профілактики правця, дифтерії, сибірки, газової гангрени.
66. Перерахуйте основні ознаки некрозу, гангрени, виразки, стороннього тіла.
67. Вкажіть способи обробки некротизованих та виразкових ділянок м'яких тканин. 
Що таке ампутація кінцівки? Проведіть підбір інструментарію для її проведення.
68. Проаналізуйте роль медичної сестри в забезпеченні призначеного лікування 
хворих з різними видами некрозу, гангрени, виразок, нориць, стороннім тілом. 69. 
Вкажіть невідкладну допомогу при ураження електричним струмом, обмороженні, 
термічних опіках.


