Тема 8. Організація невідкладної допомоги при аваріях та катастрофах.
1. Пiд час бою солдата вiдкинуто вибухом на спину. Турбує задишка, бiль у грудях. Ps-120/хв.,
АТ- 100/70 мм рт.ст. ЧД- 14/хв. При оглядi по середньо-ключичнiй лiнiї справа, на рiвнi III
ребра, рвана рана 2х4 см, з якої видiляється цiвкою яскраво-червона кров. Яку першу лiкарську
допомогу слiд надати пораненому?
A. Тампонада рани
B. Невiдкладна торакотомiя
C. Проведення гемостатичної терапiї
D. Проведення ПХО рани
E. Пальцеве притискання рани
2. Медична рота 14 механiзованої бригади прибула в район населеного пункту для
розгортання, з метою прийняття з поля бою поранених i хворих. Пiсля прибуття розгорнуто
сортувально-евакуацiйне та операцiйно-перев’язувальне вiддiлення. Якi вiддiлення необхiдно
розгорнути в другу чергу?
A. Госпiтальне, вiддiлення спецiальної обробки, пiдроздiли забезпечення
B. Медичний пост, вiддiлення швидко повернутих санiтарних втрат, аптека
C. Сортувально-евакуацiйне вiддiлення, дезiнфекцiйне вiддiлення, вiддiлення анестезiологiї та
реанiмацiї, iзолятори, аптека
D. Вiддiлення анестезiологiї та реанiмацiї, вiддiлення спецiальної обробки, аптека
E. Сортувальний пост, вiддiлення анестезiологiї та реанiмацiї, вiддiлення госпiталiзацiї
та лiкування
3. Постраждалий 40-ка рокiв отримав травму внаслiдок артилерiйського обстрiлу. Стан
хворого задовiльний. Ps- 74/хв., АТ-120/80 мм рт.ст. В дiлянцi лiвої гомiлки припухлiсть
м’яких тканин та деформацiя в середнiй третинi, рвано-забiйна рана довжиною до 5 см в
середнiй третинi. В рану виступають кiстковi вiдламки. Яку першу медичну допомогу
необхiдно надати в такому випадку?
A. Знеболювання, асептична пов’язка, iммобiлiзацiя
B. Первинна хiрургiчна обробка рани, iммобiлiзацiя
C. Iммобiлiзацiя, транспортування в стацiонар
D. Накладання гiпсової пов’язки
E. Анестезiя мiсця перелому, асептична пов’язка
4. До приймального вiддiлення вiйськового госпiталю доставлено вiйськовослужбовця з
вогнепальним пораненням в дiлянку черевної порожнини. Шкiра блiда, АТ- 90/60 мм рт.ст.,
Ps- 100/хв. Симптоми подразнення очеревини сумнiвнi. Яке дослiдження треба виконати для
уточнення дiагнозу?
A. УЗД органiв черевної порожнини
B. Комп’ютерна томографiяорганiв черевної порожнини
C. Лапаротомiя
D. Оглядова рентгеноскопiя органiв черевної порожнини
E. Фiброгастродуоденоскопiя
5. До медичної роти доставлено постраждалого з тяжким вогнепальним пораненням нижньої
третини правого стегна. Кiстка роздроблена. Магiстральнi судини пошкодженi. Кiнцiвка
висить на клаптi м’яких тканин. До якого виду медичної допомоги вiдноситься проведення
вiдсiкання кiнцiвки, яка висить на клаптi м’яких тканин?
A. Першої лiкарської допомоги
B. Квалiфiкованої медичної допомоги
C. Спецiалiзованої медичної допомоги
D. Долiкарської (фельдшерської) медичної допомоги
E. Першої медичної допомоги

6. Травмований мотоциклiст лежить на проїжджiй частинi дороги. Лiве стегно його
деформоване в нижнiй третинi, через зовнiшню рану фонтанує кров. Де i який кровоспинний
джгут необхiдно застосувати?
A. Артерiальний джгут безпосередньо над раною стегна
B. Артерiальний джгут в середнiй третинi стегна
C. Артерiальний джгут в верхнiй третинi стегна
D. Венозний джгут безпосередньо над раною
E. Венозний джгут на верхню третину Гомiлки
7. Потерпiлий був збитий автомашиною. У верхнiй третинi лiвого стегна рана 4х10 см, з якої
виступає уламок кiстки, значна варусна деформацiя стегна. Виберiть оптимальний метод
iммобiлiзацiї:
A. Три драбинчастi шини
B. Двi драбинчастi шини
C. Шина Дiтерiхса
D. Шина Томаса
E. Шини Дiтерiхса та Крамера
8. Чоловiк молодого вiку у непритомному станi був знайдений перехожим вночi на вулицi.
При обстеженнi лiкарем швидкої медичної допомоги очевидних зовнішніх ушкоджень не
визначається, кома II, анiзокорiя. Ps- 62/хв., АТ- 50/0 мм рт.ст. В яке вiддiлення треба як
найшвидше госпiталiзувати хворого?
A. Iнтенсивної терапiї
B. Нейрохiрургiчне
C. Токсикологiчне
D. Терапевтичне
E. Неврологiчне
9. Грудна клiтка потерпiлої 38-ми рокiв була притиснута бортом вантажiвки до стiни. Скарги
на загальну слабкiсть, задишку, бiль i вiдчуття тяжкостi в груднiй клiтцi на сторонi ураження.
Об’єктивно: блiдiсть шкiри, тахiкардiя, пульс слабкого наповнення, артерiальний тиск
знижений, симптоми недостатностi дихання. Вкажiть обсяг первинної лiкарської допомоги:
A. Напiвсидяче положення, анальгетики, iнгаляцiя кисню
B. Катетеризацiя центральної вени, iнфузiйна терапiя
C. Серцевi глiкозиди, дихальнi аналептики
D. Плевральна пункцiяу VII мiжребiр’ї
E. Негайна госпiталiзацiя до травматологiчного вiддiлення
10. Група рибалок-аматорiв iз 6 чоловiк пiд час зимового лову риби потрапила до води
внаслiдок руйнування криги. Через 10-20 хвилин були витягнутi на берег та власним
транспортом доставленi до лiкарнi. Якi методи вiдiгрiвання можна використати?
A. Iнфузiя теплих розчинiв
B. Обкладання грiлками
C. Зiгрiвання в ваннi
D. Алкоголь всередину
E. Iнфрачервоне опромiнювання
11. В медичну роту механiзованої бригади поступили з поля бою 10 легкопоранених, 15
поранених середньої важкостi i 20 тяжкопоранених. Якими принципами та вимогами
керується медичний персонал, який виконує сортування поранених в приймальносортувальному вiддiленнi медичної роти?
A. Єдина класифiкацiя хвороб i травм та єдинi вимоги до методики сортування
B. За потребою розподiлу та по важкостi стану поранених

C. За потребою мiсцянадання медичної допомоги пораненим
D. За потребою якнайшвидшої евакуацiї поранених до наступного етапу медичної
евакуацiї
E. Сортування поранених за принципом "Пироговських рядiв"
12. Дитина 6-ти рокiв захворiла 3 днi тому назад, коли вперше з’явилося жовтяничне
забарвлення шкiри та слизових, потемнiшала сеча. У кровi пiдвищення рiвнiв трансамiназ, у
15 разiв, АлАТ бiльше нiж АсАТ, бiлiрубiну як прямого так i непрямого в 10 разiв вище
верхньої межi норми. При оглядi дитина спить, пiсля пробудження важко вступає в контакт,
пiсля припинення спiлкування засинає знову. Якою має бути тактика лiкаря сiльської
лiкарської амбулаторiї?
A. Дитина потребує негайного переведення до лiкарнi, де є реанiмацiйне вiддiлення
B. Дитина потребує застосування гепатопротекторiв
C. Дитина потребує негайного проведення екстракорпоральної детоксикацiї
D. Дитина може продовжувати лiкуватися на рiвнi сiльської лiкарської амбулаторiї
E. Дитина може бути виписана додому пiд нагляд дiльничного лiкаря
13. На заводi розiрвалась ємнiсть з бiлим фосфором, в результатi чого 10 працiвникiв одержали
опiки. Яку допомогу необхiдно надати постраждалим негайно?
A. Промиванняопiкiв розчином мiдного купоросу
B. Промиванняопiкiв водою
C. Промиванняопiкiв спиртом
D. Промиванняопiкiв кислотою
E. Промиванняопiкiв фiзрозчином
14. У постраждалого в ДТП лiкар швидкої допомоги виявив деформацiю та патологiчну
рухливiсть у середнiй третинi правого стегна та його вкорочення. Пiсля проведення
знеболювання проведена транспортна iммобiлiзацiя. Чим оптимально проводити транспортну
iммобiлiзацiю при подiбних пошкодженнях?
A. Шина Дiтерiхса
B. Двi шини Крамера
C. Пiдручнi засоби
D. Гiпсова лонгета
E. Укладанняна щит
15. Дитина 11-ти рокiв грала у футбол та пiд час падiння отрим ала травму. Встановлено
попереднiй дiагноз: закритий вивих правого передплiччя. Який обсяг допомоги повинен
надати лiкар на мiсцi пригоди?
A. Знеболювання, транспортна iммобiлiзацiя шиною
B. Знеболювання, транспортна iммобiлiзацiя косинкою
C. Косинкова пов’язка на праву верхню кiнцiвку
D. Знеболювання, спроба вправлення вивиху
E. Восьмиподiбна пов’язка на правий лiктьовий суглоб
16. Пiшохiд 62-х рокiв пiд час ожеледицi послизнувся та впав на руку на бордюр тротуару. Є
локалiзований бiль у дiлянцi верхньої третини лiвого передплiччя. Вiдмiчається тахiкардiя,
пiдвищення артерiального тиску, припухлiсть, деформацiя, синець та крепiтацiяв дiлянцi
верхньої третини лiвого передплiччя, рухи в кiнцiвцi неможливi. Можна думати про
пошкодження верхньої третини лiвого передплiччя. Як ви будете транспортувати хворого?
A. Наклавши шину Крамера вiд верхньої третини плеча до п’ястно-фалангових суглобiв
B. Прибинтувавши праву верхню кiнцiвку до грудної клiтини та здорової кiнцiвки
C. В напiвсидячому положеннi з палкою в лiктьових згинах
D. Наклавши пов’язку Дезо з валиком в пахвовiй дiлянцi

E. Наклавши шину Крамера з фiксацiєю плечового, лiктьового, променево-зап’ясткового
суглобiв
17. Чоловiк 49-ти рокiв потрапив у ДТП. Об’єктивно: стан важкий, мiжребернi промiжки
згладженi, лiва половина грудної клiтки вiдстає при диханнi. Над лiвим легеневим полем
тимпанiт. Аускультативно: дихання злiва не проводиться, ЧДР- 32/хв. Iншi пошкодження
вiдсутнi. Як транспортувати потерпiлого?
A. В напiвсидячому чи напiвлежачому положеннi
B. В положеннi Волковича на щитi
C. Грудна клiтина фiксується шинами Крамера до щита
D. На лiвому боцi лежачи
E. На правому боцi лежачи
18. Хворий 56-ти рокiв при падiннi у вiдкритий каналiзацiйний люк дiстав закритий вивих
правого плеча. Який вид транспортної iммобiлiзацiї слiд використати?
A. Драбинчаста шина вiд променево-зап’ясткового суглоба до кута здорової лопатки
B. Косинкова iммобiлiзацiя
C. Iммобiлiзацiя пiдручним и засобами
D. М’яка пов’язка Дезо i Вельпо
E. Фiксацiя верхньої кiнцiвки до тулуба
19. Очiкувана доза опромiнення населення, що мешкає на забрудненiй радiонуклiдами
територiї, за перший рiк становить 500 мЗв. Яких заходiв захисту потребує це населення?
A. За даних умов потрiбне переселення або евакуацiя населення
B. Використовуються укриття та засоби захисту органiв дихання та шкiрного покриву
C. Потрiбно провести йодну профiлактику
D. Нiяку, тому що дози х-опромiнення не перевищують допустимi рiвнi
E. Обмежити вживання забруднених радiонуклiдами харчових продуктiв та питної води
20. Чоловiк 45-ти рокiв впав з висоти на правiй бiк. Лiкарем швидкої медичної допомоги
дiагностовано перелом тазових кiсток. Як слiд транспортувати хворого до лiкарнi?
A. На твердих ношах з валиком пiд колiнами
B. На твердих ношах в положеннi на животi
C. На м’яких ношах з валиком пiд колiнами
D. Накласти шини Дiтерiхса на нижнi кiнцiвки
E. На твердих ношах в положеннi на боку iз зiгнутими колiнами
21. З мiсця ДТП доставлений чоловiк 40-ка рокiв iз вiдкритими переломами кісток гомiлки i
великими, забрудненими землею та обривками одягу, рваними ранами нижнiх кiнцiвок. Про
профiлактику яких iнфекцiйних ускладнень необхiдно думати в першу чергу?
A. Профiлактика газової гангрени та правця
B. Профiлактика аеробної iнфекцiї
C. Профiлактика анаеробної iнфекцiї
D. Профiлактика газової гангрени
E. Профiлактика правця

