
Крок М  Сестринська справа 

Медсестринство в гінекології 
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 При обстеженні у жіночий консультації у пацієнткі виявлено дисплазію шийки матки. До  

 яких процесів відноситься дана патологія: 

A *Передракових станів   

B Доброякісних пухлин   

C Злоякісного захворювання тіла матки   

D Злоякісного захворювання шийки матки   

E Трофобластичної хвороби   
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 Жінка 24 років звернулася в жіночу консультацію зі скаргами на відсутність менструації. 5 

 місяців тому у неї відбулися пологи, дитина на грудному вигодовуванні. При вагінальному 

 обстеженні: матка звичайних розмірів, щільна. Про який стан свідчить дана клінічна 

картина? 

A *Фізіологічну аменорею   

B Опсоменорею   

C Альгоменорею   

D Менометрорагію   

E Первинну аменорею   
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 У пацієнтки 43 років при вагінальному дослідженні виявлено що матка збільшена до 8-9  

 тижнів вагітності, щільна, безболісна. Порушень менструального циклу не має. Про який  

 патологічний стан з боку статевих органів можна подумати? 

A *Фіброміому матки   

B Параметрит   

C Аднексит   

D Гідросальпінкс   

E Кисту яєчника   
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 У жінки регулярний 28-денний менструальний цикл. На який день менструального циклу  

 відбувається овуляція? 

A *14   

B 16   

C 21   

D 28   

E 2   
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 Пацієнтка 22 років скаржиться на відсутність менструацій впродовж 7 місяців. Тест на  

 вагітність негативний. Про яке порушення менструального циклу слід думати?   

A *Аменорею   

B Олігоменорею   

C Опсоменорею    

D Дисменорею   

E Альгоменорею   
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 Жінка звернулась до патронажної медсестри з питанням про терміни проходження  

 онкопрофогляду. Частота відвідування складає: 

A *2 рази на рік 

B 1 раз у 2 роки   

C Щомісяця    

D Щороку 

E Щотижня   
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 Жінка 25 років звернулась до жіночої консультації зі скаргами на надмірні гнійні  

 виділення зі статевих шляхів із неприємним запахом, біль та печію у піхві, що з’явились 3  

 дні тому. Визначте діагностичну мету бактеріологічного дослідження: 

A *Виявлення збудника 

B Визначення кількісного співвідношення та морфологічних особливостей клітин піхви 

C Рання діагностика онкологічних захворювань 

D Визначення фази менструального циклу 

E Визначення ступеню чистоти піхви 
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 Пацієнтка А., 26 років, звернулася до жіночої консультації зі скаргами на безпліддя  

 протягом останніх трьох років. Статеве життя без контрацепції. З чого потрібно почати  

 обстеження подружньої пари для уточнення причини безпліддя? 

A *Спермограма чоловіка 

B Кольпоскопічне дослідження   

C Метросальпінгографія   

D Кольпоцитологічне дослідження   

E Лапароскопічне дослідження   
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 Пацієнтка К., 23 років, за рекомендацією лікаря вимірювала базальну температуру  

 протягом трьох менструальних циклів. Огляд результатів виявив двофазну криву. Про що 

 це свідчить?   

A *Нормальний менструальний цикл 

B Ановуляторний цикл   

C Персистенція фолікула   

D Маткова вагітність   

E Атрезія фолікула   
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 У пацієнтки О., 45 років, з неповним випадінням матки запланована піхвова операція. У  

 чому полягає особливість передопераційної підготовки до цієї операції: 

A *Санація піхви 

B Промивання шлунку   

C Інстиляція сечового міхура   

D Санація ротової порожнини   

E Профілактика тромбоемболії   
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 У гінекологічне відділення доставлена жінка 38 років із сильною матковою кровотечею.  

 Шкіра і слизові оболонкі бліді, холодний піт на обличчі, АТ- 90/60 мм рт.ст., пульс - 100 

уд/хв. Який набір інструментів повинна приготувати  медсестра для надання невідкладної 

допомоги? 

A Для вишкрібання порожнини матки   

B Для біопсії шийки матки   

C Для видалення поліпа   

D Для пункції заднього склепіння   

E Для зондування порожнини матки   
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 Пацієнтка В., 22 років, госпіталізована в гінекологічне відділення з підозрою на порушену  

 позаматкову вагітність. Вкажіть, яке з перелічених сестринських втручань є незалежним:   

A *Покласти міхур з льодом на низ живота 

B Ввести кровозамінники   

C Розпочати гемотрансфузію   

D Ввести кровоспинні   

E Ввести утеротоніки   
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 У пацієнтки 43-х років під час огляду шийки матки у дзеркалах виявлено яскраво-червону 

 пляму на передній губі, яка кровоточить при дотику. Який додатковий метод діагностики  

 найдоцільніше застосувати у даному випадку?   

A *Кольпоскопічне дослідження 

B Бактеріологічне дослідження   

C Гістероскопічне дослідження   

D Бімануальне дослідження   

E Бактеріоскопічне дослідження   
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 Жінка 25 років, заміжня. Має дитину. Застосовує комбіновані оральні контрацнптиви.  

 Забула вжити одну пігулку. Що порекомендувати? 

A Вжити 2 т в один день і далі відповідно до графіку   

B Вживати по 2 т. щодня   

C Вживати по 1 т як звичайно 

D Зробити перерву 7 днів   

E Вжити 3 т одноразово   
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 Жінка 32 років, заміжня. Має двох дітей. В анамнезі варикозне розширення вен нижніх  

 кінцівок. Який метод контрацепції їй можна порадити? 

A *Внутрішньоматкова контрацепція 

B Комбіновані оральні контрацептиви   

C Чисто прогестинові таблетки 

D Добровільна хірургічна стерилізація   

E Метод лактаційна аменорея   
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 Хвора 25 років. Скаржиться на біль, свербіння, печію, серозно-гнійні виділення. При огляді:  

 набряк зовнішніх статевих органів , гіперемія слизової оболонки. Як оцінити цю проблему? 

A Вульвовагініт 

B Параметрит 

C Ендометрит   

D Ерозія шийки матки   

E Аднексит   
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 Пацієнтка поступила до приймального відділення зі скаргами на різкий біль у правій  

 здухвинній  ділянці, загальну слабкість, затримку менструації на 5 тижнів. Об’єктивно: 

шкіра  

 та видимі слизові оболонки блідо-рожевого кольору, холодний піт, АТ- 90/60 мм рт.ст.,  

 Рs- 100 уд/хв. Черговим лікарем встановлено діагноз: “Порушена позаматкова вагітність”. 

Для  

 якого додаткового обстеження має підготувати інструменти медична сестра? 

A *Пункція черевної порожнини крізь заднє склепіння піхви 

B Біопсія   

C Кольпоскопія   

D Мікробіологічне дослідження   

E Мікроскопічне дослідження   
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 Жінка звернулась в жіночу консультацію з проблемою безпліддя. Який метод обстеження  

 застосовується для діагностики прохідності маткових труб? 

A *Гістеросальпінгографія   

B Біопсія ендометрію   

C УЗД-обстеження   

D Бімануальне дослідження   

E Вимірювання базальної температури   
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 Медична сестра за призначенням лікаря проводить пацiєнтцi вагiнальну ванночку. До  

 якого етапу сестринського процесу належить дана процедура?   

A *IV етап   

B III етап   

C II етап   

D I етап   

E V етап   
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 Жінка госпіталізована у гінекологічне відділення з хронiчним двобiчним аднекситом. Яка  

 потенцiйна проблема може виникнути у пацiєнтки? 

A *Безплiддя   

B Маткова кровотеча    

C Вульвовагініт 

D Гнiйнi бiлi   

E Вiдсутнiсть менструацiй   
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 Дівчинці 10 років. В якому віці у неї повинна з’явитись перша менструація? 

A * 12-15 років 

B 8-10 років   

C 16-18 років   

D 18-20 років   

E Після 20 років   
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 Пацієнтка 30-ти років скаржиться на свербіж в ділянці зовнішніх статевих органів, гнійні  

 пінисті виділення з неприємним запахом. Для якого захворювання це характерно?    

A *Трихомоніаз   

B Кандідоз   

C Хламідіоз   

D Гонорея   

E Мікоплазмоз   
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 Пацієнтка 39 років, призначено спринцювання. Яку кількість рідини повинна приготувати  

 медична сестра?    

A *1,5-2 л 

B 20-30 мл 

C 60-100 мл 

D 5-6 л 

E 250-500 мл 
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 Пацієнтці 30 років проведено курс лікування з приводу трихомонадного кольпіту. З яких  

 місць медична сестра повинна взяти матеріал на контрольне дослідження після лікування? 

A *Уретра, цервікальний канал, заднє склепіння піхви   

B Цервікальний канал, заднє склепіння піхви   

C Уретра, пряма кишка   

D Межа переднього і бокового склепінь піхви   

E Межа заднього і бокового склепінь піхви   
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 Медична сестра в гінекологічному відділенні за призначенням лікаря проводить лікування  

 хворої, в якої виявлено запалення бартолінієвої залози. Які мазі будуть  

 використовуватися для аплікацій? 

A *Лінімент бальзамічний за Вишневським   

B Еритроміцинова мазь   

C Тетрациклінова мазь   

D Мазь календули   

E Рослинні жири   

 

 

  26 

 У пацієнтки діагностовано позаматкову вагітність. Який характер носить біль при розриві  

 труби? 



A *Раптовий, гострий, кинджальний   

B Постійний, ниючий 

C Ниючий, періодичний 

D Колючий, з іррадіацією у поперекову ділянку 

E Переймоподібний   
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 Ви медична сестра. Надайте пацієнтці рекомендації щодо вимірювання базальної 

температури: 

A *Щоденно, вранці в стані спокою   

B Щоденно ввечері після менструації   

C Щоденно під час менструації   

D Щоденно перед сном після менструації   

E Вдень і ввечері після менструації   
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 Під час обстеження у пацієнтки виявлений кандидозний вульвовагініт. Вкажіть характер  

 виділень: 

A *Свербіння і сироподібні виділення   

B Гнійні виділення     

C Свербіння, пінисті виділення     

D Серозні виділення 

E Сукровичні виділення    
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 Медична сестра проводить онкопрофогляд. З яких місць беруть мазки на  

 онкоцитологічне дослідження? 

A *З піхвової частини і цервікального каналу шийки матки   

B З вульварного кільця і склепіння піхви    

C З уретри, піхви і церві кального каналу   

D З уретри, піхви і анусу   

E З церві кального каналу і уретри   
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 Пацієнтка 25 років, скаржиться на біль, свербіння, печію, серозно-гнійні виділення. При  

 огляді - набряк в ділянці зовнішніх статевих органів, гіперемія слизової оболонки вульви.  

 Як оцінити ці проблеми? 

A *Вульвіт     

B Аднексит    

C Кольпіт    

D Ендометрит    

E Ерозія шийки матки    
 


