
 
 

КЛАСИЧНА  ГІМНАЗІЯ  

УЖГОРОДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТИ  ДО  ІНСТРУКЦІЇ  З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ  

“  ПЕРША  РЕАНІМАЦІЙНА  ТА  ПЕРША  ДОМЕДИЧНА  

ДОПОМОГА  ПОСТРАЖДАЛИМ” 

 

ВАРІАНТ  №1. 

 

 
1. Який метод зупинки венозної кровотечі є оптимальним? 

Джгут на 10 см вище рани 

Джгут на 10 см нижче рани 

Пов’язка що тисне на рану 

Пов’язка що тисне вище рани 

Пов’язка що тисне нижче рани 

 

2. Якщо Ви надаєте допопмогу людині без свідомості, який найбільш ефективний метод 

перевірки ознак життя? 

Перевірити дихання дзеркалом 

Перевірити дихання дивлячись на грудну клітину 

Перевірити пульс на руці 

Перевірити пульс на шиї 

Поплескати по щокам 

 

3. Які Ваші дії при відсутності плівки клапана?  

Не починати проводити серцево-легеневу реанімацію 

Проводити штучне дихання через серветку 

Проводити лише натискання грудної клітини 

 

4. Проводячи серцево-легеневу реанімацію, яке співвідношення натискань на грудну клітину до 

штучних вдихів? 

15:2 

5:1 

2:15 

2:30 

30:2 

5. Ваша допомога при судомному нападі (епілепсії)? 

Перевернути постраждалого на бік 

Дістати    язик    постраждалого 

Зафіксувати голову постраждалого 



 

 6. Перша допомога при втраті свідомості (постраждалий дихає)? 
Насипати в ротову порожнину чогось солодкого (цукор тощо) 

Похлопування по обличчю 

Переворот постраждалого на бік 

Обливання постраждалого прохолодною водою 

 

7. Основна допомога при закритому переломі гомілки в соціумі? 

Іммобілізація шинами з підручних засобів 

Туге бинтування еластичним бинтом 

Прикласти холод на місце перелому і викликати швидку 

 

8. З якою частотою необхідно проводити компресії грудної клітини? 

120 разів на хвилину 

90 разів на хвилину 

80 разів на хвилину 

160 разів на хвилину 

10 разів на хвилину 

 

  9. Яка частота серцевих скорочень у дорослої людини в нормі? 
40 

80 

100 

120 

50 

 

10. Перша допомога при утопленні? 

Переворотом через коліно вилити воду з легень 

Почати  серцево-легеневу  реанімацію  використовуючи  дефібрилятор 

Почати серцево-легеневу реанімацію НЕ використовуючи дефібрилятор 

Вкласти на землю, та згинаючи ноги викачувати воду з легень 

 

11. На який час накладається джгут? 

Незалежно від пори року на 30-40хв 

Незалежно від пори року на 2 години 

Незалежно від пори року на 1 години 

Зима 60 хв, літо 120хв  

 

12. Яка глибина компресії при непрямому масажі серця для дорослої людини? 

4-5см 

2см 

5-6см 

3-4см 

7-8см 

 

13. . Який середній час клінічної смерті ? 

3хв 

10хв 

15хв 

17хв 

5хв 

 
14. На якому малюнку правильно показаний метод визначення, живий чи мертвий потерпілий?  

 



·   

На малюнку 1. 

        На малюнку 2.  

На малюнку 3.  

На малюнках 1, 2, 3.  

 

15. Для зупинки кровотечі використовують:  

Капронову нитку, шнур або м'який провід. 

Гумовий джгут. 

Предмети, зазначені у відповідях 1 або 2.  
 

16. Як правильно зняти з потерпілого одяг при пораненні руки?  

Одяг зняти з хворої руки, а потім звільнити здорову. 

Одяг знімати з обох рук одночасно. 

Одяг зняти зі здорової руки, а потім звільнити хвору.  

 
17. На якому малюнку показано положення потерпілого, в якому його рекомендується  

транспортувати при пораненні шиї?  

·   

Тільки на малюнку 1. 

        Тільки на малюнку 2.  

Тільки на малюнку 3. 

На малюнках 1, 2 і 3. 

 

18.  Як надати першу медичну допомогу під час термічного опіку в дорозі?  

Забрати постраждалого з зони високої температури, проколоти пухирі, які утворюються,  

обробити уражену поверхню вазеліном або рослинним маслом і присипати порошком.  

Забрати постраждалого з зони високої температури, накласти суху асептичну пов'язку або  

чисту бавовняну тканину.  

Виконати дії, зазначені у відповіді 1 або 2. 
  

 19. Скроневу артерію притискають під час кровотечі з рани:  

·        Голови.  

Шиї.  

Плеча.     

20. Як надати першу медичну допомогу потерпілому, що постраждав від пошкодження 

шкірних покривів і м'язової тканини?  
Рану промити, витягнути чужорідні тіла, накласти пов'язку. 

Обробити шкіру навколо рани розчином йоду, покрити рану стерильним матеріалом,  

накласти пов'язку. 

Залити рану розчином йоду і накласти пов'язку.  

21. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події. Він без свідомості й 

лежить на животі. Які дії Ви будете виконувати в першу чергу? 

Забезпечити прохідність дихальних шляхів. 

Визначити  чи немає переломів 



З’ясувати, чи дихає постраждалий 

Перевірити наявність пульсу 

З’ясувати, чи немає кровотечі 

 

22. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події. Він без свідомості й 

лежить на животі. Ви перевернули його на спину. Яка Ваша дія буде наступною? 

Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів 

Визначити, чи постраждалий дихає. 

Перевірити у постраждалого наявність пульсу. 

Перевірити у постраждалого, чи немає кровотечі. 

Все з перерахованого. 

 

23. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Він без 

свідомості й лежить на животі. Ви перевернули його на спину. Постраждалий не дихає, на 

сонній артерії немає пульсу. Дайте характеристику штучної вентиляції легень і закритого 

масажу серця, коли Ви проводите його особисто. 

30 натискувань на грудну клітку за 20 с+ 2 повних вдихи за 3 с  

4 повних вдихи за 6 с + 15 натискувань на грудну клітку за 10 с 

2 неповних вдихи за 3 с + 5 натискувань на грудну клітку за 10 с 

2 легких вдихи за 3 с + 15 натискувань на грудну клітку за 10 с 

30 натискувань на грудну клітку за 10 с +2 повних вдихи за 3 с  

24. На якому малюнку правильно показаний метод зупинки кровотечі з рани?  

·   

        На малюнку 1.             На малюнку             2.На малюнках 1 і 2.  

25.Який із наведених симптомів не притаманний клінічній смерті? 

        Скорочення серця різко ослаблені  

       Свідомість відсутня. 

       Зіниці розширені, але реагують на світло  

       Скорочення серця відсутні  

       Дихання відсутнє  

 

26. Яка тривалість життєдіяльності організму в стані клінічної смерті? 

       2-4 хв  

       30-40 хв 

       10-12 хв  

       13-15 хв  

       5-7 хв  



27. В якому органі найшвидше розвиваються необоротні зміни при вмиранні?  

       В легенях. 

       В серці. 

       У периферичній нервовій системі  

       В головному мозку  

       В нирках  

28. При проведенні зовнішнього масажу серця найбiльш часто виникає таке ускладнення  

        Розрив печiнки  

        Розрив легенiв.. 

        Перелом ребер  

        Розрив дiафрагми. 

        Розрив шлунка  

29. У потерпілого 3хв тому припинилися дихання і серцебиття. Шкірні покриви бліді 

          і ціанотичні. Зіниці розширені. Як називається такий стан? 

        Термінальна пауза. 

        Клінічна смерть. 

        Біологічна смерть. 

        Соціальна смерть. 

        Агонія.. 

 

30. При ураженні електричним струмом та блискавкою потрiбно: 

         Провести лише дефiбриляцiю  

        Ввести внутрiшньовенно хлорид калiю  

        Закопати потерпілого в землю  

        Провести дефiбриляцiю, штучне дихання i масаж серця.. 

        Все з перерахованого. 

31. Під час зовнішнього масажу серця реанiматор кладе основу долонi на:  

        Верхню третину груднини  

        Нижню третину груднини  

        Середню третину груднини  

        Верхiвку серця 

        Дiлянку 3-4ребра злiва. 

32. Яка із наведених ознак не властива біологічній смерті? 

        Зниження сухожильних рефлексів.  

       Блідість шкірних покривів  

       Плями на спині синьо-багряного кольору  

       Відвисання нижньої щелепи  

       Стійке розширення зіниць та відсутність реакції на світло  

33. Обов’язкова умова проведення штучної вентиляції легень “iз рота в рот” 

        Голова приведена до груднини  

        Положення постраждалого на животi  

        Голова опущена вниз  

        Голова закинута назад. 

        Нiздрi потерпiлого відкриті  

34. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Він без 

        свідомості й лежить на животі. У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на  

        спину? 

         При отриманні дозволу в оточуючих свідків події. 

         При відсутності можливості виявити ознаки життя. 

         При наявності родичів постраждалого. 

         При відсутності свідків нещасного випадку. 

         При наявності кровотечі 

 

35. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події. Він без свідомості й  



         лежить на животі. Ви перевернули його на спину. Постраждалий дихає,  кровотечі    

         немає.    Ваші дії далі. 

         Перевірити у постраждалого наявність пульсу. 

         Викликати швидку допомогу. 

         Перевести постраждалого у стабільне положення 

         Покликати на допомогу оточуючих свідків події. 

         Винести постраждалого з місця події. 

 

36.Ознаки травматичного шоку: 

  висока температура, слабкий пульс, послаблене дихання; 

  поверхневе дихання, слабкий пульс, бліді синюшні покриви; 

  гіперемія шкіри обличчя; 

 високий тиск, слабкий пульс, висока температура. 

 

37.Найбрудніша рана: 

  колота;  

  укус;  

  різана. 

 

38. Яку допомогу слід надавати при переломі хребта: 

  покласти на бік, валик в ділянці попереку; 

  не чіпати потерпілого  з  того місця, де він отримав  травму, доки не зафіксуєте  шийний відділ 

хребта, потім покласти його на щит і прив’язати – за всіх вказаних маніпуляцій голову утримувати 

обома руками. 

 покласти валик під голову та впоперек, зафіксувати голову.  

 

39.Раптова втрата свідомості – це: 

а) Шок;  

б) Непритомність;  

в) Мігрень;  

г) Колапс 

 

40. При пораненні м’яких тканин гомілки необхідна: 

 зміцнююча пов'язка; 

  пов'язка, що давить;  

  пов'язка імуннодефіциту;  

  Товста пов'язка 

 

41.  Який вид зовнішньої кровотечі загрожує життю: 

  венозна;  

  артеріальна;  

  капілярна;   

  сечова. 

 

42.У разі послаблення джгута записку можна: 
   не замінювати (не доповнювати);  

  треба замінити чи доповнити. 

 

43.  Якщо людина вдарилася головою, знепритомніла, але швидко оговталась: 
  не варто турбувати лікаря; 

 накласти холод на місце забиття, дати спокій; 

  накласти холод на місце забиття, терміново викликати лікаря. 

 

44. Перша допомога в разі шлунково-кишкової кровотечі: 

  холод на живіт, госпіталізація «лежачи», з приспущеним головним кінцем нош; 

  серцеві, судинно-звужувальні ліки, госпіталізація; 

 тепло на живіт, госпіталізація з піднятим голово-грудним кінцем нош. 

 



45.Що характеризує відмороження ІІ степеня: 

 синюшність шкіряних покривів; 

 некроз (відмирання) шкіряних покривів; 

  некроз м’яких тканей (м’язів); 

 пузирі на шкірі.; 

 

46.Надання допомоги потерпілому від електроструму: 

  вимкнути електромережу, викликати допомогу і, чекаючи її, робити штучне дихання та непрямий 

масаж серця;  

  напоїти водою чи чаєм, зміряти температуру, відправити до лікарні; 

  вкрити ковдрою. 

 

47.У разі обмороження кінцівок їх потрібно: 

  розтерти снігом; 

  опустити в гарячу воду; 

  знеболення, суха, не туга пов'язка, госпіталізація. 

 

48. У разі закритих травм живота під час надання першої допомоги заборонено: 

 давати пити;  

 транспортувати в положенні «жаби». 

 знеболювати.  

 

49. Найкращий метод мобілізації потерпілого з великою кількістю травм: 

  повна фіксація  на довгій дошці; 

  фіксація кожної кінцівки; 

  фіксація верхніх кінцівок мякими шинами; 

 мобілізація верхніх кінцівок жорсткими шинами. 

 

50.Допомога в разі теплового удару: 

покласти в тепле місце, голова нижче ніг; 

 покласти в тінь, голова вище ніг. 

 

 

 

Тести  склав : Фахівець  з  охорони  праці  …………………  Товтик  В.П.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

.    
 

ВАРІАНТ №2. 

1.При відсутності самостійного дихання хворому необхідно забезпечити:  

       Штучну вентиляцію легень. 

       У нижній третині правого стегна накласти джгут-закрутку 

       Приступити  до  непрямого  масажу  серця.  

 

2. Який із наведених симптомів не притаманний клінічній смерті? 

       Скорочення серця різко ослаблені  

       Свідомість відсутня. 



       Зіниці розширені, але реагують на світло  

       Скорочення серця відсутні  

       Дихання відсутнє  

 

3. Обов’язкова умова проведення штучної вентиляції легень “iз рота в рот” 

        Голова приведена до груднини  

        Положення постраждалого на животi  

        Голова опущена вниз  

        Голова закинута назад. 

        Нiздрi потерпiлого відкриті  

4.Ви приступили до надання допомоги хлопчику 5 років на місці події.  Він  без  свідомості  й  

     лежить на животі. Ви перевернули його на спину. Постраждалий не дихає, на сонній   

      артерії  немає   пульсу.   Дайте характеристику штучної вентиляції легень і закритого  

     масажу серця,   коли  Ви проводите його з помічником. 

        1 легкий вдих за 1,5 с + 5 натискувань на грудну клітку за 5 с 

        2 повних вдихи за 3 с + 30 тискувань на грудну клітку за 10 с 

        1 неповний вдих за 1,5 с + 10 натискувань на грудну клітку за 10 с 

        30 натискувань на грудну клітку за 20 с+ 2 повних вдихи за 3 с 

        2 повних вдихи за 3 с + 30 натискувань на грудну клітку за 10 с 

 

5. Яка тривалість життєдіяльності організму в стані клінічної смерті? 

         2-4 хв  

         30-40 хв 

         10-12 хв  

         13-15 хв  

         5-7 хв  

 

6. Під час зовнішнього масажу серця реанiматор кладе основу долонi на  

         Верхню третину груднини  

         Нижню третину груднини  

         Середню третину груднини  

         Верхiвку серця 

         Дiлянку 3-4ребра злiва. 

 

7. Постраждалий К., 25 років, після автомобільної аварії має відкритий перелом стегна.  

        З   рани пульсує кров, яскраво-червоного кольору. Свідомість збережена. Шкірні покриви  

        бліді. Про який вид кровотечі можна думати у даному випадку? 

          Венозна кровотеча. 

          Артеріальна кровотеча.  

          Капілярна кровотеча. 

          Кровотеча з варикозно розширених вен нижньої кінцівки. 

          Вид кровотечі важко встановити 

 

8. На місці події виявлено постраждалого з проникаючим пораненням грудної клітки. Ви  

         надали    йому першу допомогу, розмістили у напівсидячому положенні, викликали   

         швидку і приступили до вторинного огляду. Що Ви повинні з’ясувати при опитуванні? 

         Чи приймає постраждалий ліки? 

         Що трапилося, як  і чому? 

        Які є скарги? 

        Чи є алергія на що-небудь? 

         Все з перерахованого 

 

9. Визначіть основний клінічний симптом внутрішньої кровотечі: 

         погіршення стану хворого. 

         загальна слабість, запаморочення, потемніння в очах.  

         зменшення кількості лейкоцитів. 

         зменшення кількості лейкоцитів зі зсувом формули вліво. 

         наявність крові в сечі. 
 



10. Основними ознаками венозних кровотеч є: 

         Яскраво-червоний колір крові. 

         Яскраво-червоний колір крові і пульсуючий характер кровотечі. 

         Темний колір крові. 

          Порівняно сповільнений характер кровотечі. 

          Темний колір крові з порівняно сповільненим характером кровотечі.  

 

11. Яка крововтрата небезпечна для життя дорослої людини? 

           500 мл. 

            1000 мл. 

 1500мл  

            300 мл. 

            800 мл. 

 

12. Яка перша допомога при артеріальних кровотечах? 

           Спостерігати за потерпілим, чекаючи машину швидкої допомоги. 

           Поставити міхур з льодом та зібрати анамнез у постраждалого. 

           Надати хворому горизонтального положення тіла, ввести серцеві засоби. 

           Обробити рану 3 % розчином Н2О2 та накласти стискальну пов’язку. 

           Зупинити кровотечу за допомогою джгута, притискання судин.  

 

13. Джгут накладений правильно, якщо: 

            Шкірні покриви кінцівок нижче джгута залишаються рожевими. 

            Пульсація на судинах нижче джгута визначається. 

            Пульсація на судинах нижче джгута не визначається, і кровотеча з рани зупинилась.  

            Кровотеча з рани продовжується, а пульсація на судинах нижче джгута відсутня. 

            Пульсація на судинах нижче джгута визначається, кровотеча з рани продовжується, але  

             інтенсивність її зменшилася. 

 

14. Як називають пошкодження тканин із порушенням цілості шкіри або слизових оболонок? 

             Виразка 

             Відкритий перелом. 

             Рана.  

             Забій. 

15. Яким розчином промивають рани у разі укусів тварин? 

             Гіпертонічним. 

             Ізотонічним натрію хлориду. 

             Мильним.  

             Калію перманганатом. 

             Дистильованою водою. 

16. В якій рані утворюються найкращі умови для розвитку анаеробної iнфекцiї? 

             Колотій.  

             Глибокiй рiзанiй. 

             Укушенiй. 

             Рубанiй. 

             Гнiйнiй. 

 

 

17. При венозних кровотечах з судин кінцівок необхідно: 

           Накласти джгут на рану. 

           Надати кінцівкам підвищеного положення. 

           Накласти стискальну пов’язку. 

           Накласти джгут  нижче  поранення.  

           Пальцеве притискання судин 

 

18. Чим краще промивати гнійну рану під час перев’язки? 

         Фурациліном. 

          Гіпертонічним розчином натрію хлориду. 

          Перекисом водню.  



          Водним розчином хлоргексидину. 

          Розчином калію перманганату. 

 

19. За характером дії травмуючого фактора рани поділяють на: 

           на умисні й випадкові  

           операційні, вогнепальні, ножові, забійні  

           поверхневі та глибокі рани 

           різані, колоті, рубані 

           побутові, промислові, сільськогосподарські, спортивні  

 

20. Залежно від термінів виникнення  розрізняють рани: 

          на умисні й випадкові  

          операційні, вогнепальні, ножові, забійні  

          поверхневі та глибокі рани 

          різані, колоті, рубані 

          свіжа, запізніла 

 

21. За обставинами поранення розрізняють рани: 

          на умисні й випадкові  

          операційні, вогнепальні, ножові, забійні  

          поверхневі та глибокі рани 

          різані, колоті, рубані 

          побутові, промислові, сільськогосподарські, спортивні  

 

22. За клінічним проявом кровотечі класифікують:  

         Первинні і вторинні 

         Травматичні, арозивні, діапедезні 

          Зовнішні, внутрішні та приховані 

         Артеріальні, венозні, капілярні 

          Гострі та хронічні 

 

23. Основним методом зупинки кровотеч зі стегнової артерії є: 

          Притискання судин на протязі 

          Пальцеве притискання судин в рані 

          Згинання кінцівки в суглобі 

          Щільна тампонада рани 

          Накладання джгута 

 

24. До методів тимчасової зупинки кровотеч належить: 

         Притиснення судини    біля  рани ; 

         Максимальне згинання кінцівки в суглобі; 

         Стискаюча повязка; 

         Накладання джгута; 

         Всі відповіді вірні; 

 

25. Основною причиною виникнення геморагічного шоку є: 

         Гостра кровотеча; 

         Нервове перенапруження; 

         Всі відповіді вірні; 

         Жодної правильної відповіді; 

 

26 Взимку джгут накладають на: 

        10 хв. 

        20 хв. 

        30 хв. 

        40 хв. 

        Жодної правильної відповіді; 

 

27.Які ознаки закритого перелому кісток кінцівок? 



Сильний біль, припухлість м'яких тканин і деформація кінцівки 

Кінцівку спотворена, ушкоджений шкірний покрив, видно уламки кісток 

Синці, садна на шкірі 

 

28.Яка пов'язка накладається при пошкодженні чола? 

       Спіральна 

Шапочка або пращевидная 

Бинт накладається на лоб і фіксується пластиром 

 

29. При транспортуванні потерпілого з переломом хребта потерпілий повинен перебувати в 

положенні: 

 Потерпілий повинен бути покладений на твердий щит, у положенні «на животі» (з валиком  

під верхню частину тулуба) або на спині (з валиком у поперековому відділі)  

         Потерпілий повинен бути покладений на твердий щит, у положенні «на животі» з піднятим  

головним кінцем. 

Потерпілий повинен бути покладений на твердий щит, у положенні «на животі» з опущеним   

головним кінцем. 

 

30.Постраждалий знаходиться без свідомості. Дихання, пульс відсутні. Ваші дії? 

Викликати «103» і чекати прибуття «швидкої допомоги» 

Викликати «103», робити штучне дихання і непрямий масаж серця. 

Покласти потерпілого в зручну для нього позу, зробити перев'язку, дайте знеболювальне, 

чекати «швидку допомогу». 

 

31.Перша медична допомога при відкритому переломі: 

Здійснити правильну іммобілізацію кінцівки, накласти на рану стерильну пов'язку, дати  

знеболюючий засіб і організувати транспортування потерпілого в лікувальну установу.  

Занурити оголені кісткові відламки в рану, накласти на рану стерильну пов'язку та міхур з 

льодом, дати знеболюючі ліки і забезпечити спокій кінцівки. 

       Кінці зламаних кісток поєднати, накласти стерильну пов'язку на рану, здійснити іммобілізацію  

кінцівки. 

 

32.Основні правила накладання транспортної шини при переломі кісток гомілки: 

Накласти 2 шини з внутрішнього і зовнішнього боків ноги від стопи до колінного суглоба і 

прибинтувати їх. 

Накласти 2 шини з внутрішнього і зовнішнього боків ноги від стопи до середини стегна, щоб 

знерухоміти місце перелому, колінний і гомілковостопний суглоби. 

 

33.Для яких цілей призначений йод в аптечці автомобіля? 
Для обробки шкіри навколо рани. 

Для обробки всієї поверхні рани, якщо рана сильно забруднена. 

Для обробки опіків, викликаних лугом. 

 

34. Який матеріал може бути використаний в якості шини? 

Шматок дошки 

Бинт, вата. 

 Тканина, м'який картон. 

 

35.Як надати першу допомогу при переломі кісток тазу? 
Надати постраждалому напівсидяче положення, накласти тугу пов'язку. 

Укласти потерпілого на рівну тверду поверхню, зігнути і розвести колінні суглоби підкласти під 

них валик з одягу чи іншого заміщує матеріалу. 

Укласти потерпілого на спину на жорстку поверхню, до місць поврежедния прикласти грілку або 

міхур з льодом або холодною водою. 

36. 

36. Як транспортувати потерпілого з проникаючим пораненням грудної клітини? 

 Лежачи на животі 

 Лежачи на спині 

  Лежачи на спині з піднятою верхньою частиною тулуба. 



 

37.На який максимальний термін може бути накладений кровоспинний джгут? 
  Не більш півгодини 

  Не більше 2 годин 

 Не більше години 

 

38.Що необхідно зробити для звільнення дихальних шляхів потерпілого? 

 Підняти вище голову. 

  Підкласти під плечі що-небудь і максимально закинути голову, очистити ротову порожнину.  

  Відкрити рот потерпілому. 

 

39.Основні правила накладання транспортної шини при переломі стегнової кістки у нижній 

третині. 

  Накласти одну шину від стопи до середини стегна. 

  Накласти дві шини : одну від стопи до пахвової западини, іншу - від стопи до паху. 

  Накласти дві шини, від стопи до кінця стегна. 

 

40.Перша медична допомога при обмороженні: 
  Розтерти уражену ділянку жорстким матеріалом або снігом. 

 Створити умови для загального зігрівання, накласти ватно-марлеву пов'язку на обморожену 

ділянку, дати тепле пиття. 

 Зробити легкий масаж, розтерти уражене місце одеколоном. 

 

41.Чим характеризується капілярна кровотеча? 
  Кров з рани витікає пульсуючим струменем, має яскраво-червоне забарвлення. 

  Кров з рани витікає безперервно, суцільним струменем темно-червоного кольору. 

  Кров з рани витікає рідкими краплями або повільно розпливався плямою. 

 

42. Яке кровотеча вважається найбільш небезпечним?  

  Капілярний 

  Венозне 

  Артеріальний 

 

43. Для чого в автомобільній аптечці призначений 10% водний розчин аміаку (нашатирний 

спирт)?  
 Для обробки ран 

  Для накладання зігрівального компресу 

 Для вдихання при непритомності і чаді 

 

44.  Ознаки отруєння чадним газом?  

  Слабкість, нудота, блювання, запаморочення, почервоніння шкірних покривів 

  Слабкість, запаморочення, блідість шкірних покривів 

  Головний біль, підвищення температури тіла, болі в животі 

 

45. Як надати допомогу при опіку окропом?  
 Змастити обпечену ділянку маззю або лосьйоном, накласти стерильну пов'язку  

 Промити обпечену ділянку холодною водою хвилин 10, накласти стерильну пов'язку, дати 

болезаспокійливі засоби 

  Обпалену поверхню присипати харчовою содою, накласти стерильну пов'язку 

 

46. Допомога в разі укусу павуків: 

  холод на місце укусу, знеболювальне, госпіталізація; 

  обробка місця укусу; 

 змастити місце укусу лужним розчином; 

  змастити жиром. 

 

47.Внаслідок опіку з'явилися пухирі. Це опік: 

  І ступеня;  

 II ступеня;  



 III ступеня. 

 

48. Перелом  це ? 

  Руйнування м'яких тканин кісток; 

  Тріщини, сколи, переломи  ороговілих частин тіла; 

  Тріщини, сколи, роздробления кісток. 

 

49. «Котяче око» означає: 

 кліничну смерть; 

 агонію; 

  непритомность, травматичний шоку; 

  біологічну смерть 

50.Перед проведенням масажу серця та штучного дихання потопельникові спочатку 

потрібно: 

 видалити воду з легень; 

 напоїти теплим чаєм;  

  роздягнути. 
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