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Асфіксія новонародженого 
 

 

1. Народився плід вагою 2800,0, довжиною 50 см, крик 

гучний, шкіра рожева. Які ознаки характерні для 
доношеного плоду? 
A. Зріст 50 см 
B. Тім’ячка на голові  дитини закриті 
C. Шкіра вкрита пушком 
D. Шкіра білого забарвлення 
E. Маса тіла 2000г 
 

2. Діагноз асфіксії новонароджених середнього ступеня 
може бути встановленим, якщо оцінка новонародженого за 
шкалою Апгар становить: 
A. 5 - 6 балів. 
B. 9 - 10 балів. 
C. 0 балів. 
D. 1 - 2 бали. 
E. 2 - 3 бали 
 

3. Вагітна, 41-42  тиж вагітності, була направлена у 

пологовий  зі скаргами на послаблення рухів плода. Яка 
найбільш доцільна тактика розродження пацієнтки? 
A. Проведення окситоцинового тесту 
B. Збудження пологової діяльності окситоцином 
C. Збудження пологової діяльності 
D. Очікування початку самостійної пологової діяльності 
E. Кесарів розтин. 
 

4. Вагітність 38-39 тижнів. Головне передлежання, перша 

позиція, передній вид. Проведено дослідження біофізичного 
профілю плода, встановлено за 30 хв спостереження 
дихальних рухів-2, рухів плода -4, кінцівки зігнуті, 
розгинання 2 рази, не стресовий тест 5 акселерацій, 
вертикальний розмір вільної ділянки вод - 1. Яка оцінка 
БПП: 
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A. 5 балів 
B. 2 бали 
C. 7 балів 
D. 3 бали 
E. 9 балів 
 

5. У новонародженого зовнішній масаж серця проводять: 

A. однією рукою 
B. тільки масажером 
C. двома пальцями 
D. немає значення 
E. двома руками 
 

6. Вкажіть як оцінюється стан новонароджених: 

A. за шкалою Вітлінгера 
B. за шкалою Апгар 
C. шляхом зважування 
D. перебігом пологів 
E. шляхом антропометрії 
 

7. Абсолютні показання для екстреного проведення ШВЛ у 
новонародженого: 
A. оцінка за шкалою Апгар 8 балів 
B. оцінка за шкалою Апгар 2 бали 
C. оцінка за шкалою Апгар у перші хвилини  4-6 балів, через 
5 хв. 8-10 балів 
D. частота серцебиття немовляти 100 уд. за 1 хв. 
E. акроціаноз у немовляти 
 

8. В жіночу консультацію прийшла вагітна, яка знаходиться 

на обліку з приводу даної вагітності. Вагітність протікає без 
ускладнень, стан плоду задовільний, термін вагітності 28 
тижнів. Яке рутинне обстеження запропонує акушерка  
вагітній для моніторингу стану плода? 
A. Кардіотокографія 
B. УЗД плода 
C. Тест рухів плода 
D. Доплерографія судин пуповини 
E. Екскреція естрадіолу 
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9. Акушерка проводить аускультацію плода. Яка частота 
серцебиття плода при задовільному стані під час пологів? 
A. 100-180/хв 
B. 120-130/хв 
C. 120-140/хв 
D. 110-170/хв 
E. 140-160/хв 
 

10. Які показники реєструє кардіотокографія: 
A. Серцева діяльність плода і скоротлива активність матки 
B. Серцева діяльність плода і рухова активність плода 
C. Скоротлива активність матки і рухова активність плода 
D. Все перераховане 
E. Нічого з перерахованого 
 

11. Акушерка ФАПу веде передчасні пологи, народилась 

недоношена дитина. Вкажіть який показник не входить до 
шкали Сільвермана при оцінці її стану. 
A. Колір шкіри 
B. Рух грудної клітки 
C. Характер дихання 
D. Утягнення грудини 
E. Утягнення міжребрових проміжків 
 

12. У роділлі 40 років під час IІ періоду пологів виникла 

слабкість потуг. Голівка плода майже на тазовому дні, 
стріловидний шов у прямому розмірі  виходу з таза. 
Серцебиття плода 180/хв. Назвіть операцію, яку необхідно 
здійснити для  прискорення пологів. 
A. Накладання акушерських щипців 
B. Краніотомія 
C. Екстракція плода за ніжку 
D. Накладання шкірно-головних щипців за Уілт-Івановим-
Гаусом 
E. Кесарів розтин 
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13. Вагітна скаржиться на задишку, різке збільшення 
живота. Термін вагітності 29-30 тижнів. Обвід живота - 120 
см. Висота стояння дна матки - 38 см. Матка напружена. 
Частини плода визначити неможливо. Серцебиття плода 
приглушене до 140/хв. Про яке ускладнення йде мова? 
A. багатоводдя 
B. багатопліддя 
C. бронхіальна астма 
D. дистрес плода 
E. прееклампсія 
 

14. Після народження дитини на першій хвилині життя 
серцебиття менше 100, дихання нерегулярне, акроціаноз, 
рефлекси слабкі, тонус м’язів знижений. Визначте, для 
якого стану характерні такі проблеми? 
A. Гемолітична хвороба новонародженого 
B. Асфіксія новонародженого 
C. Колапс 
D. Внутрішньочерепна пологова травма 
E. Кефалогематома 
 

15. Доношена дитина народилася із дворазовим обвиттям 

шиї пуповиною. У немовляти виражена блідість шкірних 
покривів, відсутні дихання і рефлекси, серцебиття 60 уд/хв. 
Поставте діагноз: 
A. Вроджена вада серця 
B. Асфіксія середнього ступеня 
C. Асфіксія тяжкого ступеня 
D. Асфіксія легкого ступеня 
E. Травма голови 
 

16. Акушерка проводить огляд вагітної. Який метод 

обстеження дасть інформацію про стан 
внутрішньоутробного плода? 
A. Аускультація серцебиття плода 
B. Вимірювання обводу живота 
C. Вимірювання тазу 
D. Опитування пацієнтки 
E. Пальпація частин плода 
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17. Акушерка пологового залу оцінює новонародженого 
після народження. Який з показників не входить в шкалу 
Апгар? 
A. Частота дихання 
B. М'язовий тонус 
C. Колір слизових оболонок 
D. Частота серцевих скорочень 
E. Рефлекси 
 

18. Ви працюєте в пологовому залі. Народилася дитина з 

помірною асфіксією. Провідними ознаками асфіксії при 
оцінці за шкалою Апгар є: 
A. ступінь жовтяниці шкіри 
B. частота дихальних рухів 
C. ступінь жовтяниці склер 
D. частота сечовипускань за добу 
E. частота стільця на добу 
 

19. Акушерка пологового відділення проводить реанімацію 

новонародженого. Які клінічні ознаки необхідно оцінити? 
A. дихання, частоту серцевих скорочень, колір шкіри 
B. оцінка за шкалою Апгар 
C. рефлекси, тонус, колір шкіри 
D. дихання, рефлекси, колір шкіри 
E. оцінка за шкалою Сильвермана 
 

20. Акушерка ЖК проводить вагітної кардітокографію. Що 

визначають цим методом? 
A. Серцеві скорочення плода і рухи плода 
B. Серцеві скорочення плода 
C. Маткові скорочення і рухи плода 
D. Серцеві скорочення плода і маткові скорочення 
E. Маткові скорочення 
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21. Ви працюєте у пологовій залі. Народилася дитина с 
помірною асфіксією. Провідною ознакою асфіксії за оцінкою 
по шкалі Апгар є: 
A. Ступінь жовтушності шкіри 
B. Ступінь жовтяничності склер 
C. Частота випорожнень за добу 
D. Частота сечовипуску за добу 
E. Частота дихальних рухів 
 

22. Оцініть стан доношеного новонародженого за шкалою 

Апгар, якщо серцебиття 120/хв., ясне, ритмічне, крик 
голосний, рухи активні, шкірні покриви рожеві, при введенні 
катетера в глотку кашляє. 
A. 9 балів 
B. 10 балів 
C. 7 балів 
D. 8 балів 
E. 6 балів 
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1) - A; 

2) - A; 

3) - E; 

4) - E; 

5) - C; 

6) - B; 

7) - D; 

8) - C; 

9) - D; 

10) - A; 

11) - A; 

12) - A; 

13) - A; 

14) - B; 

15) - C; 

16) - A; 

17) - C; 

18) - B; 

19) - A; 

20) - D; 

21) - E; 

22) – B. 

 

 

 
 

 

 


